FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR
ANO LETIVO DE 2020-2021
CURSO DE CTeSP EM SECRETARIADO CLÍNICO

Unidade curricular:
Subsistemas de saúde, acordos e comparticipações
Curricular Unit:
Health subsystems, agreements and reimbursements

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres);
- Promover uma adequada preparação para o exercício de uma atividade profissional dos formandos na área do
secretariado clínico, no que diz respeito a subsistemas de saúde, acordos e comparticipações;
- Desenvolver conhecimentos relacionados com os subsistemas de saúde, acordos e comparticipações no âmbito da
gestão documental e comunicação;
- Desenvolver conhecimentos relacionados com a interpretação e aplicação da legislação em vigor no âmbito dos
subsistemas de saúde, acordos e comparticipações.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres)
To promote an adequate preparation for the exercise of a professional activity of the trainees in the area
of clinical secretariat, with regard to health subsystems, agreements and reimbursements;
- To develop knowledge related to health subsystems, agreements and reimbursements in the area of
document management and communication;
- Develop knowledge related to the interpretation and application of legislation in force in the health
subsystems, agreements and reimbursements.

Conteúdos programáticos (1000 carateres):
1. Subsistemas de Saúde
1.1 O que são subsistemas de saúde;
1.2 Diferenças entre subsistemas de saúde e seguros (tipos de subsistemas de saúde públicos e privados);
1.3 Financiamento dos subsistemas de saúde.
2. Acordos e comparticipações
2.1 Convenções com entidades privadas para a prestação de cuidados de saúde destinados aos utentes do Serviço
Nacional de Saúde (SNS);
2.2 Acordos internacionais;
2.3 Acesso à saúde por cidadãos estrangeiros;
2.4 Acesso à saúde por cidadãos de países terceiros;
2.5 Cuidados de saúde Transfronteiriços;
2.6 Comparticipações;
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2.6.1 Regime Especial de Comparticipação de Medicamentos (RECM);
2.6.2 Tipos de comparticipação.
Syllabus (1000 caracteres)
1. Health Subsystems
1.1 what are health subsystems:
1.2 the differences between health and insurance subsystems (types of public and private health
subsystems);
1.3 financing of health subsystems.
2. Agreements and reimbursements
2.1 Agreements with private entities for the provision of health care for users of the National Health
Service (SNS);
2.2 International agreements;
2.3 Access to health care by foreign nationals;
2.4 Access to health by citizens of third countries;
2.5 Cross-border health care;
2.6 Contributions;
2.6.1 Special Reimbursement Scheme for Medicines (RECM);
2.6.2 Types of co-funding.

Referências bibliográficas (máximo três títulos):
Site da ACSS- Circulares normativas (taxas moderadoras, acesso a cuidados, pagamento das prestações de saúde,
pedidos de reembolsos) e Site do SNS
Barros, P. P. (2013). Economia da Saúde: Conceitos e Comportamentos. (3ª ed.). Coimbra: Editora Almedina.
Coordenação Nacional dos Cuidados de Saúde Primários (2018) – Perfil de Funções e Competências dos secretários
clínicos dos CSP. Lisboa: CNCSP.
Rego, G. (2010). Gestão da Saúde. Lisboa: Prata & Rodrigues.

IE.131A/04

Página 2 de 2

