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Bem-vindo ao mundo

Passo a passo

Quero ter um filho 
e tenho um seguro médis 



Estou a pensar ter um filho. 

O meu seguro cobre parto? 

Se já tiver seguro de saúde, é importante garantir 

que tem cobertura de parto.

Não sabe as coberturas do seu seguro? Pode 

confirmá-las na área privada do site Médis, na app 

ou ligando para a Linha Médis. Consulte também as 

Condições Gerais e Particulares da sua apólice.

Tenho de fazer o seguro com muita 

antecedência? 

O parto tem um período de carência de 365 dias. 

Ou seja, é importante  fazer o seguro

pelo menos 1 ano antes de engravidar.

O que é importante saber?

https://www.medis.pt/vantagens/linha-medis/


Quanto custa um parto 

com a Médis?

O copagamento é 250€: seja qual for o preço total 
do parto, terá sempre este valor a pagar. 

Poderá ter de pagar mais, dependendo das 
coberturas do seu seguro.

Por exemplo: está a planear fazer uma cesariana e 
o valor máximo da sua cobertura de parto é 1500€. 
Se o custo total do procedimento ultrapassar esse 
limite, terá de pagar a diferença.

Ou seja, o custo total para si será o copagamento 
mais a diferença entre o procedimento e a 
cobertura do seu seguro.

Pode ligar para a Linha Médis para se informar das 
coberturas do seu seguro e dos valores que tem à 
disposição.

E se eu não tiver seguro de saúde? 

Se não tiver seguro de saúde, a 
melhor opção é subscrever um que 
tenha parto incluído. 

Não consigo engravidar. 

Como posso ter ajuda?

Com a Médis, tem desconto em algumas clínicas 

de tratamento de infertilidade. Pode consultar no 

Guia Médis os parceiros mais próximos de si. 

https://www.medis.pt/vantagens/linha-medis/
https://www.medis.pt/guia-medis/


Deu positivo. 

Antes de mais, parabéns!

Que médico posso escolher?

Pode escolher um médico que esteja dentro da 

Rede Médica Médis ou fora e pedir reembolso à 

Médis.

Estou grávida, como começo o processo? 

Se o médico for da rede Médis, ele faz o pedido.

Se o médico não for da rede Médis, terá de 

enviar por correio para a Médis um impresso de 

Informação Clínica preenchido. Pode encontrar 

o documento na área privada do site ou pedi-lo 

através da Linha Médis. 

Este pedido de pré-autorização tem de ser feito 

entre 1 mês e 6 dias antes do parto.

Quantas ecografias posso fazer? 

A Organização Mundial de Saúde recomenda 3 

ecografias, uma por trimestre. A primeira entre as 11 

e 13 semanas, a segunda entre as 20 e 22 semanas e a 

terceira entre as 30 e 32 semanas.

Se os pais quiserem fazer mais ecografias, o custo 

ficará a cargo deles, a não ser que tenham um relatório 

médico e autorização clínica da Médis.

E agora?

https://www.medis.pt/vantagens/linha-medis/
https://www.medis.pt/mais-medis/medis/o-que-e-uma-pre-autorizacao/


Posso praticar desporto? 

Salvo em algumas situações, pode. 

Deve consultar o seu médico para adequar as 

atividades às suas necessidades e verificar se não 

existe nenhum impedimento.

Descubra mais temas relevantes sobre desporto, 

gravidez e hábitos saudáveis na área de artigos 

Gravidez e Saúde Infantil do site Médis.

Tenho acesso a aulas de preparação 

para o parto? 

Sim, a Médis dá descontos em vários parceiros em 

aulas de preparação do parto, nutrição e psicologia.

E se tiver dúvidas? E se acontecer alguma coisa? 

Não se preocupe, é para responder às suas dúvidas que 

a Linha Médis existe. 

Através do 218 458 888, pode falar com uma equipa de 

enfermeiros, disponível 24 horas por dia.

Quanto custam as ecografias?

12,5€

https://www.medis.pt/mais-medis
https://www.medis.pt/vantagens/rede-de-saude-e-bem-estar/
https://www.medis.pt/vantagens/linha-medis/


9 meses, 

O que está coberto pela Médis no parto? 

Tudo! Todas as despesas que estejam 

ligadas com o parto da mãe e o nascimento do 

bebé são asseguradas pela Médis: parto, cesariana, 

anestesias, internamento, etc.

Tenho um quarto para mim? 

A mamã tem direito a um quarto individual e o 

internamento da mãe e bebé estão assegurados. 

A Médis não paga as despesas dos acompanhantes.

Quando é que o bebé tem fome? 

Os bebés costumam ter fome a cada 2 ou 3 horas, no 

entanto este tempo pode variar de bebé para bebé. 

Ligue para a Linha Médis quando não tem a certeza do 

que fazer. Estamos sempre ao seu lado, 24 horas por 

dia, através do 218 458 888.

 Quanto custam as consultas?

15€

está na hora!

https://www.medis.pt/vantagens/linha-medis/


Bem-vindo ao mundo,

Muitos parabéns à mamã e à família pela 

chegada do novo elemento!

Posso incluir o bebé na minha apólice? 

Sim, o bebé deve ser incluído na apólice da mãe ou 

do pai até 30 dias depois de nascer. 

É só enviar a certidão de nascimento, com 

informação do nome e do número da apólice, para 

a morada da Médis. A apólice deve ter cobertura 

de parto e ter mais de 1 ano.

Tenho acesso a criopreservação? 

SIm, a Médis oferece descontos na criopreservação 

de células estaminais em vários parceiros. 

bebé Médis!

O bebé está associado ao meu cartão Médis? 

Não, o bebé tem o seu próprio cartão que deve ser 

apresentado em consultas e exames. 

https://www.medis.pt/guia-medis/


Se o bebé nascer com alguma doença 

está seguro? 

Como o bebé nasceu já sendo Médis, o seguro 

dele é total e não tem de preencher nenhum 

questionário médico para o subscrever.

Todos os problemas de saúde que ele possa

vir a ter estarão cobertos pela Médis e sem

períodos de carência.

Até que idade pode ficar associado 

ao meu seguro?

O bebé pode ficar associado à apólice do pai ou 

da mãe até aos 25 anos. Nessa altura, terá de criar 

uma apólice para ele.
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Passo a passo,

1. Garanto que o meu seguro tem parto

incluído, pelo menos 1 ano antes

de engravidar.

2. Dou início ao processo:

Dentro da Rede Médis: o médico faz

o pedido.

Fora da Rede Médis: entre 1 mês e 6

dias antes do parto envio por correio para 

a Médis um impresso de Informação Clínica 

preenchido - disponível na área privada do 

site ou através da Linha Médis. 

3. Faço as ecografias recomendadas:

Entre as 11 e 13 semanas

 Entre as 20 e 22 semanas

Entre as 30 e 32 semanas

4. Incluo o bebé na minha apólice até 30 dias

depois de nascer, enviando a certidão de

nascimento, com informação do nome e do

número da apólice, para a morada da Médis.

não me esqueço de nada.

https://www.medis.pt/vantagens/linha-medis/


A sua saúde e a do seu bebé 
são a nossa prioridade.

Qualquer dúvida, ligue para a Linha Médis.
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