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Informação – Produtos de Apoio 

O Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto (IOGP) deixou de poder prescrever na Plataforma 
SAPA, a partir de novembro de 2014, todos os Produtos de Apoio relacionados com a baixa 
visão ou cegueira (Despacho 14278/2014 de 26 novembro). Assim sendo, passámos apenas a 
poder prescrever produtos passiveis de serem prescritos pelo Médico Oftalmologista, a saber: 
óculos auxiliares de baixa visão (dispositivos para ampliar a imagem de um objeto, incluem-se, 
por exemplo, as lentes/lupas com e sem iluminação, óculos de magnificação tipo Max TV) e/ou 
filtros retinianos, prismas oculares, ampliadores eletrónicos de secretária e portáteis, bengalas 
brancas e próteses oculares.  

A circular Normativa Conjunta nº2 ACSS/SPMS de 27/01/2017 vem definir exclusividade de 
prescrição, a partir de 1 de fevereiro, de Produtos de Apoio através da PEM – Prescrição 
Eletrónica de Medicamentos, terminando assim com a possibilidade de utilização do SAPA. 

Mais especificamente: 

Considerando os códigos ISO 22 03 – Produtos de Apoio para a Visão verifica-se a existência 
de um código específico para os óculos ditos “normais” (22 03 06) e que NÃO consta da Lista 
Homologada de Produtos de Apoio para o nosso País. 

Assim sendo, IOGP não dispõe de legitimidade legal e respetiva disponibilidade orçamental para 
atribuir Óculos “normais” (longe, perto, progressivo), mesmo que exista uma receita emitida pelo 
IOGP (com ou sem PEM).  

Mais se esclarece que, no âmbito de atribuição de qualquer produto de apoio, mesmo que 
prescrito pelo Oftalmologista através da PEM, os utentes deverão possuir grau de incapacidade 

Código 
ISO

Produto de Apoio Prescrição Médica 
Obrigatória

06 30 21 Próteses oculares O3almologia 

12 39 03 Bengalas tácteis (brancas) e bengalas brancas O3almologista ou Fisiatra 

22 03 09 Óculos, lentes e sistemas de lentes para ampliação O3almologista 

22 03 15 Produtos de apoio para expandir e direcionar o ângulo 
da visão 

O3almologista 

22 03 18 Sistemas vídeo de ampliação de imagem O3almologista 
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igual ou superior a 60%, comprovada por Atestado Médico de Incapacidade Multiuso, ou 
deverão ser pensionistas com complemento por dependência de 1.º ou 2.º grau. 

Somos um Hospital Especializado do Setor Publico Administrativo, prescritor e financiador 
através da DGS/ACSS, utilizando para isso a plataforma DGS. 

O IOGP fica então sujeito a cabimentação e atribuição de número de compromisso emitido pela 
ACSS. Só após esta emissão de compromisso é possível a aquisição dos Produtos de Apoio e 
posterior entrega aos utentes, havendo um tempo de espera considerável na receção do 
referido número de compromisso. 

A Presidente do Conselho Diretivo, 
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