ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE POR CIDADÃOS ESTRANGEIROS
O ACESSO à saúde é um direito de todo o cidadão presente em
território nacional, independentemente do estatuto jurídico, raça,
nacionalidade ou condição económica; O acesso à saúde não
depende do pagamento prévio

Cidadãos
portadores de
Título de
residência
válido

SIM

Visto de residência
+
Comprovativo de
manifestação de
interesse ao SEF

NÃO

NÃO

Cidadãos em
estadia
temporária:

COM formulário
de acordo entre
Portugal e o País
de origem

SIM

NÃO

SIM

SIM

Há mais de 90
dias em Portugal

No campo Subsistemas
estrangeiros , selecionar o
código correspondente ao
documento de direito que
apresenta

SIM

Direito às TM,
dispensa ou isenção,
em igualdade de
circunstâncias com o
cidadão nacional

SIM

Inscrição
esporádica

SIM

Pagam o valor total
dos cuidados de
saúde prestados

SIM

Inscrição
esporádica

SIM

Selecionar o código
935625 – Menor em
situação irregular
Fazer Registo de Menor
num CNAIM ou num
CLAIM

Em termos de
pagamento, estão em
igualdade de
SIM circunstâncias com o
cidadão nacional que
se encontre na
mesma situação

SIM

Inscrição
esporádica

SIM

Em termos de
No campo subsistemas
pagamento, estão em
estrangeiros selecionar
igualdade de
o código 935624 SNS – SIM circunstâncias com o
Em situação irregular /
cidadão nacional que
Risco de Saúde Pública
se encontre na
mesma situação

SIM

Inscrição
esporádica

Pagam o valor total
dos cuidados de
saúde prestados

SIM

Inscrição
esporádica

SIM

Isentos de TM
(código de isenção
1401)

SIM

Inscrição
esporádica

SIM

Isentos de TM
(código de isenção
1401)

SIM

Atribuição de
NU do SNS

NÃO

SIM

NÃO

Imigrantes em
situação
irregular

Atribuição de
NU do SNS

SIM

NÃO

SEM formulário
de acordo entre
Portugal e o País
de origem

Solicitar sempre documento de identificação; O NISS não é
obrigatório para atribuição de NU do SNS; A vacinação do PNV é
gratuita para qualquer cidadão presente em território nacional

Morada estrangeira

NÃO

SIM

Cidadão encontra-se em
situação de saúde pública
(ponto 7 da Circular nº12 de
07/05/2009)

- MENOR de 18 anos NÃO

NÃO
Cidadão encontra-se em
situação de saúde pública
(ponto 7 da Circular nº12 de
07/05/2009)

NÃO

- MAIOR de 18 anos -

NÃO

Cidadão NÃO se encontra
em situação de saúde
pública (ponto 7 da Circular
nº12 de 07/05/2009)
Morada estrangeira

SIM

NÃO

Cidadãos
requerentes e
recolocados
NÃO
Cidadãos com
estatuto de
refugiado e
reinstalado

Siglas:

CLAIM – Centro L ocal de Apoio à Integração de Migrantes;
CNAIM - Centro Nacional de Apoio ao Migrante;
PNV - Plano Nacional de Vacinação;
TM - Taxas Moderadoras;
RNU - Registo Nacional de Utentes;
SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------

Informação protegida por direitos de propriedade intelectu al, nos termo s do Código do Direito de Autor e dos Direito s Conexos , de tratados internacionais e de legislação avulsa, ficando a utilização, rep rodução ou distribuição
não autorizada d a mesma, aind a que meramente parcial, sujeita às sanções previstas na lei, designadamente à pena de prisão até 3 anos e multa de 150 a 250 dias previstas no artigo 197.º, n.º 2, do referido código.

