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IDOSOS

Se se sentir doente, deverá dirigir-se, preferen-
cialmente, ao Centro de Saúde da sua área de 
residência. O Centro de Saúde é a unidade de 
base do Serviço Nacional de Saúde em Portu-
gal que disponibiliza serviços no âmbito dos 
cuidados de saúde a toda a população. Aí 
encontrará clínicos gerais/medicina familiar, 
enfermeiros e outros pro�ssionais de saúde 
que prestam cuidados de saúde  incluindo 
cuidados preventivos, tratamentos e cuidados 
domiciliários. O Centro de Saúde deverá emitir 
um Cartão do Utente que terá que apresentar 
sempre que for a uma consulta a uma unidade 
de saúde pública. 

Em Portugal existe atualmen-
te o Programa Nacional de 
Promoção de Saúde Oral 
(PNPSO) que proporciona os 
cheques-dentista a quatro 

segmentos populacionais: crianças e jovens; 
mulheres grávidas; idosos e doentes com a 
infeção VIH/sida. O conjunto de cuidados de 
medicina dentária abrange as áreas de preven-
ção, diagnóstico e tratamento. O cidadão 
deverá dirigir-se ao Centro de Saúde, onde o  
seu médico assistente poderá encaminhá-lo 
para os cuidados de saúde oral e, nesse caso, 
disponibilizar –lhe-á o primeiro cheque-dentis-
ta. De um modo geral todos os outros 
segmentos da população poderão dirigir-se às 
várias clínicas dentárias espalhadas pelo país. 
As despesas serão cobertas pela sua segura-
dora de acordo com o seu plano de saúde e o 
serviço requerido.

Em Portugal, 
a generalida-
de dos 
serviços de 
assistência 
aos idosos 
está abrangi-
da pelo 
Sistema da 

Segurança Social. Estes 
serviços são prestados pelos 
Centros de Saúde da área 
de residência do idoso, no 
próprio local e também no 
domicílio. Existem  redes de 
cuidados aos idosos forma-
das por equipes e unidades 
que prestam cuidados 
continuados e apoio social. 
Dessa rede, fazem também 
parte os hospitais, centros 
de idosos, etc. 

Dependendo das necessida-
des dos utentes, os serviços 
domiciliários podem incluir 
serviços vários tais como 
cuidados de higiene, alimen-
tação, cuidados pessoais, 
compras, transporte, ativida-
des de animação, entre 
outros. Para além disso, as 
Misericórdias Portuguesas 
também prestam cuidados à 
população carenciada, quer 
na vertente preventiva, 
curativa ou de reabilitação.
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De uma maneira geral, os consumidores 
compram os medicamentos nas farmácias. É 
muito fácil encontrar uma farmácia em Portugal 
porque existem muitas. Contudo, os medica-
mentos que não são sujeitos a prescrição 
médica, podem ser adquiridos noutros locais 
de venda tais como os supermercados.

Se o seu médico de família o aconselhar a ir 
a uma consulta de especialista, poderá 
marcar uma consulta tanto num hospital 
público como num hospital ou clínica 
privada. Não se esqueça de levar consigo o 
seu cartão de utente do SNS ou o cartão do 
seguro de saúde.

FARMÁCIAS

HOSPITAL/ESPECIALISTA

SEGURO DE SAÚDE

Em caso de emergência, deve  imediatamente 
ligar para o 112. Tanto a chamada telefónica 
como o serviço e o transporte são gratuitos. 
O Sistema Integrado de Emergência Médica  é 
gerido pelo INEM- Instituto Nacional de 
Emergência Médica. 
Os Centos de Orientação dos Doentes Urgentes 
(CODU) do INEM  atendem e avaliam no mais 
curto espaço de tempo os pedidos de socorro 
recebidos, orientando os doentes mais graves 
para as vias verdes que são vias diretas aos 
serviços hospitalares especializados. Noutras 
situações urgentes, deverá dirigir-se, diretamente 
aos serviços de urgência do Hospital mais 
próximo.

SITUAÇÕES 
NÃO URGENTES

NATALIDADE

Os cuidados maternos são 
gratuitos e  cobertos pelo 
Serviço Nacional de Saúde. 
A mãe deverá ser acompanha-
da no Centro de Saúde da sua 
área de residência a não ser 
que o seu médico assistente 
lhe tenha dado outra orienta-
ção. A primeira consulta 
pré-natal deve ocorrer no 
centro de saúde local; a mãe 
receberá um Boletim de 
Saúde de Grávida no qual o 
médico irá registar toda a 
informação útil ao longo da 
gravidez. O parto é feito nas 
maternidades hospitalares, 
sendo a mãe e o bébé assisti-
dos por uma equipa multidis-
ciplinar composta por obste-
tras, enfermeiras e pediatras.  

O Programa Nacional de 
Vacinação em Portugal é 
universal, gratuito, e acessível a 
todos os residentes no País. As 
vacinas incluídas no Programa 
Nacional de Vacinação são 

aplicadas diariamente em qualquer Centro de 
Saúde. Em situações especiais e aos recém-
nascidos, as vacinas podem também ser 
administradas nos hospitais. 

VACINAÇÃO

IDOSOS GRAVIDEZ DOENÇA CRIANÇAS

Portugal é um País onde 
os seguros de saúde 
funcionam de forma 
complementar ao Serviço 
Nacional de Saúde. 
Existem em Portugal 
diferentes tipos de 

sistema de seguros de saúde, tais como:
-  Sistema de reembolso, em que a empresa de 

seguros indemniza o segurado numa parte 
das despesas de saúde suportadas por este, 
mediante a apresentação dos respetivos 
comprovativos

-  Sistema convencionado, ou “managed care“ 
em que a empresa de seguros dispõe de uma 
rede convencionada de pro�ssionais ou 
entidades que prestam cuidados médico-
-hospitalares, constando essa informação de 
um guia que é disponibilizado ao assegurado. 

-  Sistema misto que reúne características dos 
dois sistemas anteriores. Os seguros de 
saúde cobrem situações relativas a: hospitali-
zação, internamento, ambulatório (incluindo 
especialidades), análises diversas e urgências 
hospitalares.
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