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NÚMERO:  006/2011 

DATA:  22/02/2011 

ASSUNTO: Clarificação de procedimentos relativos a doentes que recebem assistência médica no 
Serviço Nacional de Saúde ao abrigo dos Acordos de Cooperação no Domínio da Saúde 
entre Portugal e os PALOP 

PALAVRAS-CHAVE: PALOP 

PARA: Unidades Prestadoras de Cuidados de Saúde do Serviço Nacional de Saúde 

CONTACTOS: Departamento da Qualidade na Saúde/Divisão da Mobilidade de Doentes 
claudiocorreia@dgs.pt  

 
 
Tendo em consideração que importa clarificar o enquadramento e os procedimentos no domínio da 
prestação de cuidados de saúde a doentes evacuados dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 
(PALOP), abrangidos pelos Acordos de Cooperação Internacional no Domínio da Saúde, emite-se a 
Orientação seguinte: 
 
1.Código de identificação dos doentes evacuados 
 
Os Acordos de Cooperação Internacional no Domínio da Saúde visam assegurar a assistência médica de 
doentes evacuados dos PALOP que se deslocam a Portugal, com o propósito de lhes serem prestados 
cuidados de saúde hospitalares e em regime de ambulatório no Serviço Nacional de Saúde, para os quais o 
sistema de saúde do país de origem não tem capacidade técnica para os prestar. 
 
Estes doentes estão sujeitos a regras de procedimento de acesso ao Serviço Nacional de  Saúde que os 
distinguem dos demais cidadãos estrangeiros que recorrem ao Serviço Nacional de Saúde, por força da 
aplicação dos referidos acordos de cooperação. 
 
A experiência tem demonstrado que, por vezes, as unidades prestadoras de cuidados de saúde têm 
dificuldade em identificar estes doentes como estando abrangidos pelos referidos acordos de cooperação, 
com as consequentes implicações no seu acompanhamento clínico.  
 
Nesse sentido, é instituído um código de identificação individual para estes doentes, que deve integrar e 
acompanhar o respectivo processo clínico do doente desde a sua entrada até à alta da rede de cuidados de 
saúde do Serviço Nacional de Saúde.  
 
Os códigos de identificação, por PALOP, são os seguintes: 
 

 Angola: Ano/Nº do doente/ DGS/ANG 
 Cabo Verde: Ano/Nº do doente/ DGS/CPV 
 Guiné-Bissau: Ano/Nº do doente/ DGS/GNB 
 Moçambique: Ano/Nº do doente/ DGS/MOZ 
 S.Tomé e Príncipe: Ano/Nº do doente/ DGS/STP 

 
O código de identificação para cada doente é definitivamente atribuído pela DGS, não podendo ser objecto 
de alteração ou modificação.  
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II. Emissão de declaração para efeitos de renovação do visto de permanência no território nacional  
 
Os doentes evacuados dos PALOP não têm direito a serem titulares do cartão de utente do Serviço Nacional 
de Saúde, em virtude do visto de entrada no território nacional ser emitido para efeitos de assistência 
médica, cuja duração e validade poderá ser renovável até o doente ter alta do estabelecimento de saúde 
que o segue. 
 
Tendo em conta que têm surgido situações em que o tratamento do doente se prolonga para além do 
prazo de validade do visto de estada no território nacional, determinando que o doente solicite a 
renovação do referido documento junto do Serviço de Estrangeiro e Fronteiras, a emissão da declaração 
que comprove que o doente se encontra em fase de tratamento passa a ser feita de acordo com o seguinte 
procedimento: 
 

1º - O doente deve solicitar no serviço de gestão de utentes/doentes do hospital onde anda a ser 
seguido a declaração, atestada através de informação médica, para efeitos de renovação de visto; 
 
2º - O Hospital deve comunicar à Direcção-Geral da Saúde a declaração emitida; 
 
3º - A Direcção-Geral da Saúde comunicará à Embaixada do PALOP em Portugal o referido 
documento.   

 
III. Alta do doente 
 
O relatório da alta do doente não só constitui um instrumento fundamental para ser avaliada a tipologia de 
cuidados de saúde prestados a estes doentes, como constitui um instrumento fundamental para garantir o 
seguimento do doente pelo médico assistente do doente, aquando do seu regresso ao seu país de origem.    
 
O hospital do Serviço Nacional de Saúde que tenha prestado cuidados de saúde a doentes evacuados deve 
comunicar imediatamente à Direcção-Geral da Saúde a alta definitiva do doente, a qual, por sua vez, será 
comunicada à respectiva Embaixada do PALOP em Portugal e à Embaixada de Portugal no PALOP, com vista 
a ser preparada a viagem de regresso do doente ao seu país de origem.  
 
Com a alta definitiva do doente cessa o direito dos doentes receberem cuidados de saúde na rede de 
cuidados do Serviço Nacional de Saúde, ao abrigo dos Acordos de Cooperação no Domínio da Saúde.  
 
A presente orientação entra em vigor a partir de 01 de Março de 2011.  
 
 

 

 
Francisco George 

Director-Geral da Saúde 
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