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O direito a cuidados de saúde para as
pessoas sem permanência legal
O que é a AMU ?
A Ajuda Médica Urgente (AMU em francês e DMH em neerlandês) é uma ajuda prevista pelo
Estado belga para as pessoas sem permanência legal. O seu objetivo é de permitir às pessoas
sem permanência legal de receber cuidados médicos.

Você pode receber essa ajuda ?

Você pode receber essa ajuda, se você é :

› sem recursos = Você não pode pagar os cuidados médicos ou o valor é muito alto para vos
permitir de ainda viver dignamente.
› sem permanência legal : Você deve explicar a sua situação e mostrar os documentos que
você tem e que podem ajudar a entender a sua situação de residência : por exemplo, um visa
expirado, uma autorização de residência inválida, uma ordem de deixar o território …

Onde pode pedir essa ajuda ?

Você deve pedir a Ajuda Médica Urgente no CPAS (ou OCMW em neerlandês) do município onde
você habita habitualmente.
 Para mais informação, veja a nossa ficha : ‘CPAS / OCMW. Como fazer um pedido de Ajuda
Médica Urgente’?’

A Ajuda Médica Urgente é só para os cuidados que são muito urgentes ?

Não, esta ajuda se diz ‘urgente’ mas na realidade esta ajuda médica é muito mais ampla do que
a ajuda do serviço ‘112’ ou dos serviços de urgência dos hospitais.

Qualquer tipo de cuidados podem ser tomados a cargo : por exemplo, uma consulta num médico
ou num dentista, a medicação, uma colheita de sangue, uma cirurgia…
Ela pode ser entregue no hospital ou fora do hospital.

CPAS

 A assistência médica também pode ser preventiva (= ajuda para prevenir problemas
médicos). Alguns exemplos: vacinas, acompanhamento de gravidez de uma mulher
grávida…

Quem decide se os cuidados são necessários ?
Cabe ao médico decidir se o tratamento precisam bem da Assistência Médica Urgente.
Ele deve para isso, preencher um atestado de Ajuda Médica Urgente. Esse atestado é necessário
para que os cuidados médicos sejam pagos e serve de prova em caso de controlo pelo Estado. O
atestado é conservado pelo médico ou pelo CPAS.

Quem paga os cuidados médicos ?
É o CPAS ou um organismo chamado CAAMI (em francês) ou HZIV (em neerlandês).
O Estado belga reembolsa todos os cuidados que se encontram numa lista chamada nomenclatura
INAMI (ou RIZIV em neerlandês). Por vezes, cuidados ou medicamentos não se encontram na lista
da INAMI (por exemplo, alguns analgésicos, as próteses dentárias, os sapatos ortopédicos, os
óculos…).
 É por vezes complicado de saber se um cuidado se encontra na lista da INAMI porque pode
depender da gravidade do problema médico ou da idade do paciente ! Em caso de dúvida,
faça a pergunta ao seu médico ou ao seu farmacêutico !
Se os cuidados não se encontram nessa lista, o CPAS pode os pagar mas não será reembolsado
pelo Estado belga.

Um pedido ‘AMU’ pode ter consequências negativas ?
Não, os trabalhadores sociais dos CPAS estão sujeitos ao segredo profissional e os dados que se
encomtram nos atestados médicos são confidenciais. Nem a polícia nem o Serviço dos Estrangeiros
poderão ser informados dessa ajuda médica. Desde 25 anos de existência, a Medimmigrant ainda
não ouviu qualquer queixa a esse respeito.

Esta ficha foi realizada pela asbl Medimmigrant. Para mais informações sobre este assunto, você pode:
consultar nosso site www.medimmigrant.be
nos fazer as suas perguntas por e-mail info@medimmigrant.be
nos telefonar durante as nossas horas de permanências telefónicas:
02/274 14 33 ou 0800/14.960 (n° gratuito para as pessoas com baixos ou sem rendimentos)
> 2a-feira de 10h às 13h | 3a-feira de 14h às 18h | 5a-feira de 10h às 13h | 6a-feira de 10h às 13h
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