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Uma brochura informativa para  
migrantes em Hamburgo

Esta brochura tem como objetivo ajudá-lo(a) a se 
orientar no sistema de saúde da Alemanha.
Queremos que encontre a ajuda certa de forma rápida.

Aqui encontrará informações sobre

,  Seguro de saúde
, Seguro de dependência
,  Cuidados de saúde. 

Poderá também encontrar sugestões sobre as suas  
marcações de consultas médicas.

No texto a seguir utilizamos apenas a forma de  
tratamento masculina. Desta forma, o texto é de  
leitura mais simplificada. No entanto, referimo-nos  
sempre a homens e mulheres.

Cuidados de saúde  
na Alemanha

Atenção
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Você paga um determinado montante  
mensalmente ao seguro de saúde.  
Então, o seguro de saúde paga, por  
exemplo

D o tratamento no médico
D o tratamento no hospital
D os medicamentos necessários.

Recebe o tratamento de que precisa.  
É indiferente qual o tipo de tratamento  
de que necessita. Também é indiferente  
a frequência dos tratamentos.  
Você paga sempre o mesmo valor.

As suas contribuições para o seguro de 
saúde são realizados consoante os seus 
rendimentos mensais. Quando tem um 
trabalho, o seu empregador paga  
metade da sua contribuição. A outra  
metade é paga por si. A sua contribuição  
é transferida diretamente para o seguro  
de saúde.
 
Quando estiver desempregado, o Esta-
do paga a contribuição ao seu seguro 
de saúde, até conseguir novamente um 
trabalho.

Os deveres do seguro  
de saúde estatal

Na Alemanha todos têm de ter um seguro de saúde. 
Tal é regulado pela lei. A isso dá-se o nome de seguro  
de saúde obrigatório.

A maioria das pessoas na Alemanha são beneficiários do 
seguro de saúde estatal.

O seguro de saúde estatal deve assegurar que 

D os beneficiários permanecem saudáveis,
D a saúde dos beneficiários melhora,
D os beneficiários recuperam totalmente após uma doença.

Todos os beneficiários devem receber o tratamento  
de que precisam. Algumas pessoas estão doentes  
frequentemente e outras raramente. Algumas pessoas 
precisam de medicamentos caros. Outras pessoas  
raramente precisam de um medicamento. 

O seguro de saúde estatal trabalha segundo o princípio: 
Os beneficiários contam uns com os outros. Também é 
costume dizer-se: Os beneficiários são solidários.  
Todos os beneficiários são tratados da mesma forma.
O seguro de saúde estatal é uma comunidade solidária.

O seguro de saúde estatal funciona da seguinte forma:

O seguro de saúde  
na Alemanha
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A maioria das pessoas na Alemanha são 
beneficiários do seguro de saúde estatal.  
O seguro de saúde estatal paga a todos 
os beneficiários os mesmos benefícios. 
Esses são os benefícios obrigatórios. 
 
Benefícios obrigatórios são, por exemplo,

D os custos com um médico 
D o tratamento no hospital.

O seguro de saúde (Krankenversicherung) 
também é denominado caixa de saúde 
(Krankenkasse). Todos os seguros de saúde 
pagam os benefícios obrigatórios. Alguns
seguros de saúde pagam outros benefícios 
adicionais. Por exemplo benefícios para 
prevenir doenças.   

As contribuições para os seguros de saúde 
estatais variam. Existem muitos seguros de 
saúde na Alemanha. 

Informe-se usando a Internet. Ou nos 
escritórios do seguro de saúde. Não é fácil 
comparar os benefícios dos seguros de 
saúde. Talvez precise de um intérprete.

1. O seguro de saúde estatal

2. O seguro de saúde privado

Apenas podem ter seguros de saúde 
privados que tiver um rendimento elevado. 
 
 

Nos seguros de saúde privados, os  
beneficiários pagam outro montante.  
O montante é calculado segundo

D A idade  
D O seu estado de saúde.

Aquando da sua chegada a Hamburgo, torna-se
beneficiário da AOK Bremen/Bremerhaven. 

Apenas ficará neste seguro nos primeiros 15  
meses após a sua chegada. Após esse período, terá  
de escolher outro seguro de saúde.  

Existem dois tipos de seguros de saúde.
O seguro de saúde estatal e o seguro de saúde privado.

A escolha do seguro de saúde

Atenção
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Quando for a um consultório médico, tem de mostrar  
o seu cartão de saúde. O consultório médico guarda  
os seus dados e o motivo da consulta.  

O médico calcula os custos do seu tratamento  
diretamente com o seu seguro de saúde.

Quando se inscrever num seguro de saúde, receberá um 
cartão eletrónico. O cartão chama-se cartão de saúde.
  
O cartão contém uma foto sua. O cartão é válido apenas 
para si e para os seus filhos menores de 15 anos.
Tem de assinar o cartão e tê-lo sempre consigo.
 
No cartão estão guardados os seus dados pessoais. 
Por exemplo:

O cartão de saúde

D O seu nome e a sua morada

D A sua data de nascimento

D O nome do seu seguro de saúde

D O seu número de segurado

Atenção
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Na Alemanha pode escolher o seu médico livremente. 
Preferencialmente, visite um médico de família próximo 
da sua morada. O médico de família é um médico de 
clínica geral. Isso significa que: Ele é responsável por 
todos os seus problemas médicos. Quando estiver 
doente, dirija-se primeiro ao seu médico de família. 
 
Quando se revela necessário, o seu médico de família 
pode encaminhá-lo para um médico da especialidade. 
Para tal, ele dá-lhe um formulário. O formulário  
chama-se Überweisung (encaminhamento).
Um médico da especialidade é um especialista na sua 
área de atuação.
 
Aquando dos seguintes problemas, dirija-se de  
imediato a um médico da especialidade:

D Quando tiver dores de dentes ou problemas  
 na boca, dirija-se diretamente a um dentista.

D Se tiver dúvidas sobre gravidez, parto e saúde  
 feminina, dirija-se diretamente a um ginecologista.

D Quando o seu filho estiver doente, dirija-se  
 diretamente a um pediatra.

O seguro de saúde paga os custos de qualquer médico.

A que médico pode ir quando  
está doente? 

A consulta no médico
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Como marcar uma consulta num médico? Como se pode preparar para uma consulta médica?

Antes da consulta com o médico, tem de 
marcar essa consulta num consultório.  
Isso pode ser feito através do telefone.  
Ou pode fazê-lo diretamente no consultório.

Uma consulta é um compromisso fixo.  
Tem de estar, sem falta, no dia e hora  
marcados no consultório.
Assim, não terá de esperar muito tempo. 
E o médico terá tempo suficiente para a sua 
consulta.

Quando não puder estar presente numa 
consulta, por favor informe o consultório. 
Desta forma, poderá marcar uma nova 
consulta. 
 
Pode-se dirigir a um consultório de  
segunda a sexta-feira. Aos sábados e aos 
domingos os consultórios estão fechados.

Se precisar de um médico durante o 
fim-de-semana, ligue para o serviço de 
emergência médica.
 
O número de telefone é o  

(040) 116 117 

Ou dirija-se a um hospital. O mesmo se 
aplica a emergências. Ou se precisar de  
um médico durante a noite. Pode ler mais 
sobre o assunto nas páginas 31 e 32.

O médico precisa de algumas  
informações suas.   
Escreva:

D  Como se sente? 

D  Onde tem dores?

D  Que perguntas tem a fazer?

D  Que medicamentos toma?

D  É alérgico a algum medicamento? 

D  No últimos tempos consultou um médico? 

D  Que médico consultou?
 
 
 
 

 

Se falar pouco alemão:

D  Pergunte no consultório se falam  
 a sua língua

D  Pense: Quem o pode acompanhar  
 à consulta? 

A pessoa deve-o conhecer bem. A pessoa 
deve falar bem alemão. Tenha em atenção: 
As crianças nem sempre são adequadas 
para estas situações.  

Talvez também precise de um intérprete. 
Existem intérpretes gratuitos.  
Informe-se

D  No seu alojamento
D  No curso de alemão.
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Por favor traga consigo:

D  O seu cartão de saúde 
D  As suas perguntas sobre a sua doença

Talvez tenha outra documentação. Então, 
traga-a também consigo. 
 

Por exemplo:

D  Um encaminhamento
D  Documentação sobre doenças anteriores
D  O seu boletim de vacinas
D  O seu documento de alergias 
D  Raios-X

Toma medicamentos?  
Então, traga-os também consigo.

Pode também trazer um acompanhante 
adulto. O acompanhante pode servir  
como seu intérprete. Desta forma, tem  
a certeza de perceber bem o médico.

O que deve levar consigo para a consulta médica?
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Na primeira consulta tem de preencher um formulário. 
Tem de responder a perguntas sobre a sua saúde.
Por exemplo, que doenças tem. 

No consultório, o médico pergunta-lhe o porquê da  
sua visita.

O importante é: Fale abertamente sobre os seus prob-
lemas de saúde. Responda sinceramente a todas as
perguntas. Só assim o médico o poderá ajudar.
  
Na Alemanha todos os médicos estão obrigados ao  
sigilo profissional. 

Isso significa que: O seu médico é obrigado a guardar 
para si tudo o que lhe diz. Ele não pode falar com  
ninguém sobre a sua doença.

Após a conversa com o médico, ele pode ainda ter de o 
examinar fisicamente. Para tal, pode ter de se despir.

Como se processa o  
tratamento no médico?

Atenção
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Medicamentos Onde vai buscar os medicamentos?

Pode ter de tomar medicamentos.  
Para tal, o médico passa-lhe uma receita médica.  

A receita médica tem este aspeto:

Os medicamentos são levantados numa 
farmácia. Este é o símbolo das farmácias: 

 

Dê a receita médica ao farmacêutico.  
Assim, receberá os seus medicamentos.  
Se tiver dúvidas, o seu farmacêutico 
poderá ajudá-lo.  

Alguns medicamentos também podem ser 
comprados sem receita médica. Por  
exemplo, comprimidos para dores ligeiras.

Tenha atenção: As crianças  
não podem tomar  
medicamentos sozinhas. 

Para a maioria dos medicamentos terá de 
pagar 5 euros. Este é um montante par os 
custos dos medicamentos. A isso dá-se o 
nome de contribuição. Tem de pagar esse 
dinheiro para além do seu seguro de saúde. 
Pode acontecer estar isento dessa  
contribuição. Para ficar isento, deverá 
apresentar um requerimento. Pode ler  
mais sobre o assunto na página 22.

Atenção

Na receita médica estão mencionados os 
medicamentos. O médico falará consigo 
sobre os medicamentos. De preferência, 
escreva o que o médico lhe diz. Desta 
forma, não correrá o risco de se esquecer. 
É muito importante que os medicamentos 
sejam tomados da forma certa. Pergunte 
ao médico se se esquecer. 

Os medicamentos alemães funcionam 
muito bem. Tome apenas os medicamentos 
que o seu médico lhe receitar. Nunca tome 
mais comprimidos do que os necessários. 
Nunca tome também menos do que os 
necessários.

Se não tolerar bem um medicamento, fale 
sobre isso com o seu médico.
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Talvez precise de muitos medicamentos.  
Por exemplo:

D  porque está muito doente ou 
D porque tem muitas dores.

Isso pode custar muito dinheiro. Pode ser que não  
tenha dinheiro suficiente para a contribuição dos 
medicamentos. Neste caso, pode pedir a isenção da 
contribuição. Esse pedido é feito ao seguro de saúde 
(Krankenkasse).  
 
É assim que se processa:
Junte todos os recibos de medicamentos ou outras  
coisas que o médico lhe receitou. Vá com isso ao  
seu seguro de saúde. 
Se o seguro de saúde concordar, não terá de pagar 
nada. Assim, fica isento da contribuição.

Pedido de isenção  
de contribuição
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Os cuidados de saúde

Na Alemanha são oferecidos exames para reconhecer e tratar 
doenças precocemente. Isso é denominado cuidados de saúde. 
Muitas ofertas são gratuitas para si e para a sua família. Deixe 
que o médico o aconselhe.

Estas são as ofertas gratuitas dos cuidados de saúde:

 
 
 

 
0 a 6
Anos 
 

 
6 a 18
Anos 
 
 

 
 
Gravidez 
 

 
0 a 6
Anos 
 

 
 
 

 
 

 
U1 - U9 
 
 

 
3 exames  
realizados pelo 
médico
 

 
anualmente

 
6./7. Meses

 
1x durante a 
gravidez

 
3x durante a 
gravidez

 
1x durante a 
gravidez

 
1 consulta

Idade Sexo Ritmo Oferta

 
Consultas de diagnóstico   
(Documentação no livro de  
exames da criança)
 

 
Diagnóstico de doenças da boca 
Número 1: 30.-42. Meses 
Número 2: 49.-52. Meses 
Número 3: 60.-72. Meses

 
Diagnóstico de doenças dos dentes 

 
Diagnóstico de diabetes mellitus

 
Exame de clamídia

 
Ecografias 

 
Teste de VIH/Sida

 
Exame de saúde 

 
 
 

Idade Sexo Ritmo Oferta

 
até aos 25
Anos

 
 
 

 
anualmente 
 

 
Exame de clamídia

 
a partir dos 30
Anos

 
 
 

 
anualmente 
 

 
Consultas para despiste de cancro
(Ginecologista)

 
a partir dos 35
Anos

 
 
 

 
a cada 2 anos 

 
Exame de saúde

 
a partir dos 35
Anos

 
 
 

 
a cada 2 anos 
 

 
Consulta de despiste de cancro da pele 
(Dermatologista)

 
a partir dos 50 
Anos 

 
 
 

 
a cada 2 anos 
 

 
Consultas para despiste de cancro do 
intestino

 
a partir dos 55 

 
 
 

 
anualmente 

 
Consultas para despiste de cancro do 
intestino

 
a partir dos 55
Anos 

 
 

 
a cada 10 anos 

 
Consultas para despiste de cancro do 
intestino (Colonoscopia)

 
a partir dos 65
Anos 

 
 1 consulta

 
Consultas para despiste de aneurismas 
aórticos abdominais

 
a partir dos 45
Anos

 
 
 

 
anualmente 

 
Consultas para despiste de cancro  
(Urologista)

 
a partir dos 50
Anos

 
a cada 2 anos 

 
Consultas para despiste de cancro da 
mama

13 / 14  
Anos
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Na Alemanha é recomendada a vacinação para 
proteção contra diversas doenças. Algumas vacinas 
têm de ser repetidas diversas vezes. Só assim está 
realmente protegido contra as doenças. As vacinas 
são facultativas e gratuitas. Em especial as crianças 
pequenas devem ser vacinadas. Deixe que o médico o 
aconselhe.

Aquando da primeira vacinação, o seu médico  
fornece-lhe um boletim de vacinas.
O seu filho também recebe um boletim de vacinas. 
Neste são registadas todas as vacinas administradas.

Um boletim de vacinas tem este aspeto:

Vacinação
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O seguro de dependência paga os cuidados e a ajuda  
no dia-a-dia. Algumas pessoas precisam de muita ajuda  
e outras de pouca ajuda. 
Assim, a ajuda é dividida em níveis de cuidados. 
Esta divisão é feita pelo serviço médico do seguro de 
saúde. Existem 4 níveis de cuidados. Quanto mais uma 
pessoa precisar de cuidados, maior é o nível de cuidados.

Se alguém precisar de cuidados, existem 3 possibilidades:

D Familiares ou vizinhos que se encarregam  
 dos cuidados em casa
D  Um empresa de cuidados encarrega-se  
 dos cuidados em casa
D A pessoa vai para um centro de cuidados.  

Os serviços do seguro de dependência

Dinheiro para cuidados: 
Uma pessoa recebe dinheiro para cuidados 
quando a pessoa recebe cuidados em casa 
prestados por familiares ou vizinhos.

Contribuição de cuidados em espécie:
São pagas contribuições de cuidados em 
espécie quando a pessoa recebe cuidados 
em casa prestados por uma empresa de 
cuidados.

Outras contribuições dadas aquando de 
cuidados em casa:
A essas contribuições pertencem os  
instrumentos de cuidados e ajuda técnica. 

Instrumentos de cuidados são, por  
exemplo,
D Luvas descartáveis 
D Meios de desinfeção

Ajuda técnica é, por exemplo,
D Camas de cuidados
D Cadeiras especiais para sanita
D Muletas
D  Andarilhos

Cuidados com internamento permanente:
Os cuidados com internamento permanente 
são pagos quando uma pessoa tem de ser 
cuidada num centro de cuidados.

Então, o seguro de saúde paga, por exemplo:

O seguro de dependência

Muitas pessoas idosas e doentes e algumas pessoas com 
deficiências necessitam de cuidados e ajuda no dia-a-dia. 
Eles já não conseguem ajudar-se sozinhos. Eles estão 
dependentes de cuidados.

Para esses casos existe o seguro de dependência. Na 
Alemanha todos têm de ter um seguro de dependência. 
Os custos para o seguro de dependência são pagos em 
conjunto com o seguro de saúde.
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A orientação sobre  
dependência

As pessoas que necessitam de cuidados 
e cuidadores familiares podem procurar 
aconselhamento relativamente a benefícios 
de cuidados prolongados. O aconselhamen-
to é gratuito. Os orientadores também se 
deslocam a casa ou ao centro de cuidados.

Pode encontrar mais informações sobre  
o assunto no

D  seguro de dependência e no seguro  
 de saúde

D  ponto de apoio aos cuidados na  
 sua localidade.

Os pontos de apoio aos cuidados podem ser 
encontrados em diversos locais em Hamburgo. 
Este é o site da Internet dos pontos de apoio 
aos cuidados:  
http://www.hamburg.de/pflegestuetzpunkte/ 
 

Ajuda em caso de  
deficiência 

Você ou alguém na sua família são porta-
dores de deficiência?
Na Alemanha as pessoas com deficiências 
recebem apoio: recebem dinheiro. E você 
recebe ajuda para conseguir organizar o 
seu dia-a-dia.

Pode encontrar mais informações  
sobre o assunto no

D  seguro de dependência e no seguro  
 de saúde 

D  ponto de apoio aos cuidados na  
 sua localidade.

Aos fins-de-semana, feriados, quartas-feiras à tarde e à noite não 
pode ir ao seu médico.  Se precisar de um médico nessas alturas,  
tem 4 possibilidades:

D o serviço de emergência médica 
D os consultório de emergência
D as urgências de um hospital próximo da sua localidade
D a ambulância

O serviço de emergência médica 
O serviço de emergência médica pode ser  
contactado através do número 

 (040) 116 117

Os consultório de emergência
Os consultórios de emergência estão abertos: 

De segunda a sexta:  das 19 às 24 horas
Às quartas-feiras:  das 13 às 24 horas 
Fins-de-semana/feriados:  Das 7 às 24 horas

As moradas são:

Consultório de  Consultório de 
emergência de Altona  emergência de Farmsen
Streesemannstraße 54  Berner Heerweg 124
22769 Hamburg 22159 Hamburg

EM CASO DE EMERGÊNCIA

Precisa de um médico com urgência ou 
houve um acidente
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Em caso de urgência, pode ir ao hospital.  

D Primeiro faça a sua inscrição na receção das urgências.
D Mostre o seu cartão de saúde e a sua identificação.
D Espere na sala de espera até que o médico o chame.
 
Pode ser que esteja muito doente e não possa ir sozinho ao hospital. 
Se for o caso, chame uma ambulância. 

A ambulância 
Uma emergência tem de ter resposta imediata.  
Uma emergência é, por exemplo:

D um acidente grave
D uma doença com perigo de vida
D um envenenamento
 
Em caso de acidente, chame de imediato uma  
ambulância.  O número é o  112. 
 

AO telefone tem de responder às seguintes perguntas:

D Como se chama?
D Onde é que se encontra? 
D O que é que se passou?
D Como se sente, ou como se sente o doente?

As urgências no hospital

112
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