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Evacuação
Deslocação do beneficiário do seu local de residência ha-
bitual para outro, a fim de beneficiar dos cuidados de saú-
de ou realizar exames de diagnóstico de que necessita. A 
Evacuação pode ser: Interna e Externa

O que é uma Evacuação Interna
É a deslocação dos segurados, pensionistas e familiares 
com direito activo, de um concelho e/ou ilha para os hos-
pitais centrais do país, sob proposta do médico, para efei-
tos de consultas, tratamento e/ou exames
de diagnósticos.
Quem tem a competência de propor uma evacuação in-
terna?
A decisão de evacuação interna dos concelhos/ilhas para 
os hospitais centrais é da competência do delegado ou res-
ponsável de saúde na ilha, sob proposta do médico assis-
tente.
A evacuação interna entre os hospitais centrais é da com-
petência da Junta de Saúde.
Quem é o responsável para a marcação das consultas e 
exames no local de tratamento?
A marcação de consultas e exames complementares de 
diagnóstico no local de tratamento ou de exame de diag-
nóstico é da responsabilidade dos Serviços de Saúde.
Quais são as prestações asseguradas aos evacuados inter-
nos?
• Bilhete de transporte de ida e volta;
• Assistência médica, hospitalar e medicamentosa;
• Subsídio diário único, nos termos da legislação vigente;
• Subsídios de doença se forem segurados ou acompa-
nhantes segurados.
Como é organizado o processo de evacuação interna?
• Confirmação pela estrutura de saúde, se a pessoa a eva-
cuar é beneficiária do INPS;
• Emitir uma guia de tratamento do modelo já estabeleci-
do que será actualizado com informações sobre;
• Tratamento e os compromissos do doente;

• Ter a consulta ou a data de exames marcada;
• Ter relatório do médico proponente que será apresenta-
do ao novo médico do local para onde se efectuou a eva-
cuação;
Quais os documentos necessários para efeitos de evacua-
ção interna?
• Documento do médico com recomendação da evacua-
ção devidamente homologado pelo Delegado de Saúde da 
Ilha de residência;
• Comunicação da data da marcação da consulta/exame de 
diagnóstico efectuada pela estrutura de saúde na Ilha de 
acolhimento do evacuado.
Quais as obrigações dos beneficiários evacuados internos?
• Apresentar-se nos serviços do INPS acompanhados dos 
Bilhetes de Passagem, no prazo máximo de 24 horas, após 
a chegada no local de tratamento;
• Apresentar-se na estrutura do INPS, após a realização 
de cada consulta/exame médico, e sempre que solicitado;
• Regressar ao seu local de residência de imediato, logo 
que cesse o tratamento médico e for considerado apto.
Quais as responsabilidades da estrutura do INPS no local 
de residência?
• Aquisição dos bilhetes de passagem na data mais próxi-
ma da realização da consulta/exame médico;
• Emissão da Guia de Evacuação.
Quais as responsabilidades da estrutura do INPS no con-
celho/ilha de acolhimento?
• Recepção do Evacuado;
• Emissão da Guia de Tratamento;
• Emissão da Ficha de Identificação do Evacuado;
• Encaminhamento do evacuado à consulta e ou exame 
médico;
• Atribuição de subsídios diários únicos, mediante a apre-
sentação da Guia comprovando a realização das consultas 
e /ou exames de diagnóstico;
• Organização do regresso;
• Atribuição do Bilhete de passagem de regresso, caso seja 
necessário, com marcação na data mais próxima da data 
da alta médica;
•  Emissão da Guia de Regresso;
•  Processamento de subsídio de doença, caso o evacuado  
ou acompanhante seja segurado.


