
Perguntas Frequentes 

P. "Por que estou sendo entrevistado e estão me fazendo essas perguntas?"  
R. Quando houver dúvidas a respeito do status de alguém ou eles 
acabaram de se mudar para o RU, todos os pacientes, independente da 
nacionalidade, precisarão confimar que residem atualmente no RU. 
Faremos algumas perguntas e requisitaremos que forneça documentos a 
fim de determinar se você é responsável pelos encargos ou isento deles. 
 
P. "Pago o imposto e as contribuições à Seguridade Social no RU, então por 
que meu parente tem que pagar pelo tratamento?”  
R. Todas as contribuições feitas são para seu próprio tratamento de 
saúde e não para parentes visitantes que não sejam qualificados a 
receber esses benefícios.  
 
P. "Por que tenho que pagar pelo tratamento quando possuo propriedade no 
RU?” 
R. O NHS é um serviço de saúde para residentes, se você não mora no RU de 
forma permanente então você não terá direito a tratamento. 
 
P. "Desejo voltar para o RU, terei que pagar pelo tratamento?” 
R. Se a intenção do seu retorno é retomar sua residência permanente, você terá 
direito a tratamento de saúde. No entanto lhe será solicitado o fornecimento de 
documentação que confirme isso. 
 
P. "Por que tenho que pagar quando vivi neste país durante a maior parte de 
minha vida e paguei todos os meus impostos e Seguro Social?"  
R. Caso tenha deixado o país de forma permanente, ou seja, emigrou, 
você renuncia a todos os direitos de tratamento gratuito pelo NHS.  

 
P. "Quanto é que meu tratamento irá custar?"  
R. Devido a estrutura de preços do NHS, nós nem sempre podemos dar 
um preço exato para a internação antes que o paciente tenha recebido 
alta, uma vez que a duração da internação e quaisquer alterações às 
condições irão afetar o custo final. No entanto podemos fornecer tarifas 
para tratamento ambulatorial.  

 
P. " Por que tenho que pagar quando tenho um passaporte britânico?"  
R. A posse de um passaporte britânico não lhe concede 
automaticamente o direito a tratamento gratuito.  Você também precisará 
ser um residente permanante. 
 
P. " Por que tenho que pagar quando possuo um cartão médico do NHS?"  
R. Os cartões médicos do NHS confirmam seu número do NHS; eles não 
concedem ao titular direitos a tratamento gratuito.  
 
P. "Não quero assinar o formulário de Compromisso de Pagamento."  
R. A assinatura não é necessária para tornar a cobrança legalmente válida. 

                                                

                                                  

Equipe que lida com Visitantes Estrangeiros 
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Orientação para Visitantes Estrangeiros 

Está visitando o Reino Unido? 

Você sabia que o NHS não é gratuito e talvez tenha que pagar pelo 

tratamento hospitalar enquanto estiver aqui? 

Se você não vive no RU como residente permanente legal, você não 

está automaticamente autorizado a usar os serviços do NHS sem 

ter que pagar. 

O NHS é um sistema de saúde baseado em residência, financiado 

principalmente pelo contribuite. O tratamento hospitalar gratuito 

está disponível apenas para aqueles que vivem no RU de forma 

permanente. (As contribuições para o NHS equivalem a cerca de 

20% do imposto pessoal e de seguridade social.) 

Se você não atende aos critérios de isenção, então terá que pagar 

pelo tratamento. Mesmo que seja um cidadão britânico, ou que 

atualmente possua um número do NHS, ou que anteriormente tenha 

vivido e trabalhado no RU. 

Qualquer tratamento recebido fora do Pronto-Socorro (A&E, em 

inglês) será cobrado de acordo com a tarifa nacional, incluindo 

internação em qualquer outra enfermaria, consultas ambulatoriais 

posteriores e outros tratamentos fornecidos fora desse 

departamento. 

É aconselhável que tenha um seguro de saúde adequado para 

cobrir a duração de sua estadia no RU.  

O NHS se reserva o direito de usar agências externas de cobranças 

de dívidas a fim de recuperar dívidas não pagas e encaminhar esta 

informação ou Ministerio do Interior. Isto pode vir a afetar atuais e 

futuros pedidos de imigração para entrar ou permanecer no RU. 



Estas informações são apenas um guia geral e não uma declaração 
completa dos regulamentos atuais. Solicite maiores informações ou 

consulte o site do Departmento de Saúde: 
www.dh.gov.uk/overseasvisitors 

 

P. Quem não tem que pagar? 
 
As pessoas com direito a tratamento completo pelo NHS são: 
 

 Qualquer pessoa legalmente residente, que trabalhe e pague 
seus impostos e contribuições à seguridade social no RU (isto 
inclui pessoas que trabalham por conta-própria). Isto não inclui 
aqueles à procura de emprego. 

 Indivíduos de fora da UE que pagaram o Suplemento de Saúde 
(isto não inclui tratamento de maternidade para estudantes). 

 Estudantes de dentro da UE que estejam fazendo um curso em 
tempo integral com duração superior a 6 meses (isto não inclui 
tratamento de maternidade). 

 Refugiados e requerentes de asilo cujos pedidos ainda estejam 
sendo considerados pelo Ministério do Interior. 

 Pessoal diplomático trabalhando em embaixadas ou no Alto 
Comissariado da Commonwealth no RU.  

 Funcionários públicos do RU trabalhando no exterior para o 
Conselho Britânico ou para a Comissão de Túmulos de Guerra 
da Commonwealth. 

 Qualquer cidadão de um estado membro do Espaço Econômico 
Europeu (EEE), refugiado, ou apátrida, ou seu dependente ou 
sobrevivente que viva em um estado membro do EEE, que 
tenha sido encaminhado ao RU para tratamento especificado 
em um formulário S2.  

 Qualquer pessoa detida, na prisão ou pelas autoridades de 
imigração, no RU. 

 Pensionistas do RU, que viveram legalmente no RU por 10 anos 
contínuos e que tenham transferido suas pensões para outro 
estado membro do EEE onde residem permanentemente (lhe 
será solicitado que forneça um formulário S1). 

 Um paciente a procura de tratamento vindo de um país do 
EEE/UE através da “Rota Diretiva”. 

 Pacientes que vivem em outro estado membro do EEE/UE que 
possam fornecer um Cartão Europeu de Saúde (anteriormente 
E111), que precisem de cuidados de emergência não-eletivos. 

Caso não possa fornecer um EHIC, você pode requerer um 
Certificado Provisório de Substituição junto ao seu país de 
residência como substituto.  

 O marido, a mulher ou os filhos dependentes da pessoa isenta 
de acordo com os critérios acima mencionados; os mesmos 
devem estar vivendo de forma permanente com o indivíduo e 
possuir uma permissão de residência válida. 

 Qualquer pessoa que viva em um país com o qual o RU tenha 
um acordo recíproco de assistência médica (alguns acordos 
bilaterais de assistência médica estão limitados a cidadãos 
daquele país), e que esteja buscando acesso a tratamento de 
acordo com o convênio do estado membro. 

 
Países do Espaço Econômico Europeu (UE/EEE)  
 
Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre (sulista), Croácia, 
Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, 
Espanha, Estônia, Finlandia, França, 
Grécia, Hungria, Itália, Letônia, 
Liechtenstein e Noruega, Lituânia, 
Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, 
Portugal, República Checa, República da 
Irlanda, Romênia, Suécia e Islândia.  
Suiça apenas sob acordos especiais. 
 
Países do Acordo Recíproco de Assistência Médica: 
 
Cidadãos e cidadãos britânicos dos seguintes países: 
Bósnia-Herzegovina, Gibraltar, Kosovo, Macedônia, Montenegro, 
Sérvia, Turcomenistão, Ucrânia. 
 
Residentes, independente da nacionalidade, dos seguintes 
países: 
Anguilla, Austrália, Barbados, Ilha de Man, Ilhas Anglo-
Normandas, Ilhas Malvinas, Ilhas Turcas e Caicos, Ilhas Virgens 
Britânicas, Jersey, Montserrat, Nova Zelândia, Santa Helena. 

http://www.dh.gov.uk/overseasvisitors

