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A quem interessar possa, 

 

 

Seu tratamento pelo Sistema Nacional de Saúde (NHS) poderá vir a ser cobrado – solicitamos 

que forneça provas para que não precise pagar. 

 

Como um provável visitante ao Reino Unido, você pode ser obrigado a pagar por quaisquer consultas 

hospitalares, internações, com os hospitais da Fundação de Assistência Médica do NHS de West 

Herts. O NHS só é disponível àqueles que residem legalmente no RU de forma permanente. Os 

visitantes estrangeiros deverão pagar pelos serviços, de acordo com os termos de 2011 do Serviço 

Nacional de Saúde (Encargos para Visitantes Estrangeiros), e o pagamento recebido será 

encaminhado aos médicos e enfermeiros do NHS que prestaram o atendimento. 

 

O hospital requer provas documentais a fim de determinar se você precisa ou não pagar pelo seu 

tratamento. Pacientes que residem habitualmente no RU ou que se enquadram em certas categorias 

de isenção não precisarão pagar. 

  

É de sua responsabilidade provar que tem direito ao tratamento recebido pelo NHS. 

 

Você precisará enviar provas dentro dos próximos 14 dias para substanciar sua reivindicação de que 

é um residente legal no RU ou isento de encargos. Caso não forneça provas satisfatórias para 

substanciar sua reivindicação, você será legalmente responsabilizado pelo custo de qualquer 

tratamento recebido; será emitida uma fatura e quaisquer tratamentos futuros poderão vir a ser 

negados.  

 

Os documentos a serem fornecidos estão listados no verso desta carta; estes serão utilizados para 

determinar seu status. Envie seus documentos por e-mail para OVT@whht.nhs.uk ou pelo correio 

para o endereço localizado no topo desta carta. Alternativamente, você pode visitar o escritório no 

Hospital Geral de Watford. 

 

Caso queira discutir sua reivindicação, solicitamos que entre em contato com a equipe pelo telefone 

01923 436728/9 entre as horas de 08:30-16:00. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Equipe que lida com Visitantes Estrangeiros 

 

 

tel:01923
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mailto:OVT@whht.nhs.uk


A fim de estabelecer sua elegibilidade para receber tratamento pelo NHS, solicitamos que envie 

cópias de quaisquer dos documentos listados abaixo que sejam relevantes. 

 

Caso mais de um documento seja relevante ao seu caso, envie todos os documentos relevantes. 

 

A) Você deve fornecer uma cópia de seu passaporte ou Permissão Biométrica de Residência 

no RU ou cartão nacional de identidade.  

 

 Passaporte/incluindo vistos  Permissão Biométrica de Residência no RU 

 Cartão nacional de identidade  Carteira de motorista com foto 

 

 

B) Forneça pelo menos 2 dos items abaixo como comprovantes de residência: 

 

(Os comprovantes apresentados deverão ter menos que 3 meses desde a data da emissão. Seu 

nome e endereço deverão constar nos mesmos) 

 

 Conta de água, gás, energia elétrica 

ou imposto municipal 

 
Extrato bancário 

 Conta de telephone  Contrato de aluguel 

 

 

C) Solicitamos também que forneça pelo menos 2 dos documentos abaixo: 

 

 
Cartão Europeu de Saúde (EHIC, 

sigla em inglês) 
 

Certificado Provisório de Substituição (PRC, sigla 

em ingês) 

 Folha de pagamento ou P60  

Carta ou declaração do HMRC (Serviços 

Tributários e Aduaneiros Britânicos) ou do DWP 

(Instituto de Seguridade Social) 

 
Seguro Social ou carta de 

benefícios  
 Prova de seguro de saúde 

 

Uma carta de seu colégio ou 

faculdade confirmando que esteja 

frequentando um curso em tempo 

integral ou parcial (incluindo a 

duração do curso e o número de 

horas semanais de frequência) 

 
Cópia de quaisquer certidões de 

nascimento/casamento 

 
Um IND e ARC (para pacientes reivindicando 

asilo) 

 

Quaisquer outros documentos do Ministério do 

Interior (Home Office) que sejam relevantes à sua 

solicitação. 

 

 

Nota: A posse de um número do NHS não lhe concede automaticamente o direito a 

tratamento gratuito pelo NHS. 


