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ASSISTÊNCIA MÉDICA 
se você não reside em um centro de acolhimento

Ainda que, como solicitante de asilo, não resida em um centro de acolhimento ("não comparecimento"), 
você tem direito a receber assistência médica. A Fedasil pagará as despesas. 

O que é assistência médica?
•  Uma consulta com um médico ou dentista
•  Um exame médico solicitado por um médico
•  Medicação com receita médica (farmacêutico)
•  Outras consultas médicas 

Como você pode solicitar assistência médica à Fedasil?
1. Alguns dias antes da sua consulta com o médico, hospital ou farmacêutico, você ou seu médico deve 

apresentar uma solicitação à Unidade de Despesas Médicas da Fedasil por meio do formulário on-
line (disponível em inglês, francês e alemão). 

2. Peça ajuda a alguém que conheça ou a uma organização voluntária caso não entenda inglês, francês 
ou alemão ou não tenha acesso à internet.

3. A Fedasil analisará o caso para determinar se pagará os custos.
4. Se a Fedasil concordar em pagar as despesas médicas, você receberá por e-mail um documento 

chamado requisitorium.
5. Leve esse documento com você no dia da sua consulta com o médico, hospital ou farmacêutico.
6. Após a consulta, a Fedasil pagará as despesas médicas.

Precisa de mais informações?
Unidade de Despesas Médicas da Fedasil
Disponível por telefone de segunda a sexta-feira,das 9h às 12h.
02/213 43 00 (NL)
02/213 43 25 (FR)
Por e-mail: medic@fedasil.be

Que informações você precisa preencher? 
•  Nome completo
•  Data de nascimento
•  Número OV ou número nacional (esses números 

podem ser encontrados na parte superior do 
documento do Serviço de Imigração) 

•  O nome do médico/hospital/farmácia e a receita 
•  E-mail 
•  Telefone
•  Data da consulta

Informações para solicitantes 
de asilo na Bélgica  
www.fedasilinfo.be   
www.asyluminbelgium.be
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