Perguntas e respostas - Consulado da Nova Zelândia
1- Quais os tipos de visto?
Existem diversos tipos vistos de imigração.
Entre em contato com o consulado para saber qual o melhor se aplica ao seu caso.
2 - O que devo fazer no dia da consulta médica?
Até um ano (1) de permanência no país, só fará o exame de Raios-X de Tórax (PA e Perfil).
Acima de um ano (1) de permanência:
Consulta Médica com Dr. Ronaldo Galdino Campos.
SANGUE:
ANTI HIV 1 E 2
ANTICORPOS ANTI HCV
CREATININA
HBS AG (ANTIGENO”S” HEPATITE “B”)
HEMOGLOBINA GLICOSILADA
HEMOGRAMA COMPLETO
SOROLOGIA PARA LUES (VDRL)
URINA:
EAS
Terá que trazer:
Cópia do Passaporte (folhas ,2 e 3)
NOTA: EXAMES LABORATORIAIS JEJUM DE 8 HORAS.
IMPORTANTE: Os laudos dos exames deverão ser em Inglês.
3 - Posso colher o exame de urina em casa?
Não. O material deverá ser colhido na Clínica.

4 - Posso fazer o exame de urina menstruada?
Não, Somente (2) dois dias antes ou dois dias depois do período menstrual.
5 - Posso fazer todos os exames na Clínica Galdino Campos no dia da
consulta com o Dr. Ronaldo Galdino Campos?
Sim.
6- Posso fazer os exames laboratoriais e radiológicos em outra Clinica ?
Sim, porem ao fazer os exames laboratoriais, deve ser solicitado o comprovante de presença.
Os resultados dos exames devem ser enviados em PDF, para consulado@galdinocampos.
com.br, junto com o comprovante de presença.
O Raios-X, deve ser feito na Clínica Galdino Campos.
7- O Dr. Ronaldo Galdino Campos aceita algum convênio para a consulta
do Consulado?
Não. Mas é fornecida nota fiscal para reembolso junto ao seu convênio ou seguro de saúde.
8 - Os exames tem validade?
Informações sobre a validade de cada exame deverão ser solicitadas ao Consulado.
9 - Como posso pagar a consulta e os exames?
Em espécie, cheque ou cartão de débito/crédito.
10 - Posso fazer os exames laboratoriais e radiológicos antes da consulta
com o Dr. Ronaldo Galdino Campos?
Não. Os resultados deverão constar o nome do Dr. Ronaldo Galdino Campos como médico
solicitante.
11- Como fico sabendo dos resultados dos exames?
A recepção da Clínica Galdino Campos informará a data dos resultados.
Todos os resultados serão enviados por e-mail.
12- Como são enviados os resultados dos exames, dos formulários médico e quem os envia?
Os formulários são preenchidos diretamente no site do Consulado (Sistema eMedical).
Os resultados dos exames laboratoriais e imagem do Raio-X digitalizados com o laudo, são
anexados e enviados online no Site do Consulado pelo Dr. Ronaldo Galdino.
13 - Preciso levar óculos ou lentes de contato no dia da consulta?
Sim.

14 - Estou grávida. Como devo proceder em relação ao Raios-X de Tórax?
O Department of Immigration and Citizenship, não recomenda que candidatas grávidas sejam submetidas ao Raios-X, e recomenda que adie o Raios-X e consequentemente sua
obtenção de visto até o nascimento da criança.
A candidata deverá primeiro entrar em contato com o departamento para discutir suas
opções, inclusive um possível adiamento de seu pedido de visto.
15 - Após o envio dos documentos quando terei meu visto?
Não temos esta informação. Informar-se no Consulado.
16 - Após realizar o processo do atendimento medico/exames , caso
tenha alguma duvida, como proceder?
Enviar um email , constando Nome Completo (sem abreviações) e data do atendimento,
para ronaldo.galdino@galdinocampos.com.br
17 - A Clínica tem local para Estacionamento?
Não, mas tem próximo na Rua Hilário de Gouveia, 36 – ao lado da Igreja Nossa Sra. de
Copacabana. Estacionamento pago direto ao Supermercado Pão de Açúcar

Clínica Galdino Campos
Av. N. S.de Copacabana, 492 -2º andar - Rio de Janeiro - CEP: 22.020-001
Tel.: 55 21 2548-9966
WhatsApp para marcação de consulta: 55 21 97155-4806
Site: www.clinicagaldinocampos.com.br
Email: recepcao@galdinocampos.com.br
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