
    Taxas recursais para pacientes ambulatoriais 

Se recebeu atendimento como paciente ambulatorial, você e/ou sua empresa de seguros terão que pagar uma taxa 
recursal, além da taxa médica. A taxa recursal, também conhecida como taxa técnica, é cobrada para cobrir as 
despesas de serviço e administrativas (operacionais) do hospital associadas à sua visita. 

 
A taxa médica, também chamada de taxa profissional, é cobrada para cobrir as despesas de serviço do médico ou de 
outro profissional de saúde que prestou serviços durante sua visita. Se esses mesmos serviços fossem prestados em 
um consultório médico, você e/ou sua empresa de seguros teriam que pagar por uma taxa médica que incluiria as 
despesas de serviço e operacionais do consultório médico e as despesas de serviço do médico ou de outros profissional 
de saúde que prestou serviços durante a sua visita. Essa taxa médica do consultório médico pode ter sido menor do que 
a combinação da taxa recursal e taxa médica dos serviços recebidos como paciente ambulatorial do hospital. 

 
O Medicare exige que os hospitais cobrem os honorários médicos e recursais separadamente pelos serviços prestados 
aos pacientes ambulatoriais do hospital. Para fins de comparação, o Medicare reembolsa as taxas recursais dos 
Hospitais Hartford HealthCare dentro dos seguintes intervalos: Hartford Hospital $54.45-$136.13, Windham Hospital 
$55.56-$138.91, Backus Hospital $55.56-$138.91, Charlotte Hungerford Hospital $54.45-$136.13, Hospital of Central 
Connecticut $54.60-$136.49, MidState Medical Center $55.56-$138.91 and St. Vincent's Medical Center $57.50-
$143.75. 
 
Sua empresa de seguros poderá fornecer informações sobre o reembolso dos Hospitais Hartford HealthCare para pacientes 
ambulatoriais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esse índice representa nossa receita bruta em relação às nossas despesas operacionais totais. O orçamento de cada 
entidade é distinto e variável para o ano fiscal de 2021, conforme listado abaixo: 

 
 
 

 
Índice do valor de cobrança para o ano orçamentário de 2021 

 
 

 
 

Hartford Hospital 36% 

Hospital of Central Connecticut 32% 

MidState Medical Center 35% 

William Backus Hospital 32% 

Windham Hospital 37% 

Charlotte Hungerford Hospital 36% 

St. Vincent's Medical Center 34% 

Hartford HealthCare at Home 85% 
 
 

 

Se você não puder pagar sua parte da taxa recursal ou qualquer outra porção de sua conta, entre em contato com 

1-860-696-6010 para solicitar uma redução ou assistência financeira. 


