
ONDE ME POSSO DIRIGIR PARA OBTER CUIDADOS 
DE SAÚDE? 
Foco nos Imigrantes 

Seguro de Saúde 
Ter um cartão de seguro de saúde permite-lhe ser consultado por médicos, especialistas e ser admitido em hospitais. 
Também lhe permite obter medicamentos. 

Muitos dos residentes de Rhode Island, com rendimentos baixos e que não são cidadãos, podem ser elegíveis para obter o 
seguro de saúde sem custos através do programa Medicaid. 

Se o seu rendimento ultrapassar os limites de rendimento Medicaid, ou caso não se possa inscrever no Medicaid devido ao 
seu estatuto, pode ser elegível para obter uma cobertura de baixo custo através do HealthSource RI (HSRI). 

Este gráfico ilustra a elegibilidade dos imigrantes para obter cobertura através do Medicaid ou do HSRI. 

Síntese sobre a Elegibilidade dos Imigrantes para obter Seguro de Saúde Acessível 
Devem cumprir os requisitos de Rendimento e Outros Requisitos de Elegibilidade 

Categoria de imigração RIte Care/Medicaid 
Cobertura da aquisição de 

HealthSource RI e créditos fiscais 
premium 

Menores de 
19 anos 

Mulheres 
Grávidas 

Adultos Solteiros/Pais/Pessoas Portadoras de 
Deficiência/Idosos 

Crianças, Pais, Mulheres 
Grávidas, Adultos Solteiros 

Residente Legal Permanente 
(“green card”)* Sim Sim 

• Após 5 anos de estatuto ou 
• Entrou nos EUA antes de 22/08/96 ou 
• Veteranos/militares no ativo e seus 

cônjuges e filhos solteiros 

Sim 

Refugiado; asilado; Vítima de 
tráfico; certas vítimas de violência 
por parte de um parceiro, 
membro da família ou estranho; 
outros 

Sim Sim Sim Sim 

Indivíduos presentes legalmente** Sim Sim Não Sim 
Sem documentos Não Sim Não Não 

*Se recebe ajuda do estado “Medicaid” ou credito nos seus impostos “incometax” a seu direito a obter cidadonia não é  prejudicado.  
**Os indivíduos presentes legalmente não têm um estatuto permanente, mas estão autorizados a viver nos EUA. Estão incluídos indivíduos com Estatuto de Proteção Temporária (de El Salvador, 
Haiti, Honduras, Nicarágua, Somália, Sudão, Sudão do Sul e Síria) e Saída Forçada Diferida, conhecido como DED, (Libéria). Os beneficiários do programa DACA não estão incluídos nesta categoria.

Os limites de rendimento Medicaid são diferentes para populações diferentes, situam-se ao nível de duas vezes o limiar da 
pobreza para crianças e mulheres grávidas; um pouco acima do limiar da pobreza para pais e adultos solteiros; e no limiar 
da pobreza para os idosos e pessoas portadores de deficiência. O limite de rendimento para obter ajuda para pagar a 
cobertura de HSRI é quatro vezes o nível do limiar da pobreza. Para mais informações sobre os níveis de rendimento, visite: 
www.economicprogressri.org/ assuntos relativos à imigração. 

Se nem todos os membros da sua família são cidadãos ou imigrantes elegíveis: Em algumas famílias, as crianças são 
cidadãos e os seus pais encontram-se em situação irregular ou não têm um estatuto elegível. Nesta situação, os 
progenitores podem inscrever as crianças e não precisam de fornecer quaisquer informações sobre si mesmos (exceto o 
rendimento). As informações fornecidas no pedido de inscrição só serão utilizadas para tomar uma decisão de elegibilidade 
e serão mantidas em sigilo. 

Como fazer o pedido de inscrição Medicaid e HSRI: Pode marcar uma reunião com um orientador (Navigator) na sua 
comunidade que o pode ajudar a preencher o requerimento online. O Navigator também pode esclarecer eventuais 
questões que precise esclarecer. Pode encontrar um Navigator ligando o 2-1-1. Muitos dos Navigators falam outras línguas 
para além do Inglês. 

Também pode fazer o pedido no HSRI Contact Center, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 em 401 Wampanoag 
Trail, East Providence ou através do telefone: 1-855-840-4774. Se precisar de um intérprete, solicite a presença de um. 

http://www.economicprogressri.org/


Cuidados de saúde gratuitos ou de baixo custose não tiver seguro 
Ter um médico para poder fazer check-ups anuais ou visitar o médico quando estiver doente é importante para se manter 
saudável. 

Se não tem seguro de saúde, existem vários lugares onde pode obter cuidados de saúde. Estes prestadores irão ajudá-lo 
independentemente do seu estatuto de imigração, embora possam fazer perguntas sobre o seu estatuto para determinar 
se pode ser elegível para o Medicaid. Os prestadores comprometem-se a manter as informações confidenciais. Todos os 
prestadores têm funcionários que falam espanhol e outras línguas. 

• Centros de Saúde Comunitários: Existem 29 locais de centro de saúde comunitários em todo o estado que prestam 
cuidados de saúde abrangentes aos seus membros. Poderá haver um período de espera em alguns locais para se 
tornar membro do centro de saúde e de acordo com o seu rendimento, poder-lhe-á ser solicitado o pagamento de 
uma pequena taxa. O estatuto de imigração não importa, todos são bem-vindos. Para mais informações ou para 
encontrar o centro de saúde mais próximo, ligue para: 401- 274-1771. www.rihca.org 

• Clínica Gratuita de Rhode Island: Um “posto médico de balcão único” que fornece serviços médicos abrangentes 
gratuitos a adultos. Marque uma consulta de elegibilidade: 401-274-6347 ou visite a clínica em 655 Broad Street em 
Providence. O estatuto de imigração não importa, todos são bem-vindos. www.rifreeclinic.org 

• Clínica Esperanza-Hope Clinic: Fornece serviços de cuidados primários a adultos. Ligue o 401-347-9093 ou visite a 
clínica em 60 Valley Street em Providence para marcar uma consulta. O estatuto de imigração não importa, todos são 
bem-vindos. www.aplacetobehealthy.org/ 

Medicamentos gratuitos ou de baixo custo se não tiver seguro 
As empresas que produzem medicamentos podem ter programas que ajudam a pagar a totalidade ou parte do custo dos 
medicamentos. Pode encontrar informações sobre a ajuda disponível para os medicamentos que toma e como solicitar em 
“NeedyMeds.” www.needymeds.org 

Cuidados hospitalares se não tiver seguro 
• Medicaid: Se precisa de serviços de emergência num hospital, e se não é elegível para se inscrever no plano total 

Medicaid apenas por motivo do seu estatuto de imigração, pode ser elegível para que as suas contas de hospital seja 
pagas pelo Medicaid. O hospital vai ajudá-lo a preencher um pedido para esta cobertura limitada Medicaid. 

• Charity Care: Todos os hospitais de Rhode Island têm um “programa de cuidados de caridade.” O hospital pode cobrir a 
totalidade ou parte da sua conta se não tiver meios para pagar. O limite de rendimento é de 200% do limiar da pobreza 
federal (FPL), tendo em conta o agregado familiar, para a cobertura total, e até 300% do FPL para uma cobertura 
parcial. Alguns hospitais também podem fazer perguntas sobre contas bancárias e outros recursos. Esta cobertura está 
disponível, independentemente do estatuto de imigração. 

O hospital compromete-se a publicar as suas regras de elegibilidade de cuidados de caridade bem como a forma de 
solicitar a cobertura. Pode solicitar um formulário de pedido na secretaria do hospital. Pode apresentar uma 
reclamação relacionada com os cuidados de caridade ligando para a Linha de Informação de Saúde através do  
401-222-5960/RI extensão 711. 

Se tiver dificuldade para obter o seguro de saúde 
Se tiver dificuldade para obter ou manter o Medicaid ou cobertura do HSRI, pode entrar em contacto com uma dessas 
agências. Ambas têm funcionários que falam espanhol e disponibilizam intérpretes de outras línguas. 
 
• RIREACH para obter ajuda sobre o Medicaid, a cobertura HSRI, ou cuidados hospitalares de caridade: 401-270-0101 
• SERVIÇOS JURÍDICOS RI para obter ajuda sobre o Medicaid: 401-274-2652 
 
 
 
Elaborado pelo The Economic Progress Institute, www.economicprogressri.org e a Rhode Island Immigrant Coalition, com 
financiamento do Departamento de Saúde de Rhode Island através da Kresge Foundation Emerging Leaders no âmbito da Iniciativa de 
Saúde Pública. Julho de 2019. 

http://www.rihca.org/
http://www.rifreeclinic.org/
http://www.aplacetobehealthy.org/
http://www.needymeds.org/
http://www.economicprogressri.org/

	Seguro de Saúde
	Cuidados de saúde gratuitos ou de baixo custose não tiver seguro
	Medicamentos gratuitos ou de baixo custo se não tiver seguro
	Cuidados hospitalares se não tiver seguro
	Se tiver dificuldade para obter o seguro de saúde

