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Quais são os caminhos para a cobertura de seguro-saúde em 2014 
de acordo com a Lei de Assistência Acessível (Affordable Care Act)? Maio de 2012

A Lei de Assistência Acessível (ACA - Affordabel Care Act) foi criada para melhorar a assistência de saúde, reduzindo
o número de americanos sem cobertura.  Começando em 2014, a maioria dos residentes de Rhode Island terão
cobertura de seguro-saúde de uma das seguintes maneiras:

Cobertura através de seu empregador Os residentes 
de Rhode Island com seguro-saúde acessível através de seus
empregadores manterão essa cobertura.

Exchange Rhode Island está estabelecendo um mercado de
seguro-saúde onde será possível comparar os seguros-saúde e
inscrever-se no plano que melhor atender suas necessidades. Cidadãos e imigrantes legais que tenham uma renda
inferior a quatro vezes o nível de pobreza federal (FPL, Federal Poverty Level) podem receber créditos tributários para
ajudá-los a pagar a cobertura.

Medicaid/Rite Care Pela primeira vez, adultos com menos de 65 anos que não tenham filhos poderão obter
cobertura através do Medicaid se a sua renda for inferior a 138% do FPL (US$15.415/ano para um adulto solteiro).
Idosos com baixa renda (65 anos ou mais) e pessoas com deficiências continuarão a estar qualificados para o Rhody
Health Partners/Connect Care Choice. Os pais continuarão a estar qualificados para o RIte Care/RIte Share, embora
a qualificação possa diminuir de 175% para 138% do FPL. Para qualificar-se para o Medicaid, um adulto deverá ser
um cidadão ou um imigrante com uma condição “qualificada”. Residentes permanentes legais deverão esperar cinco
anos para poder inscrever-se.

Crianças e mulheres grávidas com renda abaixo de 250% do FPL continuarão a ter cobertura através do
RIteCare/RIteShare. Crianças imigrantes deverão estar “presentes legalmente” e não existe período de carência para
a inscrição.

BHP (Basic Health Program) A ACA dá opção aos estados de criar um BHP como forma de dar cobertura
de seguro-saúde pública para cidadãos e imigrantes legais presentes (com menos de 65 anos) com renda entre 138% e
200% do FPL. No lugar de se inscrever em um seguro comercial subsidiado através do Exchange, a pessoa se
inscreverá no BHP, que será administrado pelo estado. Rhode Island está atualmente estudando esta opção.

Disponível já: 
Cobertura para adultos jovens Desde setembro de 2010, adultos jovens com menos de 26 anos podem
permanecer nos planos de seguro comercial de seus pais, sejam ou não estudantes.  Desde março de 2012, mais de
7500 adultos jovens de Rhode Island têm seguro-saúde através desta disposição.

Programa de Seguro para Condições Preexistentes Em inglês, PCIP (Pre-Existing Condition
Insurance Program). Desde julho de 2010, indivíduos que estavam sem cobertura por seis meses e tivessem
problemas graves de saúde podem comprar cobertura de seguro-saúde através da Blue Cross/Blue Shield de Rhode
Island.  Desde dezembro de 2011, 136 residentes de Rhode Island que não estavam qualificados previamente para o
seguro devido às suas “condições preexistentes” conseguiram cobertura através desta nova opção.

De acordo com a ACA, mais 64,000
residentes de Rhode Island terão
seguro-saúde.




