Rhode Island

Health Coverage Project

A quem a ACA (Lei de Assistência Acessível)
está ajudando em Rhode Island?
Crianças com cobertura Rite Care
Os níveis de qualificação para o Rite Care (a combinação dos programas Medicaid e CHIP de Rhode Island) para
crianças continuarão em 250% do FPL (aproximadamente US$45.775 para uma família de 3 pessoas) até, no
mínimo, 30 de setembro de 2019.
De acordo com a ACA, todos os estados devem manter os níveis de qualificação para os programas Medicaid e CHIP
(Children's Health Insurance Program) até 30 de setembro de 2019.

Adultos jovens sem seguro estão qualificados
para permanecer nos planos de seus pais
Adultos jovens podem permanecer no plano de seguro-saúde de
seus pais até completarem 26 anos, sejam eles estudantes ou não.

Idosos ou portadores de deficiências que
tenham medicamentos com prescrição
Desde 2010, idosos e pessoas com deficiência no Medicaid que
alcançaram o “buraco negro” (doughnut hole) em seus
medicamentos recebem um cheque de US$250 para ajudá-los a
pagar por esses medicamentos.

A maioria dos residentes de Rhode
Island:

Está protegida contra o
cancelamento de seu seguro
As seguradoras não podem cancelar a
cobertura de saúde quando uma pessoa
fica doente.

Têm acesso a assistência
preventiva gratuita

Agora, as pessoas que alcançarem o “buraco negro” do Medicaid
receberão 50% de desconto em medicamentos com marca e estarão
qualificados para medicamentos genéricos a preços reduzidos.

A maioria dos planos de seguro privados
devem cobrir serviços preventivos, como
exames e diagnósticos, sem copagamento.

Idosos e portadores de deficiências com acesso a
serviços de saúde preventivos gratuitos

Mais dezenas de milhares de residentes
de Rhode Island (e milhões de
americanos) verão em breve os benefícios
da lei, incluindo os créditos tributários
para ajudar a pagar a cobertura e a
proibição das seguradoras de negar
cobertura para adultos baseado em
condições preexistentes.

Serviços preventivos, como mamografias, colonoscopias e vacinas
de gripe agora serão prestados gratuitamente para os participantes
do Medicare. Além disso, consultas anuais de bem-estar agora são
feitas gratuitamente para os participantes do Medicare.

Crianças com condições preexistentes
As companhias de seguro não podem mais negar cobertura para
crianças com condições de saúde preexistentes ou oferecer um
plano que não cubra as condições preexistentes.

Pequenos negócios qualificados para crédito tributário para pagar prêmios
Os pequenos negócios com menos de 25 funcionários e uma média salarial inferior a US$50.000 agora estão
qualificados para receber créditos tributários para ajudá-los a cobrir os prêmios dos seguros-saúde de seus funcionários.
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