Perguntas e Respostas da Escola de Democracia em Abril 2018
Perguntas sobre Elegibilidade para seguro de saúde e sobre a Inscrição
Pergunta 1: Como pode ajudar as pessoas entender as opções para os planos de seguro de
saúde, e qual é o melhor para eles?
Comunica com assistentes de inscrição na sua área
(https://my.mahealthconnector.org/enrollment-assisters) ou ligue para a nossa Linha de
Ajuda (800-272-4232).
Pergunta 2: O que é a renda mínima para ser elegível para o seguro de saúde?
Não tem nenhuma renda mínima. Dependendo da sua renda, residentes de
Massachusetts podem fazer aplicação e qualificar para vários programas. Também
existem outros fatores que podem afetar elegibilidade, tais como tamanho de família e
status de imigração. A Linha de Ajuda de HCFA ajuda indivíduos e famílias a navegar as
opções para escolher o plano melhor para eles, levando em conta esses fatores.
Pergunta 3: Como se inscrever em HSN e MH Limitado?
Para beneficiar de HSN e MassHealth Limited, o usuário deve preencher a aplicação para
o Health Connector e o MassHealth. Pode preencher o pedido em dois formatos de
papel, para as pessoas maiores de 65 ou para menores de 65 anos
(https://www.mass.gov/how-to/apply-for-masshealth-the-health-safety-net-or-thechildrens-medical-security-plan) ou utilizar o pedido electrónico
(http://www.mahealthconnector.org/) se tiver os documentos de identidade.
Pergunta 4: Porque é tão difícil requerer benefícios de seguro de saúde?
Mesmo que a inscrição em um plano de seguro de saúde seja complicado, existem
navegadores e “Certified Application Counselors” (pessoas treinadas para dar apoio)
que podem ajudar com o processo. Muitos deles falam línguas diferentes e podem
ajudar na sua comunidade. Pode contactar assistentes de inscrição na sua área
(https://my.mahealthconnector.org/enrollment-assisters) ou ligar para a nossa Linha de
Ajuda (800- 272-4232). Se resolve or preferir requerer por conta própria,
recomendamos o uso do pedido electrónico (http://www.mahealthconnector.org/).
Pergunta 5: Como posso me tornar um “Certified Application Counselor” (CAC)?
Para ser um CAC, deve contactar CACImplementation@MassMail.State.MA.US. Para fins
de aprovação, precisa completar o treinamento electrónico. Há treinamentos
trimestrais organizados pelo Massachusetts Healthcare Training Forum (MTF). Pode

encontrar informação sobre as reuniões, se inscrever para atualizações e ler
documentos de reuniões prévias no seu site (https://www.masshealthmtf.org/).
Pergunta 6: Quanto a inscrição em um plano de seguro de saúde em Massachusetts, é possível
receber a ajuda de HCFA por telefone com a aplicação de MassHealth?
Nossa Linha de Ajuda ajuda indivíduos e famílias se inscreverem nos planos de
MassHealth, Health Safety Net e Health Connector. Ajudamos a preencher o pedido e
completar o processo para todos os programas públicos pertinentes por telefone em
inglês, espanhol e português.
Pergunta 7: Como pode conseguir a desbloquear a prova de identificação?
Os “Certified Application Counselors” (CAC) e navegadores podem ajudar a acelerar a
prova de identificação. Para encontrar um assistente na sua área, vá para esse site:
(https://my.mahealthconnector.org/enrollment-assisters).
Para aqueles que querem fazer por conta propria, este site tem uma lista de verificações
de identificação aceitáveis e como submeter-los:
https://www.mahealthconnector.org/idp-document-submission-form. Demora mais ou
menos 48 horas a partir do momento que o documento é recebido até que seja
processado. Para saber se a conta foi desbloqueada, volta a conectar com a sua conta
para ver se o utilizador pode continuar.
Pergunta 8: Como pode encontrar médicos que falam sua língua?
Ligue para o plano de seguro de saúde do membro para receber uma lista de médicos
que falam a língua deles. Centros de saúde comunitários e hospitais públicos terão
intérpretes em algumas línguas e podem usar serviços de tradução.
Pergunta 9: Há algum tipo de seguro de saúde que cobre despesas de funeral? E se não, existe
um fundo público que ajuda as pessoas de baixas rendas com essas despesas?
MassHealth não ajuda com despesas de enterro, porém, o Departamento de Assistência
Transitória fornece assistência financeira para despesas funerais. Massachusetts pagará
até $1,100 se o custo total do funeral é menos de $3,500. O governo tem direito a
reembolso da tiver herança. Pode achar mais informação sobre despesas funerais aqui:
https://www.mass.gov/info-details/massachusetts-law-about-burial-cremation-andfunerals.
Pergunta 10: Quanto ao cuidado de saúde para imigrantes em Massachusetts e além, porque
as pessoas com MassHealth de categoria refugiado não tenham acesso a MCO/SCO?
Isso é uma decisão que MassHealth tomou, e nós não sabemos a seu raciocínio.

Pergunta 11: Quanto ao cuidado de saúde para imigrantes em Massachusetts e além, como
funciona o deduzível do HSN? Pagamos o hospital ou MassHealth?
Contas devem ser pagas ao hospital ou centro de saúde. O membro deve manter os
comprovantes de pagamento de conta, levando para todos os apontamentos médicos,
caso tenha que comprovar pagamento do deduzível, sobretudo se está indo a várias
locais para atendimento.
Pergunta 12: Que forma de ajuda está disponível para idosos?
Conselheiros “SHINE” são disponíveis no estado inteiro para ajudar os idosos com
Medicare e abrangência suplementar. Pode ligar para um conselheiro SHINE a (800)
243-4636, aperta 3 (ou 5 se está ligando de celular). TTY (877) 610-0241. Mais
informação está disponível aqui: https://www.mass.gov/health-insurance-counseling.
Pergunta 13: Quanto a promoção de saúde bucal e cuidado de saúde bucal, há ajuda específica
para os idosos?
Os idosos qualificados podem comprar planos dentários através de Health Connector,
AARP ou Health Safety Net e MassHealth.
Perguntas sobre imigração
Pergunta 14: Onde podemos obter informação mais específica sobre “Public Charge” ou Carga
Publica?
Para manter-se atualizada sobre as mudanças da lei “Public Charge”, pode se inscrever
na campanha para proteger famílias imigrantes (Protecting Immigrant Families) aqui:
http://protectingimmigrantfamilies.us16.listmanage.com/subscribe?u=3ea07e067c43a4abfd60b1669&id=237bbd3893.
Pergunta 15: Como pode ajudar alguém detido na fronteira tentando entrar os Estados Unidos?
Há algum “perdão”?
Além de não ter possibilidade de perdão, as pessoas que são presas tentando entrar o
país correm o risco de extradição rápida. Extradição rápida permite ICE e CBP de
expulsar indivíduos sem dar a oportunidade de defesa em tribunal de imigração. A única
maneira de evitar uma extradição rápida é de passar uma entrevista para estabelecer
um medo real, ou seja requerer asilo. Daí, poderá defender o pedido em frente de um
tribunal.

Se a pessoa está detida, deve encontrar um advogado para ajudar conseguir fiança. Se
não está detida, ICE precisa saber onde a pessoa está morando. Se o indivíduo não ver
um aviso de julgamento e não comparece para um apontamento porque mudou de
endereço, a pessoa receberá automaticamente uma ordem de deportação. É provável
que o apontamento no tribunal será na região onde foi preso por ICE, então se mudar
para longe, precisará apresentar um pedido para trocar jurisdição.
Pergunta 16: Na página 10 da apresentação, o que significa “imigrantes que não são cidadãos
residentes nos Estados Unidos com o conhecimento ou permissão do Departamento de
Segurança Interna para o qual a deportação não é priorizada”?
Esta formulação vem diretamente do regulamento 130 C.M.R. 504.03(C)(11).
Basicamente, o termo abrange qualquer um conhecido pelo Departamento de
Segurança Interna por qualquer razão (por exemplo, tendo requerido algum status) mas
DSI não está tentando os deportar. Existem muitos status que as outras categorias não
descrevem adequadamente, então esta formulação permite que uma pessoa invoque o
status de “PRUCOL” sem possuir os outros tipos de status. Por exemplo, nós usamos
este regulamento para argumentar que antigos recipientes de DACA ou TPS devem
qualificar para seguro médico por causa do status PRUCOL.
Por favor, nos avise se tiverem mais perguntas- seria um prazer dar mais detalhes.
Outras Perguntas:
Pergunta 17: Há alguma maneira de organizar uma reunião com cada organização e esses
especialistas?
Por favor, nos avisem se a sua organização estiver interessado em receber o Projeto de
Acesso aos Cuidados de Saúde do Imigrante (IHAP), e nós programamos uma reunião.
Envia um email a Maria R. Gonzalez Albuixech a mgonzalez@hcfama.org se quer
programar uma reunião sobre esses assuntos.

