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 Serviços de saúde disponíveis para TODOS 
 

Os programas abaixo estão disponíveis para todos os residentes de Massachusetts, 

independentemente de cidadania ou status de imigração. Benefícios adicionais de saúde 

estão disponíveis para cidadãos e não cidadãos dos EUA que tenham um status de 

imigração elegível 

 

Teste, tratamento e vacinas para COVID-19 
 

Durante a emergência de saúde pública da COVID-19, serviços estão disponíveis 
gratuitamente, independentemente de renda ou status de imigração incluindo: Vacinas 
para COVID; Testes de COVID 19 nos locais Stop the Spread e kit de teste em casa. 
Verifique estes links para obter informações sobre o teste de COVID 19: 
https://www.mass.gov/covid-19-testing, como solicitar um kit de teste gratuito em casa 
https://www.covidtests.gov/ ou se vacinar: https://vaxfinder.mass.gov/  
e mascara n95 https://www.covid.gov/ 
 

Health Safety Net (anteriormente chamada de Free Care) 
 
Quem é elegível? 
Residentes de Massachusetts com renda familiar não superior a 150% do nível de 
pobreza que não são elegíveis para outro seguro subsidiado podem ser elegíveis para 
atendimento COMPLETO do Health Safety Net. Pessoas com renda de até 300% do nível 
de pobreza podem ser elegíveis para atendimento PARCIAL da Health Safety Net após 
alcançarem o limite da franquia.  
O que está coberto? 
Atendimentos medicamente necessários prestados por hospitais de cuidados semi-
intensivos e centros de saúde comunitários  incluindo testes e tratamento de COVID-19. 
No entanto, em muitos hospitais, serviços médicos, taxas de laboratório e outros serviços 
especializados não são fornecidos pelos funcionários do hospital e podem não ser 
cobertos. Os adultos pagam um pequeno copagamento por medicamentos.  
 

Children’s Medical Security Plan 
Quem é elegível? 
Indivíduos menores de 19 anos podem ser elegíveis. Não há cobrança de prêmio para 
crianças com renda familiar abaixo de 200% do nível de pobreza. Prêmios são cobrados 
sobre mais de 200% do nível de pobreza. 
O que está coberto? 
As imunizações e as consultas médicas estão cobertas; saúde mental, medicamentos 
odontológicos e prescritos também são cobertos, mas apenas até um valor limitado. Os 
atendimentos hospitalares não são cobertos, mas podem estar disponíveis pela Health 
Safety Net. Existem alguns pequenos copagamentos. 
 



2 
 

MassHealth Standard for Pregnant People 
Quem é elegível? 
Gestantes com renda familiar de até 200% do nível de pobreza são elegíveis durante a 
gravidez e 12 meses após o parto. 
O que está coberto? 
Cuidados pré-natais, trabalho de parto e parto, e a maioria dos outros tipos de 
atendimentos médicos necessários, incluindo testes e tratamento de COVID-19. 

 
MassHealth Limited 

Quem é elegível? 

• Crianças com renda de até 200% do nível de pobreza, 
• Adultos com menos de 65 anos com renda de até 133% do nível de pobreza, 
• Indivíduos menores de 21 anos com renda de até 150% do nível de pobreza, e 
• Indivíduos com 65 anos ou mais com renda de até 100% do nível de pobreza e bens 

limitados. 
O que está coberto? 
Apenas condições médicas de emergência são cobertas. Isso inclui algumas condições em 
curso em que há uma necessidade imediata para tratamento, como diálise renal. Inclui 
trabalho de parto e parto, serviços ambulatórios de emergência e testes e tratamento para 
COVID-19. Não se limita aos serviços de pronto-socorro.  

 
Prescription Advantage 

Quem é elegível? 

• Indivíduos com 65 anos ou mais e 
• Indivíduos com deficiência com menos de 65 anos com renda de até 188% do nível 

de pobreza 
O que está coberto? 
Apenas medicamentos prescritos. É necessário um copagamento para cada prescrição 
preenchida.  Para os idosos com renda superior a 188% do nível de pobreza, há custos 
adicionais. 
 

 Home Care Program 
Quem é elegível? 

• Residentes de Massachusetts com 60 anos ou mais ou com menos de 60 anos e 
diagnosticados com Alzheimer. 

• Para a maioria dos serviços, existem limites de renda anual e copagamentos. 
• Uma avaliação individualizada deve mostrar sérias limitações funcionais e 

necessidades críticas não atendidas. 
O que está coberto? 
Os Pontos de Acesso de Serviços de Envelhecimento Locais (ASAPs, Local Aging 
Services Access Points) providenciam uma ampla variedade de serviços necessários para 
permitir que os idosos vivam em casa com segurança, incluindo: adaptações para 
moradia, serviços de tarefas domésticas, abrigo de emergência, entrega de refeições em 
domicílio, donas de casa, cuidados pessoais, creche social e serviços de transporte e 
descanso para cuidadores. No entanto, os serviços são limitados de acordo com um 
cronograma de prioridades baseado na necessidade e financiamento disponível.  
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Informações sobre como se inscrever 

 
Os planos Health Safety Net, Children’s Medical Security Plan e MassHealth usam 
todos os mesmo formulário de inscrição. Inscreva-se on-line em 
www.mahealthconnector.org, por telefone em 800-841-2900, pessoalmente ou por 
correio ou fax. Um formulário impresso em inglês ou espanhol pode ser baixado em 
www.mass.gov/masshealth. Intérpretes gratuitos estão disponíveis mediante solicitação. 
A maioria dos hospitais e centros de saúde comunitários também pode ajudar você a se 
inscrever.  
 
Quanto ao Prescription Advantage ou Home Care, para informações de inscrição, ligue 
para 1-800-243-4636 ou acesse www.800ageinfo.com.   
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