
 

TEMOS ASSITÊNCIA FINANCEIRA DISPONIVEL PARA PACIENTES QUALIFICADOS DE BAIXA RENDA, COM OU SEM SEGURO 

DE SAÚDE. 

Para ser elegível, um indivíduo deve marcar um apontamento com um dos nossos  Coordenadores de Benefícios para 

Pacientes .  

• O horário de funcionamento do Departamento de Benefícios ao Paciente é: 

8:00 AM às 4:00 PM - Segunda a Sexta-feira 

• O número de telefone do Departamento de Benefícios ao Paciente é:     774-627-1238 

• Você deve trazer as seguintes informações aplicáveis para todos os membros da sua família: 

1. Identificação com foto 

2. Prova de residência em Massachusetts 

(Exemplos: Recibo de aluguel com nome e endereço, fatura de gás ou energia elétrica, contrato de 

arrendamento, fatura de imposto sobre imóveis, Se estiver morando com alguém uma carta desse indivíduo informando 

que você está morando com ele ou uma carta de autodeclaração informando que você mora no endereço atual .) 

3. Comprovação de renda (aplicável a todos os membros que possuem renda) 

(Exemplos: Dois recibos de pagamento de cada trabalho, carta do desemprego ou dois recibos de cheques, 

Renda de aluguel, Pensão alimentícia, Renda da previdência social, se você recebe em dinheiro do seu empregador traga 

uma carta informando as horas trabalhadas e o salário bruto por semana e se você é trabalhador por conta própria traga 

sua declaração de imposto de renda federal do ano anterior (formulário de imposto 1040 com formulário de 

programação C) 

 

A clinica HealthFirst fornecerá um plano de pagamento por até dois anos para pacientes de baixa renda ou que se 

qualifiquem para dificuldades médicas sob a regra de lei  114.6 CMR 13.05 

A clinic HealthFirst oferece descontos de Escala de Pagamento (Slide Fee) para pacientes que não são elegíveis para a 

cobertura do Health Safety Net. A clinic HealthFirst oferece um desconto total para pacientes que se enquadram abaixo 

de 100% das Diretrizes Federais de Renda para a Pobreza (FPIG) e Descontos na Escala de Pagamento (Slide Fee) para 

pacientes com renda entre 100% e 200% do FPIG. 

 

 



 

HealthFirst Family Care Center, Inc.

REQUERIDO FEDERAL Escala de taxas deslizantes - 2019
SOB 200% FPL VISITAS MÉDICAS E DENTÁRIAS

Em vigor: 01/02/2019

A B C D E
Renda Anual Renda Anual Renda Anual Renda Anual Renda Anual

ABAIXO DE 100% 101% - 125% 126% -150% 151% - 175% 176% - 200%

TAMANHO DE FAMILIA 

1 $12,490 ou menos $12,491 - $15,613 $15,614 - $18,735 $18,736- $21,858 $21,859 - $24,980

2 $16,910 ou menos $16,911 - $21,138 $21,139 - $25,365 $25,366 - $29,593 $29,594- $33,820

3 $21,330 ou menos $21,331 - $26,663 $26,664 - $31,995 $31,996 - $37,328 $37,329- $42,660

4 $25,750 ou menos $25,751 - $32,188 $32,189 - $38,625 $38,626 - $45,063 $45,064 - $51,500

5 $30,170 ou menos $30,171 - $37,713 $37,714- $45,255 $45,256 - $52,798 $52,799 - $60,340

6 $34,590 ou menos $34,591 - $43,238 $43,239 - $51,885 $51,886 - $60,533 $60,534 - $69,180

7 $39,010 ou menos $39,011 - $48,763 $48,764 - $58,515 $58,516 - $68,268 $68,269 - $78,020

8 $43,430 ou menos $43,431 - $54,288 $54,289 - $65,145 $65,146- $76,003 $76,004 - 86,860

* $4,420.00

Taxa fixa efetiva: 1/7/2019

Pacientes elegíveis Pagam:

Médico $5.00 $14 $21 $28 $36

Dental $5.00 15% 20% 25% 30%

*Nota: Para unidades familiares com mais de 8 pessoas, adicione $4,420  por cada pessoa adicional ao valor nas colunas.


