Precisa de plano de saúde
em Massachusetts?
Nós ajudamos.
Ligue para 617-665-1100 e fale com um membro de nossa equipe
(Consultor de Adesão ao MassHealth).
• Ajudaremos com sua adesão
• Aberto de segunda a sexta-feira das 08:30 às 17:00
• Falamos vários idiomas!

O que você precisa para obter um plano de saúde em
Massachusetts?
• Prova de que você reside em Massachusetts em tempo integral
• Documentos que comprovem quanto você ganha (renda domiciliar)
• Uma identificação com foto, caso você tenha

O que eu ganho com o plano de saúde?
O plano pode cobrir, no todo ou em parte, os seguintes custos:
• Visitas médicas
• Visitas ao Pronto-Socorro
• Medicamentos com receita médica
• Serviços hospitalares
• Saúde mental
• Tratamento para álcool e drogas

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SOLICITAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE:
I. Prova de identidade/residência - Pelo menos um dos seguintes:
• ID ou carteira de motorista de Massachusetts
• ID municipal
• Conta de serviço público em seu nome (com menos de 60 dias)
• Aluguel imobiliário em seu nome
• Conta com endereço e declaração juramentada confirmando sua situação
II. Comprovante de renda
A. Renda não salarial – Um dos seguintes documentos comprovando a renda bruta de
cada emprego ou fonte de renda:
• 2 recibos de seguro-desemprego recentes ou carta de concessão de benefícios
• Declaração da empresa que concede o pagamento ou benefício
• Formulário 1040 (imposto de renda) mais recente acompanhado de quaisquer anexos
B. Renda salarial – É necessário comprovar a renda bruta e horas de trabalho por
período de pagamento:
• 2 contracheques recentes
• Impostos mais recentes, se for autônomo ou auferir renda de aluguel de imóvel em
sua propriedade
• Carta do empregador, caso você seja pago em espécie
III. Proof of Immigration Status
Um item da coluna A

OU um item da Coluna B e um item da Coluna C

1. Passaporte dos EUA,
ou

1. Cartão de residente
permanente ou cartão
TPS, caso você tenha.

2. Certificado de
Naturalização
(formulários DHS
N-550 ou N-570), ou
3. Certificado de
Cidadania dos EUA
(formulários DHS
N-560 ou N-561)

2. Certidão de nascimento
nos EUA
3. Declaração de nascimento
no exterior de um cidadão
dos EUA (formulário DS1350, FS-240 ou FS-545)
4. Documento de identidade
de cidadão dos EUA
(formulário INS I-197
ou I-179).

1. Carteira de motorista ou ID
estadual de Massachusetts
2. Carteira de identidade
escolar com foto
3. Carteira de identidade
militar, rascunho de registro,
ou carteira da marinha
mercante dos EUA
4. Carteira de identidade
emitida pelo governo
federal, estadual, local ou
tribal com foto
5. Cartão de identidade de
dependente militar
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