
Resumo da Assistência 
Financeira para Pacientes
Resumo em Linguagem Simples

Respostas a perguntas-chave:

• Quais são os serviços cobertos?

• Como posso solicitar assistência?

• Quem é elegível para assistência?

• Quais são os limites de rendimento?

•  O que acontece se não cumprir os limites 

de rendimento?

• Onde posso obter um formulário de pedido?

4412301-5/19

Memorial Hermann Surgical Hospital 
First Colony 
Para saber se é elegível para assistência 
financeira, Medicaid, Medicare ou outros 
programas e para ajuda confidencial gratuita 
na realização do pedido, contacte:

Patient Business Services 
Attention: Financial Assistance
16906 Southwest Freeway
Sugar Land, TX 77479

Telefone: 281.243.1073 ou
281.243.1000, opção 9

Sexta-feira: 8h00 - 17h00
Segunda-feira - Quinta-feira: 8h00 - 19h00

Data da versão: 1 de outubro de 2018

 
Está disponível uma cópia GRATUITA do Formulário 
de Pedido de Assistência Financeira, da Política de 
Assistência Financeira, do Resumo em Linguagem 
Simples e da Política de Faturação e Cobrança em 
inglês, espanhol e outros idiomas que cumprem 
os critérios descritos na Política de Assistência 
Financeira:

• Contactar o Departamento de Admissão/ 
 Registo Hospitalar

• Ligar para o 281.243.1073 ou para o
 281.243.1000, opção 9

• Solicitar um pedido por correio: 
 Attn: Financial Assistance
 16906 Southwest Freeway
 Sugar Land, TX 77479

•  Transferir um formulário de pedido do  
site do Memorial Hermann Surgical Hospital 
First Colony:  
http://www.memorialhermannfirstcolony.com/
financial-assistance-program/

http://www.memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/
http://www.memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/


Política de Assistência Financeira (FAP)

Quais são os serviços cobertos?
A Política de Assistência Financeira (FAP)
cobre serviços de emergência e clinicamente 
necessários fornecidos no Memorial Hermann 
Surgical Hospital First Colony. 

A Política de Assistência Financeira NÃO COBRE: 
tratamentos estéticos, serviços prestados por 
médicos e outros prestadores que tratem 
o paciente no Memorial Hermann Surgical 
Hospital First Colony, mas que não trabalhem 
para o Hospital, ou prestadores que faturam 
separadamente do Hospital os seus serviços.

Como efetuar o pedido
O Formulário de Pedido e a Política de 
Assistência Financeira podem ser obtidos 
pessoalmente, por correio, por telefone e no 
site do Memorial Hermann Surgical Hospital 
First Colony. Preencha o formulário, inclua 
os documentos solicitados e envie para o 
Departamento de Admissão/Registo Hospitalar 
ou para o endereço indicado no verso deste 
panfleto.

Para famílias/agregados familiares com mais de  
8 pessoas: adicione 4.420 $ para cada pessoa adicional.

Quem é elegível para obter assistência 
financeira?
O montante da assistência financeira depende do 
seu rendimento, da dimensão do agregado familiar 
e do Nível Federal de Pobreza. Os pacientes 
com um rendimento familiar de 200% do Nível 
Federal de Pobreza ou inferior podem ser elegíveis 
para um desconto de 100%. Os pacientes com 
um rendimento familiar superior a 200% do Nível 
Federal de Pobreza podem ser elegíveis para um 
desconto.

Veja as informações detalhadas sobre a política em: 
http://memorialhermannfirstcolony.com/
financial-assistance-program 

Não serão cobrados aos pacientes elegíveis, 
por serviços de emergência ou outros cuidados 
clinicamente necessários, valores superiores 
aos Montantes Geralmente Faturados (Amounts 
Generally Billed, AGB) a pacientes com seguro.

As seguintes formas de identificação com foto 
são aceitáveis como prova de identidade:
•  Carta de condução ou cartão de identificação
• Cartão de estudante com identificação
• Passaporte (EUA ou estrangeiro)
• Documento de imigração dos EUA
•  Cartão de identificação emitido por um 

Consulado Estrangeiro
• Cartão de crédito (com foto)

DIRETRIZES RELATIVAS À POBREZA PARA 2019

Pessoas na família/
agregado familiar

1

2

3

4

5

6

7

8

Rendimento 
por ano

12.490 $

16.910 $

21.330 $

25.750 $

30.170 $

34.590 $

39.010 $

43.430 $

O Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony 
oferece assistência financeira a pacientes elegíveis 
com base no rendimento, dimensão do agregado 
familiar e no Nível Federal de Pobreza para 
cuidados hospitalares clinicamente necessários ou 
serviços de emergência com desconto, parcial ou 
totalmente. Os pacientes que procuram assistência 
financeira têm de candidatar-se ao programa, que 
está resumido neste documento.

Limites de rendimento
Um dos fatores de elegibilidade baseia-se no 
rendimento, conforme a tabela apresentada abaixo:

http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program
http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program

