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GERAL 

Política 
Todos os pacientes não segurados ou segurados por um valor 
inferior que indiquem que um pagamento é uma dificuldade 
financeira serão alvo de uma triagem preliminar para 
receberem Assistência de Caridade/Assistência 
Pediátrica/Programa Medicaid.  Todos os pacientes que 
parecerem cumprir o disposto nas diretrizes serão 
encaminhados para a Admissão do Tratamento Ambulatório 
(Outpatient Intake) para uma consulta de triagem. 
 
Objetivo 
Efetuar a triagem de todos os pacientes, durante o processo de 
pré-registo para Assistência de Caridade/Assistência 
Pediátrica/Programa Medicaid, que indiquem que não têm 
nenhum seguro. 
 
Administração 
O Vice-Presidente Executivo de Finanças e o Vice-Presidente de 
Serviços Financeiros dos Pacientes são responsáveis pela 
administração, manutenção e subsequentes revisões desta política. 
 

PROCEDIMENTO 
1. Todos os pacientes que durante o processo de pré-registo 

indiquem que não têm seguro e necessitam de assistência 
financeira serão sujeitos a triagem para a seguir.  Consulte 
o Anexo A para obter as definições de triagem preliminar. 
a. Residência no Estado de Nova Jérsia para receber 

Assistência de Caridade 
b. Estado civil 
c. Dimensão do agregado familiar 
d. Rendimento anual do agregado familiar 
e. Montante dos bens do agregado familiar 
f. O paciente está empregado? 
g. O cônjuge está empregado? 
h. O paciente trabalhou nos últimos 3 meses? 
i. O cônjuge trabalhou nos últimos 3 meses? 

 
PROCEDIMENTO 

1. O paciente será submetido a uma triagem preliminar com 
base nos critérios relativos ao rendimento e bens de acordo 
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com a dimensão do agregado familiar.  Consulte o seguinte 
para: 
a. Elegibilidade para Assistência de Caridade e 

Assistência de Caridade Reduzida – Anexo B 
 

b.  Programa Medicaid/Kid Care (Assistência Pediátrica) – 
consulte: http://www.njfamilycare.org/default.aspx 
 

c. Todos os pacientes que parecerem cumprir o disposto nas 
diretrizes serão encaminhados para a Admissão do 
Tratamento Ambulatório (Outpatient Intake) para uma 
consulta de triagem.  Consulte "Documentação do 
encaminhamento para o Departamento de Admissão do 
Tratamento Ambulatório". 
 

d. De salientar que, segundo os termos da Lei de Tratamento 
Médico de Emergência e do Trabalho Ativo (EMTALA) de 
1986, as pessoas com condições médicas de emergência 
serão submetidas a triagem e estabilização 
independentemente da sua capacidade de pagar.  Tais 
serviços não serão atrasados, recusados ou qualificados de 
qualquer outra maneira, por qualquer motivo, incluindo, entre 
outros, consultas relacionadas com o pagamento. Consulte a 
Política Administrativa 558-1, Lei de Transferência de 
Pacientes e Tratamento Médico de Emergência e do Trabalho 
Ativo (EMTALA). 

 
e. De salientar que nem todos os serviços fornecidos nas 

instalações hospitalares do Centro Médico são abrangidos 
pelos termos desta política. Consulte o Anexo C para obter 
uma lista dos prestadores de cuidados de saúde por 
departamento que fornecem serviços de cuidados de saúde 
de emergência ou outros serviços de cuidados de saúde 
medicamente necessários na instalação hospitalar. Este 
anexo especifica quais prestadores são abrangidos ao abrigo 
dos termos desta política e quais não são. A listagem de 
prestadores de cuidados de saúde será revista 
trimestralmente e atualizada, se necessário. 

 
2. Cálculo dos montantes geralmente faturados ("AGB") para 

cuidados de saúde de emergência ou outros cuidados de 
saúde medicamente necessários  
a. De acordo com o disposto no Código da Autoridade 

Tributária §501(r)(5), numa situação de cuidados de 
saúde de emergência ou outros cuidados de saúde 
medicamente necessários, não será cobrado aos 
pacientes elegíveis para assistência financeira ao abrigo 
desta política mais do que o montante cobrado a um 
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indivíduo que tenha um seguro de saúde com cobertura 
para tais cuidados.  

b.  A um indivíduo que seja considerado elegível para 
assistência financeira que exija cuidados de saúde de 
emergência ou outros cuidados de saúde medicamente 
necessários será cobrado o menor de: 

i. O montante conforme calculado de acordo 
com as secções (1)(a)-(b) acima; ou 

ii. AGB.   
c. O AGB é calculado usando a taxa de análise retroativa 

do programa Medicare para o serviço e das seguradoras 
de saúde privadas.  As atuais percentagens do AGB são 
as seguintes: 

i. Hospitalização: 26% 
ii. Tratamento ambulatório: 32% 
iii. Tratamento ambulatório no Serviço de 

Urgência (ER): 22% 
 

 

3. Métodos para aplicação da Assistência Financeira  
a. Consulte a informação no Web site do Centro Médico 

i. Web site:  Um indivíduo pode consultar 
informação sobre assistência financeira online 
no seguinte Web site: 

              http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy 
   

b. Pedido 
i. Idiomas disponíveis 

a. O FAP (Family Assistance Program), o 
respetivo pedido e o PLS do Centro 
Médico encontram-se disponíveis em 
inglês e no idioma primário das 
populações com uma competência 
limitada em inglês ("LEP") que 
constituam o menor de 1.000 
indivíduos ou uma quota de 5% na 
área de serviço primária servida pelo 
Centro Médico. Estes documentos 
encontram-se disponíveis 
gratuitamente a pedido.  

ii. Um indivíduo pode efetuar um pedido de 
assistência financeira preenchendo uma cópia 
em papel do pedido.  O pedido em papel 
encontra-se disponível gratuitamente através 
de qualquer um dos seguintes meios: 

b. Por correio:  Escrevendo para a 
morada abaixo e solicitando uma cópia 
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em papel do pedido de assistência 
financeira: 

1) 100 First Street - Suite 300 
Hackensack, NJ  07601 

c. Em pessoa:  Dirigindo-se ao Financial 
Assistance Department (Departamento 
de Assistência Financeira) em pessoa 
(de segunda a sexta, das 08:00 às 
16:00), situado na seguinte morada: 

1) 100 First Street - Suite 300 
Hackensack, NJ  07601 

d. Por telefone:  É possível contactar o 
Departamento de Assistência 
Financeira através do seguinte número 
(551)-996-4343. 

 

iii. Período de apresentação do pedido:   
a. Um indivíduo tem trezentos e sessenta e 

cinco (365) dias a partir da data do serviço 
para apresentar um Pedido de Assistência 
de Caridade. 

b. Os pedidos que não estejam preenchidos na 
sua totalidade não serão considerados, mas 
os requerentes serão notificados disto e 
terão uma oportunidade de fornecer a 
documentação/informação em falta. 

 

iv. Pedidos preenchidos na totalidade:   
a. Envie todos os pedidos preenchidos na 

totalidade por correio para o Departamento 
de Assistência Financeira (consulte a 
morada acima). 
 

Consulte o Anexo D desta política para obter o Calendário de Cobranças do 
Paciente do Hackensack University Medical Center (Centro Médico da 
Universidade de Hackensack) e informação acerca do processo de 
faturação/cobrança e cumprimento dos termos do Código da Autoridade 
Tributária (Internal Revenue Service - IRS) §501(r)(6). 
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ANEXO A:  DEFINIÇÕES DE TRIAGEM PRELIMINAR 
 

Dimensão do agregado familiar 
O paciente, cônjuge e quaisquer menores são considerados agregado familiar.  Um 
adulto é qualquer pessoa com 18 anos de idade ou mais.  Porém, se o adulto for um 
estudante a tempo inteiro, será então considerado um menor até completar 22 anos de 
idade.  Uma mulher grávida conta como dois (2) membros do agregado familiar. 
 
Estado civil  
Solteiro – Agregado familiar de 1. 
Divorciado – Agregado familiar de 1, exceto se o indivíduo tiver a custódia de menores.  
Nesse caso, os menores serão adicionados à dimensão do agregado familiar. 
Separado – Exceto se houver um documento legal, um casal separado constitui um 
agregado familiar de dois (2). 
 
Rendimento do agregado familiar  
Montante bruto do rendimento anual. 
 
Montante dos bens do agregado familiar 
Bens que sejam propriedade do cônjuge e menores serão contados para o paciente.  
Bens são contas bancárias, à ordem e de poupanças, numerário, contas de pensão 
individuais (IRAs) ou outras contas de reforma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Manual de Política Administrativa 
_______________________________________________________________________ 

Página 6 de 10 

 
ANEXO B:  ELEGIBILIDADE PARA ASSISTÊNCIA DE CARIDADE E CUIDADOS 
REDUZIDOS 
 

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA ASSISTÊNCIA DE CARIDADE E CUIDADOS REDUZIDOS 

Em vigor a partir de: 23 de março de 2015 

O paciente tem de cumprir os termos dos critérios relativos ao rendimento bem como aos bens 

 

CRITÉRIOS RELATIVOS AO RENDIMENTO: Percentagem da taxa paga pelo paciente quando o rendimento anual 

bruto se encontra dentro dos seguintes escalões 

 O paciente 
paga 0% dos 
encargos 

O paciente 
paga 20% dos 
encargos 

O paciente 
paga 40% dos 
encargos 

O paciente 
paga 60% dos 
encargos 

O paciente 
paga 80% dos 
encargos 

O paciente 
paga 100% 
dos encargos 

Dimensão 
do agregado 
familiar* 

<=200% >200<=225% >225<=250% >250<=275% >275<=300% >300% 

1 $23.540 ou 
menos 

$23.541 a 
$26.483 

$26.484 a 
$29.425 

$29.426 a 
$32.368 

$32.369 a 
$35.310 

$35.311 ou 
mais 

2 $31.860 ou 
menos 

$31.861 a 
$35.843 

$35.844 a 
$39.825 

$39.826 a 
$43.808 

$43.809 a 
$47.790 

$47.791 ou 
mais 

3 $40.180 ou 
menos 

$40.181 a 
$45.203 

$45.204 a 
$50.225 

$50.226 a 
$55.248 

$55.249 a 
$60.270 

$60.271 ou 
mais 

4 $48.500 ou 
menos 

$48.501 a 
$54.563 

$54.564 a 
$60.625 

$60.626 a 
$66.688 

$66.689 a 
$72.750 

$72.751 ou 
mais 

5 $56.820 ou 
menos 

$56.821 a 
$63.923 

$63.924 a 
$71.025 

$71.026 a 
$78.128 

$78.129 a 
$85.230 

$85.231 ou 
mais 

6 $65.140 ou 
menos 

$65.141 a 
$73.283 

$73.284 a 
$81.425 

$81.426 a 
$89.568 

$89.569 a 
$97.710 

$97.711 ou 
mais 

7 $73.460 ou 
menos 

$73.461 a 
$82.643 

$82.644 a 
$91.825 

$91.826 a 
$101.008 

$101.009 a 
$110.190 

$110.191 ou 
mais 

8 $81.780 ou 
menos 

$81.781 a 
$92.003 

$92.004 a 
$102.225 

$102.226 a 
$112.448 

$112.449 a 
$122.670 

$122.671 ou 
mais 

No caso de agregados familiares com mais de 8 membros, adicione os seguintes montantes ao montante mais 
elevado em cada coluna para cada membro adicional do agregado familiar. 

 $8.320 $9.360 $10.400 $11.440 $12.480  

*Uma mulher grávida conta como dois membros do agregado familiar. 

 

Se os pacientes na escala móvel da taxa de 20% a 80% são responsáveis pelas despesas médicas pagas 
qualificadas superiores a 30% do seu rendimento anual bruto (ou seja, contas não pagas por outras partes), o 
montante superior a 30% é considerado assistência ao pagamento hospitalar (assistência de caridade). 
 

CRITÉRIOS RELATIVOS A BENS 

Os bens individuais não podem exceder $7.500 e os bens do agregado familiar não podem exceder $15.000. 
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ANEXO C: Prestadores de cuidados de saúde por Departamento que fornecem 
serviços de cuidados de saúde de emergência ou outros serviços de cuidados de 
saúde medicamente necessários na instalação hospitalar 
 

Departamento/Entidade/Grupo Abrangido pela Política de 

Assistência Financeira? 

Departamento de Anestesiologia Não 

Departamento do Centro de Oncologia Não 

Departamento de Odontologia Não 

Departamento de Medicina de Emergência Não 

Departamento de Medicina Familiar Não 

Departamento de Medicina Interna Não 

Departamento de Neurocirurgia Não 

Departamento de Obstetrícia e Ginecologia Não 

Departamento de Oftalmologia Não 

Departamento de Cirurgia Ortopédica Não 

Departamento de Otorrinolaringologia Não 

Departamento de Patologia Não 

Departamento de Pediatria Não 

Departamento de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva Não 

Departamento de Podologia Não 
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Departamento de Psiquiatria e Medicina 

Comportamental 

Não 

Departamento de Oncologia por Radiação Não 

Departamento de Radiologia Não 

Departamento de Medicina de Reabilitação Não 

Departamento de Cirurgia Não 

Departamento de Urologia Não 

Hospitalistas Não 

Serviços laboratoriais Não 
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ANEXO D:  Calendário de Cobranças do Paciente do Hackensack University 
Medical Center (Centro Médico da Universidade de Hackensack) (Para 
serviços de hospitalização e de tratamento ambulatório)  

 
O Hackensack University Medical Center (Centro Médico da Universidade de 
Hackensack) fornece declarações de faturação para os serviços prestados após o 
processamento do pedido pela seguradora.  Os saldos após o seguro incluem o 
seguinte: 

1. Auto-pagamento (paciente sem seguro) 

2. Auto-pagamento após seguro (o seguro cumpriu a sua responsabilidade, o saldo 

restante é da responsabilidade do paciente) 

3. Assistência de Caridade do Hackensack University Medical Center (Centro 

Médico da Universidade de Hackensack)  (assistência solidária – encargos com 

desconto) 

4. Auto-pagamento após programa Medicare (responsabilidade do paciente 

conforme definido pelo programa Medicare). 

No caso dos pacientes sem seguro, é enviada uma declaração de faturação por correio 
cerca de cinco dias após a alta ou a data do serviço. 
 
Ciclo da declaração de faturação fora do âmbito do programa Medicare – O ciclo 
total de faturação é de 62 dias antes de o saldo ser enviado para o departamento de 
cobranças.  Uma conta é enviada aos pacientes depois de a seguradora ter cumprido a 
sua parte.  O pagamento na totalidade deve ser recebido até à data de vencimento 
indicada na declaração de faturação.  Se o total em dívida não for recebido na data de 
vencimento, o paciente continuará a receber declarações de faturação subsequentes 
(até um total de três).  Se o pagamento não for recebido, será enviada uma carta de pré-
cobrança final ao paciente a solicitar o pagamento dentro de dez dias.  A conta será 
encaminhada para uma Agência de Cobrança se ainda assim o pagamento não for 
recebido. 
 
Ciclo da declaração de faturação no âmbito do programa Medicare – O ciclo total de 
faturação é de 120 dias antes de o saldo ser enviado para o departamento de 
cobranças.  Uma conta é enviada para os pacientes após a aplicação do programa 
Medicare e quaisquer seguros secundários terem sido pagos.  O pagamento na 
totalidade deve ser recebido até à data de vencimento indicada na declaração de 
faturação. Se o total em dívida não for recebido na data de vencimento, o paciente 
continuará a receber declarações de faturação subsequentes (até um total de quatro).  
Se o pagamento não for recebido, será enviada uma carta de pré-cobrança final ao 
paciente a solicitar o pagamento dentro de dez dias.  A conta será encaminhada para 
uma Agência de Cobrança se ainda assim o pagamento não for recebido. 
 
Morada para pagamentos dos pacientes:  
Hackensack University Medical Center 
P.O. Box 48027 
Newark NJ 07101-4827  
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Os pacientes que queiram saber o montante do seu saldo podem contactar o 
Serviço de Apoio a Cliente através do 551-996-3355 
Os pacientes que não consigam pagar o saldo da sua conta podem contactar o Serviço 
de Apoio ao Cliente, através do 551-996-3355, para determinar se se qualificam para um 
plano de pagamento.  Os pacientes que não consigam efetuar o pagamento podem 
contactar o nosso Gabinete de Assistência Financeira, através do 551-996-4343 para 
determinar se se qualificam para receberem assistência financeira. 
 
As medidas de cobrança extraordinárias podem incluir, entre outras, as seguintes: 
aplicação de penhoras na propriedade de um indivíduo, execução da hipoteca sobre um 
bem imóvel de uma pessoa, confiscação ou anexação à conta bancária de uma banca 
ou qualquer outra propriedade pessoal, início de uma ação civil contra um indivíduo, 
solicitar a prisão do indivíduo e penhora do salário de um indivíduo.  As medidas de 
cobrança extraordinárias são registadas pelos seguintes períodos de tempo: 
 

1.  Período de notificação:  O Centro Médico irá notificar o indivíduo acerca da 

Política de Cobrança, Pagamento e Assistência Financeira antes de iniciar 

quaisquer ações de cobrança extraordinárias para obter o pagamento e abster-se 

de iniciar quaisquer ações de cobrança extraordinárias durante pelo menos 120 

dias a partir da data em que o paciente receber a primeira declaração de 

faturação pós-alta por cuidados de saúde recebidos.  

2. Período de apresentação do pedido:  Um indivíduo tem 240 dias dias a partir da 

data em que recebeu a primeira declaração de faturação pós-alta para apresentar 

um pedido.   

3. Tempo de espera para ações de cobrança extraordinárias:  O Hackensack 

University Medical Center (Centro Médico da Universidade de Hackensack) 

deve fornecer ao paciente um aviso prévio mínimo de trinta (30) dias antes de 

iniciar quaisquer ações de cobrança extraordinárias.   

 


