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O Programa/Política de Assistência Financeira do Care New England (PAF) existe para proporcionar serviços de cuidados 

de saúde de emergência ou outros serviços de saúde necessários, com desconto parcial ou total para os doentes elegíveis, 

serviços esses prestados pelo Care New England, o que inclui os hospitais Butler Hospital, Women & Infants Hospital, Kent 

Hospital e Memorial Hospital, Butler Hospital Allied Medical Services, LLC, Kent Ancillary Services, LLC, Affinity Physicians, 

LLC, MHRI Ancillary Services, LLC, W&I Ancillary Services, LLC & W&I Health Care Alliances, LLC. O Care New England e 

qualquer entidade com relação significativa com o mesmo são daqui em diante referidos com Care New England. Os 

doentes que procurem obter Assistência Financeira têm de se candidatar ao programa, o qual é aqui resumido. 

Serviços elegíveis – Serviços de saúde de emergência ou outros necessários, prestados e faturados pelo Care New 

England. O PAF só se aplica a serviços faturados pelo Care New England. Outros serviços que são faturados 

separadamente por outros prestadores, tais como médicos ou laboratórios, não são abrangidos pelo PAF. 

Doentes elegíveis – Doentes que recebem serviços elegíveis, que entregam uma Candidatura a Assistência Financeira 

preenchida (incluindo informação/documentação relacionada) e que sejam considerados elegíveis para receber 

Assistência Financeira do Care New England. 

Como se candidatar – A PAF e Formulário de candidatura relacionado podem ser obtidos/preenchidos/entregues das 

seguintes formas: 

 Peça os documentos por correio ou visite pessoalmente qualquer uma das seguintes instalações hospitalares 

CNE:  

o Butler Hospital, Doente Financeiramente Services, 345 Blackstone Blvd, Providence, RI 02906 

o Women & Infants Hospital, Patient Financial Services, 101 Dudley St, Providence, RI 02905 

o Kent Hospital, Patient Financial Services, 455 Tollgate Road, Warwick RI 02886 

o Kent Hospital, Patient Financial Services, 111 Tollgate Road, Warwick RI 02860  

 A Política de Assistência Financeira do Care New England também está disponível mediante pedido por correio, 

ou pessoalmente em qualquer uma das instalações hospitalares do CNE listadas acima. 

 Os documentos pedidos podem ser-lhe enviados por correio, devendo para tal ligar para o Escritório de Serviços 

Financeiros de Doentes (Patient Financial Services Office) do Care New England, através do número 401-921-

7200. 

 Descarregar os documentos do website do Care New England: www.carenewengland.org. 

 Envie por correio, ou entregue pessoalmente, as candidaturas preenchidas (com toda a 

documentação/informação especificada nas instruções da candidatura) em qualquer uma das instalações 

hospitalares do CNE listadas atrás.  

 Determinação de elegibilidade para assistência financeira – Em geral as Pessoas Elegíveis são elegíveis para 

receber Assistência Financeira quando, usando uma escala deslizante, o seu Rendimento Familiar é igual ou 

inferior a 300% do estipulado pelas diretrizes federais de pobreza (Federal Poverty Guidelines - FPG) do Governo 

Federal. A Elegibilidade para Assistência Financeira significa que as Pessoas Elegíveis não terão de pagar, na 

totalidade ou em parte, pelos seus cuidados de saúde, e não terão de pagar mais do que os Montante 

Geralmente Faturado (MGF) a pessoas com seguro (AGB, conforme definido na legislação de IRS Section 501(r) 

pela autoridade fiscal Internal Revenue Service). Os níveis de Assistência Financeira, baseados unicamente no 

Rendimento familiar e FPG, são os seguintes: 

 Rendimento familiar de 0 a 200% do FPG, Assistência Financeira Total; é cobrado $0 ao doente. 

 Rendimento familiar de 201 - 300% do FPG, Assistência Financeira Parcial; os valores de MGF são o máximo 

cobrado ao doente. 

Nota: Também são levados em conta outros critérios além do FPG (tais como disponibilidade de dinheiro e outros valores 

que possam ser convertidos em dinheiro, e rendimento mensal excessivo relativamente a gastos mensais do agregado 

familiar), que podem resultar em exceções ao atrás disposto. Se não for declarado nenhum Rendimento familiar, será 

pedida informação sobre como são pagas as despesas habituais. O Care New England analisa candidaturas entregues que 

estejam completas, e determina a Elegibilidade para Assistência Financeira de acordo com a Política de Assistência 

http://www.carenewengland.org/


Financeira do Care New England. As candidaturas incompletas não são consideradas, mas os candidatos são notificados e 

é-lhes dada nova oportunidade para fornecer a documentação/informação em falta. 

O Care New England também traduz a PAF, o formulário de candidatura a PAF e o resumo em linguagem simples da sua 

PAF, em outros idiomas nos casos em que o idioma principal dos residentes da comunidade servida pelo Care New 

England represente 5 porcento ou 1000, aquele que for menor, das populações de indivíduos provavelmente afetados e 

tratados pelo Care New England. Estão disponíveis versões traduzidas mediante pedido, pessoalmente ou no endereço 

abaixo, e no website do Care New England. 

Para obter ajuda ou esclarecimentos, visite ou ligue para: Departamento de Serviços Financeiros de Doentes (Patient 

Financial Services Department) do Care New England, número 401-921-7200, ou visitando-nos pessoalmente, vindo a 

qualquer uma das instalações do CNE listadas adiante, de Segunda a Sexta-feira, das 8:00am às 4pm. 


