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Original page: O que é o Medicare e quem pode receber?

Medicare  Ã©  um  programa  federal  de  seguro  de  saÃºde  que  estÃ¡
normalmente disponÃvel Ã s pessoas que estejam acima dos 65 anos de
idade e para algumas pessoas com invalidÂez.   O Medicare tem duas
partes: Medicare Parte A e Medicare Parte B.  O Medicare Parte A ajuda a
pagar  cuidados  hospitalares  de  pacientes  internados,  cuidados  de
enfermagem especializada, cuidados da saÃºde domiciliar e cuidados de
sanatÃ³rio.  O Medicare Parte B ajuda a pagar os tratamentos de pacientes
nÃ£o internados, material mÃ©dico e equipamento.  Algumas pessoas que
estejam acima dos 65 anos de idade,  e  nÃ£o estejam de outra forma
qualificados  ao  Medicare  podem  comprar  o  Medicare  pagando  uma
mensalidade.  O Medicare nÃ£o tem testes de rendimentos salariais ou

recursos.  As pessoas que estÃ£o qualificadas ao Medicare sÃ£o: 

65 anos de idade ou acima estÃ£o intituladas aos benefÃcios de aposentadoria do Seguro Social;1.

que tenham recebidos os benefÃcios de Invalidez do Seguro Social por mais de 24 meses;1.

que tenham recebido benefÃcios da Aposentadoria da Estrada de Ferro ou benefÃcios de inabilidade da Estrada2.
de Ferro;

que tenham sido diagnosticadas com Amyitrophic Lateral Sclerosis (ALS ou Lou Gherig's Disease) (Paralisia3.
causada pela degeneraÃ§Ã£o da corda espinal) e estejam intitulados ao benefÃcio mensal do Seguro Social por
invalidez (a espera de 24 meses nÃ£o Ã© exigida);

que tenham ESRD End Stage Renal Disease (EstÃ¡gio Final de DoenÃ§a Renal) e que estejam com necessidade de4.
diÃ¡lise ou transplante de rins, e que estejam intitulados a um benefÃcio mensal do Seguro Social ou benefÃcios
de inabilidade da Estrada de Ferro;

P:    Os imigrantes estariam qualificados ao "Premium Free" Medicare (Medicare sem prestaÃ§Ã£o)?

R:    Ã�s vezes.  Existem normas especiais para imigrantes e Medicare.  Essas normas sÃ£o diferentes das regras do
Medicaid.

Os imigrantes "lawful present" (legalmente presentes) que tenham pago dentro do sistema Seguro Social estÃ£o
qualificados ao "premium free" do Medicare parte A.  Isso significa que o imigrante tenha recebido quartos de
cobertura (veja o CapÃtulo  do Medicare) enquanto o seu status imigratÃ³rio tenha permitido emprego autorizado
por lei.

Os Regulamentos Federais listam essas categorias de imigrantes que podem obter o Medicare como um
imigrante "legalmente presente", sÃ£o:

Imigrantes qualificados;

Requerentes do asilo e requerentes da suspensÃ£o da remoÃ§Ã£o sob o Paragrafo 241(b)(3) da Lei da1.
ImigraÃ§Ã£o sob a ConvenÃ§Ã£o Contra Tortura e que tenham recebido a autorizaÃ§Ã£o para emprego pelo
USCIS;
Imigrante que tenha sido inspecionado e admitido aos Estados Unidos e que nÃ£o tenha  violado os termos de sua2.
admissÃ£o;
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Imigrante que Ã© temporariamente admitido aos Estados Unidos (com exceÃ§Ã£o de imigrantes3.
condicionalmente admitidos para inspeÃ§Ã£o adiada, procedimentos de deportaÃ§Ã£o pendentes ou para
audiÃªncia de julgamento);
Imigrante que tenha sido permitido pelo Procurador Geral a permanecer nos Estados Unidos questÃ£o4.
humanitÃ¡ria ou outra razÃ£o polÃtica;

        a) Imigrantes com Status de Residente TemporÃ¡rio sob o paragrafo 210 ou 245 A da Lei da             
            ImigraÃ§Ã£o;
        b) 0 Imigrantes com o TPS (Status TemporÃ¡rio Protegido)
        c) Requerentes Cubano-Haitianos
        d) BeneficiÃ¡rios da UniÃ£o Familiar
        e) Imigrantes que receberam Adiamento de DeportaÃ§Ã£o Imposta
        f) Imigrantes que sejam cÃ´njuge ou filhos de cidadÃ£os americanos e que tenham um requerimento
de
           ajustede status pendente.

P:    Os imigrantes estariam qualificados a "Comprar" mensalidades dos Medicare?

R:    Ã�s vezes.  Somente os Residentes Permanentes Legais que tenham vivido nos Estados Unidos continuamente
por cinco anos ou mais sÃ£o qualificados ao programa de "Comprar" mensalidades.

Um Residente Permanente Legal talvez seja capaz de comprar Medicare se estiver acima de 65 anos de idade, mas
que nÃ£o tenha os 40 quartos de trabalho, entÃ£o com tanto que tenha vivido nos Estados Unidos continuamente por
pelo menos 5 anos.  Esse imigrante pode comprar a Parte B sem considerar os ganhos salariais.

O montante que o imigrante deve pagar para obter o Medicare Parte A e Parte B depende de quantos quartos de
trabalho que tiver nos seus registos:

SE VOCÃ�   TIVER  TRABALHADO... COBERTURA PARTE A  IRÃ�
CUSTAR

COBERTURA PARTE B  IRÃ�
CUSTAR

40 quarters Gratis $78.20
30-39 quarters $206 $78.20
Menos de 30 quarters $375  $78.

Lembra-se: Um requerimento para comprar Medicare deve ser enviada durante o perÃodo inicial de matrÃcula (7
meses por volta dos 65Âº. aniversÃ¡rio) do requerente ou durante o perÃodo geral de matrÃcula.
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