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TÍTULO: POLÍTICA DE AJUDA FINANCEIRA 
 
POLÍTICA: 

 
O Código Tributário Federal dos EUA (Seção 501(r)) estabelece que hospitais 
devem prestar serviços necessários de atendimento de emergência ou de 
outra natureza médica gratuitos ou por preços reduzidos a pacientes que 
não disponham de meios para pagar o respectivo atendimento, total ou 
parcialmente, com base na situação financeira do paciente em questão. 

 
O Gracie Square Hospital (doravante, Hospital) reconhece sua 
responsabilidade de oferecer ajuda financeira (doravante, Ajuda Financeira) 

a quem possa não ter seguro ou tenha um seguro sem muita abrangência e 
que recebeu serviços necessários de atendimento de emergência ou de outra 
natureza médica no Hospital. O Hospital tem o compromisso de realizar uma 

avaliação abrangente da necessidade de um determinado paciente e de 
oferecer Ajuda Financeira, quando justificada, independentemente de idade, 

gênero, raça, nacionalidade, condição socioeconômica ou de imigrante, 
orientação sexual ou filiação religiosa.  
Se uma pessoa for considerada qualificada para Ajuda Financeira pelo 

Hospital, a equipe do Hospital não iniciará ECAs, incluindo ações civis, contra 
tal pessoa. 

 
 
APLICABILIDADE: (Marque todas as opções apropriadas) 

 
População: Adulta  

Ambiente de atendimento: Internação psiquiátrica 
 
Equipe: 

 Corpo clínico 

 Corpo não clínico 

 Outra — especifique:  
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APLICABILIDADE: 
 

1. Esta Política se aplica a todos atendimento necessário de emergência 
ou de outra natureza médica prestado a uma pessoa que se qualifique 
para receber assistência do Hospital e sua equipe nos termos  
desta Política.  
 

2. Esta Política se aplica a todos os serviços de emergência prestados a 
residentes do Estado de Nova York e serviços necessários de 
atendimento de emergência ou de outra natureza médica prestados a 
residentes qualificados da área de atendimento primário do Hospital, 
que consiste nos cinco distritos (condados) da Cidade de Nova York.  
Serviços médicos necessários são definidos como os serviços cobertos 
pelo programa Medicaid do Estado de Nova York. 

 
3. Todos os Serviços de Médicos prestados pelo Hospital são cobertos por 

esta Política de Ajuda Financeira.  
 

4.   Além de oferecer cobertura a pessoas sem seguro que possam se 
qualificar, esta Política abrange pessoas que se qualificam e estão 
sujeitas a custos médicos extraordinários, incluindo copagamentos, 
franquias ou cosseguro, e/ou cujos benefícios do seguro de saúde se 
esgotaram (incluindo, mas sem limitação, contas-poupança  
para saúde). 

 
5. A Ajuda Financeira será considerada após o envio de um formulário de 

requerimento totalmente preenchido e acompanhado pela 
documentação necessária. Em determinadas circunstâncias limitadas e 
aqui especificadas, a Ajuda Financeira pode ser fornecida aos pacientes 
com base em pontuações de renda calculadas presuntivamente por 
agências de relatórios de crédito ou especializadas. 

6. A Ajuda Financeira será prestada após averiguar se o paciente se 
qualifica para o Medicaid ou outros seguros, quando razoável  
ou apropriado. 

7.  Esta Política pode ter exceções mediante a aprovação de um 
representante oficial designado do Hospital. Divergências sobre a 
necessidade do atendimento do ponto de vista médico serão resolvidas 
pelo Departamento de Gestão de Atendimento do Hospital, de acordo 
com as políticas e os procedimentos aplicáveis do Hospital. 
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PROCEDIMENTO: 
 
A. Requerimento: ocasião/localização/documentação 

1. Materiais por escrito, incluindo o requerimento, a Política na íntegra e 
um resumo em linguagem simples (Resumo) serão disponibilziados 
aos pacientes nos idiomas principais do Hospital, mediante solicitação 
e gratuitamente, pelo Departamento de Internação no Hospital 
durante o processo de recepção e registro, por ocasião da alta e/ou 
por correio. Além disso, esses materiais estarão disponíveis no site do 
Hospital (www.nygsh.org). Uma notificação para pacientes sobre esta 
Política também será afixada em locais de evidência, com informações 
no idioma apropriado, no Departamento de Internação do Hospital. 
Essas informações constarão das contas e extratos enviados aos 
pacientes explicando que pode estar disponível ajuda financeira para 
pacientes qualificados e como obter informações adicionais. 
 

2. Os formulários de requerimento devem deixar claro, por meio de aviso 
aos pacientes, que se eles apresentarem um requerimento completo, 
incluindo informações ou documentos necessários para determinar 
qualificação para esta Política, não precisarão pagar nenhuma conta 
até que o Hospital decida sobre o requerimento. 
 

3. Para requerer a assistência, os pacientes podem solicitar um 
formulário de requerimento e enviá-lo totalmente preenchido durante 
qualquer fase do processo de faturamento e cobrança. As 
determinações sobre esses requerimentos serão enviadas, por escrito, 
aos solicitantes, assim que viável, após o requerimento completo ter 
sido apresentado, mas, em todos os casos, no prazo de 30 (trinta) 
dias após o recebimento do requerimento pelo Hospital. Se forem 
necessárias mais informações sobre os solicitantes para determinar a 
qualificação, o Hospital deve solicitá-las dentro desse prazo de 30 
(trinta) dias. Instruções impressas que descrevem como contestar 
uma recusa ou outra determinação adversa e as informações de 
contato do Departamento de Saúde de Nova York devem constar da 
determinação adversa ou da recusa do requerimento.  

 
4. Os solicitantes devem fornecer informações/documentação que 

comprovem os requerimentos, incluindo, mas sem limitação, a 
documentação das informações inseridas nos formulários de 
requerimento. Exemplos dessa documentação podem incluir, dentre 
outros, contracheques, atestado de emprego, se for o caso, e o 
formulário 1040 da Receita Federal dos EUA para comprovar a renda. 
 

5. Os bens podem não ser levados em consideração.  
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6. O Hospital pode consultar e obter relatórios de terceiros sobre 
determinados pacientes, como agências de crédito, para determinar 
se podem se qualificar presumidamente (qualificação presumida) para 
a Ajuda Financeira, de acordo com as seguintes condições limitadas: 

a. O paciente recebeu alta do hospital. 
b. O paciente não tem cobertura de seguro ou a 

cobertura está vencida. 
c. O paciente ainda tem um saldo devedor acima de 

US$ 300,00 em sua conta. 
d. O paciente recebeu pelo menos uma conta e o 

prazo de pagamento da conta venceu. 
e. O paciente não se candidatou ou não preencheu um 

requerimento para obter Ajuda Financeira. 
f. O paciente foi avisado por meio de uma declaração, 

incluída em uma conta, de que o Hospital pode 
obter um relatório de crédito antes que o crédito 
seja concedido. 

g. Relatórios de crédito não serão usados para rejeitar os 
requerimentos de Ajuda Financeira. O Hospital não 
informa a condição da conta do paciente para terceiros. 
 

7. O Hospital não adiará nem recusará (nem exigirá pagamento antes 
da prestação do serviço) atendimento necessário de emergência ou 
de outra natureza médica a uma pessoa que não tenha pago uma ou 
mais contas anteriores por serviços cobertos por esta Política. 

 
B. Processo de recurso 

1. Se não estiver satisfeito com a decisão sobre seu requerimento de Ajuda 

Financeira, um paciente pode recorrer dessa decisão apresentando seus 
motivos e toda a documentação comprobatória ao Diretor Assistente de 

Contas de Pacientes em até 20 (vinte) dias após a decisão. 
 

2. O Diretor Assistente terá 15 (quinze) dias úteis para analisar o recurso e 

responder por escrito ao paciente. 
 

3. Se continuar insatisfeito com a decisão do Diretor Assistente, o paciente 
pode recorrer da decisão do Diretor Assistente, por escrito, incluindo os 
motivos e toda a documentação comprobatória e enviá-los ao Diretor de 

Contas de Pacientes. 
 

4. O Diretor deverá apresentar sua decisão, por escrito, em até 15 (quinze) 
dias após receber o recurso. A decisão do Diretor será final. 

 

5. Nenhuma atividade de cobrança será realizada enquanto o recurso 
estiver pedente. 
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C. Processo de pagamento 

1. Sujeito aos requisitos desta Política, o Hospital oferecerá 
atendimento gratuito ou por preço reduzido a solicitantes sem 
seguro ou solicitantes, indivíduos e famílias, que esgotaram seus 
benefícios do seguro de saúde para um determinado serviço, 
incluindo, mas sem limitação, contas-poupança de saúde, pessoas 
com rendimentos inferiores a 600% da linha de pobreza federal 
indicada nas Diretrizes Federais de Pobreza para Renda não 
Agrícola (Federal Poverty Guidelines for Non-Farm Income) dos 
EUA. Essas diretrizes são publicadas anualmente (diretrizes de 
renda em vigor na ocasião do recebimento do requerimento 
completo, não na ocasião da prestação do serviço, serão aplicadas 
para determinar a qualificação) de acordo com a escala variável de 
taxas do ano em curso: Escala Variável de Taxas — Internação 
Hospitalar (Anexo A). 
 

2. O Hospital limitará os valores cobrados das pessoas que se 
qualificam para o programa de Ajuda Financeira aos valores 
geralmente cobrados (amounts generally billed, AGB) nos casos de 
atendimento necessário de emergência ou médico de outra 
natureza para as pessoas que têm seguro. O Hospital calcula o AGB 
usando o método prospectivo e baseia essa taxa nas taxas atuais 
do Medicaid para serviços prestados no Estado de Nova York (a 
“taxa aplicável”), promulgadas pelo Departamento de Saúde do 
Estado de Nova York. Após a determinação da qualificação para 
Ajuda Financeira, não é permitido cobrar de uma pessoa qualificada 
mais do que o AGB pelo atendimento necessário de emergência ou 
de outra natureza médica. Para determinar os valores cobrados de 
pessoas qualificadas para Ajuda Financeira, o Hospital deve aplicar 
ao AGB uma metodologia de desconto com escala variável, de 
acordo com o Anexo A, com base no tamanho e na renda da família 
de tal pessoa. Hipoteticamente, a título de exemplo, um paciente 
identificado como qualificado para Ajuda Financeira, com três 
pessoas na família e renda de US$ 35.000, seria cobrado 10% da 
taxa em vigor do Medicaid (AGB) que se aplica à hospitalização de 
tal paciente, conforme cálculo nos termos do Anexo A. 
 

3. Planos de pagamento parcelado. Se um paciente não puder 
pagar o saldo devedor de uma conta, o Hospital tentará negociar 
com o paciente um plano de pagamento parcelado. Ao negociar 
um plano de pagamento parcelado com o paciente, o Hospital 
pode levar em consideração o saldo devedor e a capacidade de 
pagamento do paciente. 
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a. Os planos de pagamento parcelado devem permitir o 
pagamento do saldo devedor em até 6 (seis) meses. 

b. O período de pagamento pode ser prorrogado por seis (6) 
meses se, a critério do Hospital, as circunstâncias 
financeiras do paciente justificarem uma prorrogação. 

c. A parcela mensal não deve exceder 10% (dez por cento) da 
renda mensal bruta do paciente. 

d. Se o paciente deixar de pagar duas parcelas no vencimento 
e, posteriormente, não pagá-las em até 30 (trinta) dias, o 
saldo total deverá ser quitado. 

e. Se forem cobrados juros do paciente, a taxa de juros sobre 
o saldo devedor não pode exceder a taxa de um título de 
noventa dias emitido pelo Departamento do Tesouro dos 
EUA mais 0,5% (meio por cento). Nenhum plano de 
pagamento em parcelas deve incluir cláusula de aceleração 
ou semelhante, que imponha uma taxa de juros mais alta 
sobre uma parcela não paga. 

4. Depósitos. Um paciente em busca de atendimento médico 
necessário que solicitar Ajuda Financeira não precisará fazer um 
depósito. Os depósitos feitos pelo paciente antes do requerimento 
de Ajuda Financeira serão incluídos como parte da consideração da 
solicitação. Se ficar determinado que esse paciente se qualifica 
para o atendimento gratuito, o depósito integral será restituído. Se 
ficar determinado que o paciente se qualifica para receber um 
desconto, qualquer saldo do depósito acima do que o paciente deve 
ao Hospital será restituído. 
 

5. O Hospital manterá a contabilidade do valor em dólar cobrado como 
Ajuda Financeira em seus sistemas de contabilidade financeira, de 
acordo com a lei aplicável do Estado de Nova York. 

 
6. Deverá ser criado e implementado um mecanismo para determinar 

o grau de conformidade do Hospital com esta política. 

 

D. Orientação/conscientização pública 

1. A equipe do Hospital receberá instruções sobre a disponibilidade da 
Ajuda Financeira e como instruir pacientes, ou seus representantes, a 
obterem mais informações sobre o requerimento. O Hospital deve, 
principalmente, fornecer treinamento sobre esta Política a toda a 
equipe do Hospital que tenha contato com pacientes ou 
responsabilidade por faturamento e cobrança. 
 

2. Os pacientes devem receber uma notificação sobre esta Política de 
acordo com o Procedimento A.1. 



      
Gracie Square Hospital 

Departamento/Divisão: Finanças 
Número da Política:  23.3                             

Página 7 de 9 

 

_________________________________________________________________________________ 

Datas da política:   
Nova: 03/03/2020                           
Análise: 03/2020, 02/2022, 08/2022 
Revisão: 03/2020, 02/2022, 08/2022 
Data de vigência: 03/2020, 02/2022, 08/2022   

 

3. O Resumo, incluindo informações específicas sobre os níveis de renda 
usados para determinar a qualificação para assistência, uma descrição 
da área de serviço primário do Hospital e como solicitar assistência, 
bem como a Política e o formulário de requerimento disponibilizados 
aos pacientes, devem ser publicados no site do Hospital 
(www.nyqsh.org). 
 

4. O Hospital comunicará a disponibilidade de Ajuda Financeira ao 

público em geral, às agências locais de saúde comunitária e serviços 
humanos, bem como a outras organizações locais que prestam 
assistência a pessoas necessitadas.  As medidas tomadas para 

informar às organizações sem fins lucrativos e órgãos  
públicos incluem: 

a. Disponibilização da Política, Resumo e formulários de 
requerimento aos líderes locais nos conselhos consultivos 
comunitários e conselhos de liderança, escolas selecionadas e 

organizações religiosas localizadas na vizinhança do campus 
do Hospital. 

b. Reunião com as diretorias da comunidade local, organizações 
religiosas, organizações de serviços humanos e autoridades 
eleitas e suas equipes, para orientá-las sobre a Política. 

c. Distribuição de cópias das Políticas, Resumo e formulário de 
requerimento em feiras de rua e outros eventos comunitários 

patrocinados pelo Hospital, dentro de sua área  
de atendimento. 

 
E. Práticas e procedimentos de cobrança 

1. O Hospital implementou práticas e procedimentos de cobrança 
visando promover o acesso de pacientes a atendimento médico de 
qualidade e, ao mesmo tempo, minimizar as dívidas incobráveis do 
Gracie Square Hospital. Esses procedimentos e práticas foram 
criados para promover as atividades de cobrança de dívidas 
exercidas por agências de cobrança e por advogados em nome do 
Hospital, com base nas missões, valores e princípios do Hospital, 
incluindo, mas sem limitação, a Política de Ajuda Financeira  
do Hospital. 
 

2. Os procedimentos e práticas de cobrança do Hospital constam de 
uma Política de Cobrança separada consistente com os requisitos do 
Código Tributário Federal dos EUA (Seção 501 (r) de 26 U.S.C.) e 
outros regulamentos. A Política de Cobrança está disponível nos 
Serviços de Internação ou no site do Hospital em www.nyqsh.org, 
em inglês e em outros idiomas. 

 

http://www.nyqsh.org/
http://www.nyqsh.org/
http://www.nyqsh.org/
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RESPONSABILIDADE:  
Departamento Financeiro 
 

 
MÉTODO DE APROVAÇÃO: 

 

Comitê(s) (conforme aplicável) Data de aprovação  

Comitê de Políticas e Procedimentos 08/2022 
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ANEXO A 
 

ANEXO A: ESCALA VARIÁVEL DE TAXAS — INTERNAÇÃO HOSPITALAR 

COM BASE NAS DIRETRIZES DE POBREZA DO HHS PARA RENDA NÃO AGRÍCOLA — ATÉ 600% 
 

 
PACIENTE PAGA 

 

 
Internação hospitalar 

 

 
10% da taxa aplicável 

 

 
20% da taxa aplicável 

 

 
55% da taxa aplicável 

 

 
90% da taxa aplicável 

 

 
100% da taxa 
aplicável 

SEM 
DESCONTO —  
COBRANÇAS 
DO HOSPITAL 

% DIR. POBREZA 
GOV. 

100% 101% — 200% 201% — 300% 301% — 400% 401% — 500% 501% — 600% > 600% 

TAMANHO  
DA FAMÍLIA 

< QUE 
OU = 

> QUE < QUE  
OU = 

> QUE < QUE  
OU = 

> QUE < QUE  
OU = 

> QUE < QUE 
OU = 

> QUE < QUE  
OU = 

> QUE 

1 US$ 
13.590 

US$  
13.590 

US$  
27.180 

US$ 
27.180 

US$  
40.770 

US$ 
40.770 

US$  
54.360 

US$  
54.360 

US$  
67.950 

US$ 
67.950 

US$  
81.540 

US$ 81.540 

2 18.310 18.310 36.620 36.620 54.930 54.930 73.240 73.240 91.550 91.550 US$ 109.860 US$ 109.860 

3 23.030 23.030 46.060 46.060 69.090 69.090 92.120 92.120 115.150 115.150 US$ 138.180 US$ 138.180 

4 27.750 27.750 55.500 55.500 83.250 83.250 111.000 111.000 138.750 138.750 US$ 166.500 US$ 166.500 

5 32.470 32.470 64.940 64.940 97.410 97.410 129.880 129.880 162.350 162.350 US$ 194.820 US$ 194.820 

6 37.190 37.190 74.380 74.380 111.570 111.570 148.760 148.760 185.950 185.950 US$ 223.140 US$ 223.140 

7 41.910 41.910 83.820 83.820 125.730 125.730 167.640 167.640 209.550 209.550 US$ 251.460 US$ 251.460 

8 46.630 46.630 93.260 93.260 139.890 139.890 186.520 186.520 233.150 233.150 US$ 279.780 US$ 279.780 

Por cada pessoa a mais, 
adicionar: 

4.720           US$ 28.320 

 
Fonte: Aviso no Diário Oficial (Federal Register) dos EUA em 2022 Poverty Guidelines, publicado em 21 de janeiro de 2022 

 
 


