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Informações importantes que as famílias de 
imigrantes devem saber sobre Medicaid e CHIP 
O Medicaid e o Programa de Seguro de Saúde Infantil (CHIP) podem oferecer seguro de saúde gratuito ou de baixo 
custo para você e sua família. Fazer a solicitação de cobertura do Medicaid e do CHIP é seguro. 

Se a sua família incluir indivíduos que são imigrantes, aqui estão as informações importantes que você deve saber: 

• As agências estaduais de Medicaid e CHIP podem coletar, usar e revelar apenas as informações necessárias da 
pessoa que está solicitando a cobertura de saúde. 

• Você nunca precisará compartilhar informações sobre cidadania ou status de imigração de membros da família 
que não estejam solicitando a cobertura. Na sua solicitação, você pode identificar os membros da família que 
não estão solicitando a cobertura como “não requerentes”. 

• O Medicaid e o CHIP têm fortes proteções à privacidade em vigor para manter as suas informações e as da 
sua família em segurança. Qualquer pessoa que esteja ajudando sua família a solicitar a cobertura deve seguir 
regras estritas para proteger a privacidade da sua família. Essas pessoas incluem funcionários estaduais de 
Medicaid e do CHIP, navegadores, orientadores certificados de solicitação, agentes, corretores e representantes 
da central de atendimento. 

• De modo geral, solicitar ou receber benefícios do Medicaid e do CHIP, ou obter economias nos custos do 
seguro de saúde pelo Marketplace, não contam no teste de encargo público (“public charge”). Isso não vai afetar 
a probabilidade de que uma pessoa se torne residente permanente legal. Não há teste de encargo público
 para cidadania. 

• Há uma exceção para pessoas que recebem cuidados de longo prazo em uma instituição paga pelo governo, 
como uma casa de repouso. Essas pessoas podem encontrar barreiras para obter o “green card”. 

• A institucionalização para curtos períodos de reabilitação não é levada em consideração na determinação de 
encargo público. 

• Os benefícios do CHIP não são levados em consideração na determinação de encargo público em nenhuma 
circunstância. 

Para mais informações, ligue para 1-877-KIDS-NOW (1-877-543-7669) ou acesse a seção “Find Coverage for Your 
Family” no site InsureKidsNow.gov. Se você ou alguma pessoa da sua família não souber falar, ler ou escrever 
inglês ou não entender esse idioma, há auxílio gratuito de idiomas disponível. 
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