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Ajudando a reintegrar na sua comunidade os membros do 
MassHealth sob cuidados de uma instituição com serviços 
de enfermagem ou sob internação hospitalar de longa 
permanência.

ABI
ACQUIRED BRAIN INJURY 
WAIVER PROGRAM  
(PROGRAMA DE DISPENSA DAS PESSOAS 
COM LESÃO CEREBRAL ADQUIRIDA)

MFP
MOVING FORWARD PLAN 
WAIVER PROGRAM  
(PROGRAMA DE DISPENSA DO  
PLANO DE PROGRESSÃO MÉDICA)

VIVA FORA DAS 
INSTITUIÇÕES 
ESPECIALIZADAS
Programa de Dispensa Domiciliar e Comunitária



SOBRE OS 
PROGRAMAS 
DE DISPENSA
Os programas de 
dispensa domiciliar e 
comunitária atendem os 
membros do MassHealth 
que, de outra forma, 
precisariam receber 
cuidados médicos  
numa instituição 
especializada.

Viva de forma mais 
independente.

Os programas são uma opção 

para residentes do estado de 

Massachusetts, morando em 

uma instituição com serviços 

de enfermagem, em hospitais 

de tratamento de doenças 

crônicas ou reabilitação, saírem 

dessas unidades e viverem de 

forma mais independente com 

suporte e serviços de dispensa. 



Cinco principais motivos para participar

1. Reconquiste a sua independência.

2. Tenha privacidade em sua condição 
de vida atual.

3. Obtenha transporte às atividades 
comunitárias.

4. Tenha acesso aos equipamentos de 
que você precisa em casa, e também 
para sair e se deslocar.

5. Tenha controle sobre o processo 
de planejamento de sua dispensa, 
trabalhando em conjunto com 
os gerentes de casos ou os 
coordenadores de serviços.

“Eu sempre digo aos sobreviventes  
de uma lesão cerebral: ‘Não há nada 
que nós não possamos realizar. Nada.”

Há cinco anos atrás, eu sofri um terrível derrame. Sem 
o programa de dispensa ABI-N, eu ainda estaria na 
instituição de reabilitação. No entanto, atualmente, eu 
moro em um apartamento com instalações de acesso 
especiais e vivo de forma independente. Tenho acesso 
a transporte para as atividades que são importantes 
para mim. Com a ajuda do programa de dispensa, 
somada à minha determinação, comprometimento e 
força de vontade, estou conseguindo prosseguir com a 
minha recuperação junto com meu na comunidade.



QUEM SE QUALIFICA
Para ter direito aos programas de 
dispensa ABI e MFP, a pessoa deve:

• Ser um adulto portador de deficiências e 
necessidades especiais ou ter 65 anos ou mais.

• Ter vivido em uma instituição especializada  
por pelo menos 90 dias.

• Qualificar-se financeiramente para receber 
o plano MassHealth Standard em sua 
comunidade.

• Atender aos requisitos clínicos.

• Ter sofrido uma ABI (lesão cerebral adquirida) 
com idade de 22 anos ou mais (obrigatório só 
para dispensas por ABI)



QUE 
SERVIÇOS SÃO 
OFERECIDOS
De acordo com o tipo 
de dispensa, os serviços 
oferecidos podem incluir: 

• Auxílio na reintegração na 
comunidade ao sair de uma 
instituição especializada.

• Adaptação de domicílio e 
veículo.

• Serviços a domicílio.

• Serviços de formação  
pré-profissional e de apoio  
à empregabilidade.

• Transporte

• Cuidados pessoais

• Apoio à família

Todos os participantes dos 

programas de dispensa contam 

com o apoio dos gerentes de casos 

ou coordenadores de serviços, que 

organizam as etapas com objetivo  

de garantir uma reintegração  

bem-sucedida à vida na comunidade.



ABI
Programa de 
dispensa ABI-RH
(Residential Habilitation, 
Habilitação Residencial)

Para adultos com ABI* que 
precisam de supervisão 24 
horas e cuidados médicos em 
uma residência administrada 
por um prestador de serviços.

Programa de  
dispensa ABI-N
(Non-residential Habilitation, 
Habilitação Não-residencial)

Para adultos com ABI* que 
não precisam de supervisão/
apoio 24 horas, mas que 
precisam de serviços de 
dispensa a domicílio.

*A qualificação para ABI inclui lesões cerebrais resultantes de derrame, 
traumatismo cerebral, infecção, tumor cerebral ou anoxia (falta de 
oxigenação no cérebro). Essa lista não está completa. As condições 
que envolvem demência não se qualificam.

PROGRAMAS DE DISPENSA DAS PESSOAS 
COM LESÃO CEREBRAL ADQUIRIDA

SUAS 
OPÇÕES
Os programas de 
dispensa ABI e MFP

Encorajamos você a se 

candidatar a um desses 

programas, caso esteja 

morando em uma instituição 

especializada e queira saber 

como mudar e ter uma vida 

mais independente.

(ACQUIRED BRAIN INJURY WAIVER PROGRAMS)



MFP
Programa de 
dispensa MFP-RS
(Residential Supports, 
Apoio Residencial)

Para adultos que precisam 
de supervisão 24 horas e 
cuidados médicos em uma 
residência administrada por 
um prestador de serviços.

Programa de  
dispensa MFP-CL
(Community Living,  
Vivendo na Comunidade)

Para adultos que não 
precisam de supervisão/
apoio 24 horas, mas que 
precisam de serviços de 
dispensa a domicílio.

Residências administradas por prestadores de serviços são, em 
geral, domicílios que abrigam grupos de quatro ou cinco pessoas, 
apartamentos com estrutura para vida assistida ou acomodações de 
moradia compartilhada. Entre em contato para obter mais informações.

PROGRAMAS DE DISPENSA DO PLANO 
DE PROGRESSÃO MÉDICA
(MOVING FORWARD PLAN WAIVER PROGRAMS)



COMO SE CANDIDATAR
Entre em contato conosco, caso você tenha 
perguntas ou deseje obter mais informações, 
inclusive sobre como se candidatar aos programas.

Online

https://www.mass.gov/

service-details/information-

about-home-and-

community-based- 

services-waivers

Telefone

ABI/MFP Waiver Unit 
(Unidade de programas  
de dispensa ABI/MPF)

UMass Medical School

855-499-5109 

(TTY: 800-596-1746  

para pessoas com 

deficiências auditivas  

ou da fala.)
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