
 

 
Faça a gestão dos seus próprios cuidados em casa: 
 

Programa do Provedor Independente 
 

O Programa do Provedor Independente (IP) é uma opção auto direcionada para pessoas que 
moram nas suas casas que foram aprovadas para os Serviços e Suportes de Longo Prazo do 

Medicaid (LTSS) e que precisam de assistência com cuidados pessoais e serviços de ajuda doméstica. Os 
beneficiários elegíveis dos LTSS podem contratar, agendar e supervisionar um Assistente de Cuidados Pessoais 
(PCA) da sua escolha para ajudar nas atividades da vida diária. Se o consumidor não puder gerir essa 
responsabilidade, um representante deverá ser nomeado para agir em seu lugar. Os serviços são financiados 
pelo Medicaid e destinam-se a permitir a independência do 
consumidor. 
Elegibilidade do Consumidor 
 Pessoas qualificadas para o Medicaid tradicional (taxa por serviço). 
 Pessoas medicamente estáveis. 
 Pessoas que precisam de assistência física com atividades de 

cuidados pessoais e serviços de ajuda doméstica, como: tomar 
banho, arranjar-se, vestir-se, preparar a comida, fazer compras, 
limpar, lavar roupas e transporte. 

Serviços de Assistentes de Cuidados Pessoais (PCA) 
O PCA empregado pelo consumidor poderá assistir no banho, a vestir-se, 
a ir à casa de banho, a comer e em transferências. Além disso, o PCA 
pode ajudar nas tarefas domésticas, como limpeza, a preparar refeições, 
na lavandaria e nas compras.  
Os consumidores deste programa podem contratar os seus amigos, 
vizinhos ou um membro da família para ser o PCA. Cônjuges, 
responsáveis legais ou alguém com uma procuração financeira não pode 
ser um PCA. Os serviços não podem ser duplicados ou fornecidos por 
outras agências. 
 

O PCA deve seguir uma orientação obrigatória para se qualificar para o emprego no âmbito deste programa e 
concluir uma Verificação Nacional de Antecedentes Criminais, bem como ser certificado pelo CPR. O PCA pode 
ser formado pelo consumidor que recebe serviços ou por um programa formal de formação oferecido pela 
Faculdade Comunitária de Rhode Island. Assim que um PCA aprovado comece a fornecer serviços de acordo 
com a programação e as necessidades do consumidor, receberá um salário definido. 
Agência de Consultoria de Serviços & Intermediário Fiscal 
Uma Agência de Consultoria de Serviços realizará uma visita domiciliar que incluirá uma avaliação inicial e 
informações sobre o Programa do Provedor Independente (IP). Se este programa for adequado para o 
consumidor, serão realizadas avaliações adicionais para desenvolver um plano de cuidados. O plano de 
cuidados deve ser aprovado pelo Medicaid. A formação começará a ajudar o consumidor a desenvolver 
habilidades para contratar e orientar um PCA. A Agência de Consultoria de Serviços também dá formação ao 
consumidor sobre a documentação necessária exigida pelo Intermediário Fiscal para pagamento ao PCA.  
Informações de Contacto 
 

Para informações gerais, contacte: The Point do número 401-462-4444 
 

Para (IP) Agências de Consultoria de Serviços, entre em contacto com: Seven Hills RI através do 401-229-9700 
 

Para o Programa do Provedor Independente, entre em contacto com: 401-462-6634 ou ohhs.ip@ohhs.ri.gov  
  

Por favor, tenha em atenção: O 
Programa do IP não está disponível 
para indivíduos que estão inscritos 
no Plano de Saúde do 
Neighborhood de Rhode Island no 
Programa Integrity (ou seja, a 
Iniciativa de Cuidados Integrados ou 
MMP). 



 

 

Manage your own care at home: 
 

Independent Provider Program 
 

The Independent Provider (IP) Program is a self-directed option for people living in their 
homes who have been approved for Medicaid Long Term Services and Supports (LTSS) and who need 
assistance with personal care and homemaker services. Eligible LTSS beneficiaries can hire, schedule, and 
supervise a Personal Care Aide (PCA) of their choice to assist with activities of daily living. If the consumer is 
unable to manage this responsibility, a representative must be named to act in his or her place. 
 

Services are funded through Medicaid and are intended to allow for consumer independence. 
 

Consumer Eligibility 
 Persons eligible for traditional Medicaid (fee for service). 
 Persons who are medically stable. 
 Persons who need physical assistance with personal care and 

homemaker activities such as: bathing, grooming, dressing, preparing 
food, grocery shopping, cleaning, laundry, and transportation. 

Personal Care Aides (PCA) Services 
The PCA employed by the consumer will be able to assist with 
bathing, dressing, toileting, eating, and transfers. Additionally, 
the PCA can assist with household tasks such as housekeeping, 
meal preparation, laundry, and shopping.  
 

Consumers in this program may hire their friends, neighbors, 
or a family member to be the PCA. Spouses, legal guardians, or 
financial power of attorney are not allowed to be a PCA. 
Services cannot be duplicated or provided by other agencies. 
 

The PCA must attend a mandatory orientation to be eligible for 
employment under this program and complete a National 
Criminal Background Check, as well as be CPR certified. The 
PCA can be trained by the consumer receiving services or a formal training program offered by the Community 
College of Rhode Island. Once an approved PCA begins providing services according to the consumer’s 
schedule and needs, they will be paid a set wage. 
Service Advisory Agency & Fiscal Intermediary 
A Service Advisory Agency will conduct a home visit that will include an initial assessment and information 
about the IP Program. If this program is right for the consumer, additional assessments will be conducted to 
develop a plan of care. The plan of care must then be approved by Medicaid. Training will then begin to help 
the consumer develop skills to hire and direct a PCA. The Service Advisory Agency also trains the consumer 
about the necessary paperwork required by the Fiscal Intermediary for payment to the PCA.  
Contact Information 
 

For general information, contact: The Point at 401-462-4444 
 

For IP Service Advisory Agencies, contact: Seven Hills RI at 401-229-9700  
 

For the Independent Provider Program, contact: 401-462-6634 or ohhs.ip@ohhs.ri.gov  
              

 Portuguese  

Please note: The IP Program is not 
available to individuals who are 
enrolled in Neighborhood Health 
Plan of Rhode Island’s Integrity 
Program (i.e. the Integrated Care 
Initiative or MMP). 


