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4 Programas que podem ajudar você a
pagar seus gastos médicos
Há programas federais e estaduais disponíveis para pessoas com Medicare que
possuem renda e recursos abaixo de certos limites. Esses programas podem ajudar
você a economizar em seu seguro de saúde e custos com medicamentos receitados.
Essa folha inclui informações sobre os seguintes programas:

• Medicaid
• Programas de Economia de Custo do Medicare
• Benefícios de Renda Suplementar de Seguridade Social (SSI)
• Ajuda adicional

Medicaid
O Medicaid é um programa conjunto federal e estadual que ajuda a pagar despesas
médicas caso você tenha renda e/ou recursos limitados e cumpra outros requisitos.
Cada estado tem requisitos de renda e recursos diferentes e decide quem é elegível,
quais serviços estão cobertos e o custo pelos serviços.
Ligue para o escritório de Assistência Médica Estadual (Medicaid) para obter mais
informações e ver se você se qualifica. Acesse Medicare.gov/contacts, ou ligue para
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Usuários de TTY devem ligar para 1-877486-2048.

Programas de Economia de Custo do Medicare
Se você tiver renda e recursos limitados, você pode obter ajuda de seu estado para pagar
pelos seus custos do Medicare, caso atenda certas condições.
Existem 4 tipos de Programas de Economia de Custo do Medicare:
Programa de Beneficiário Qualificado do Medicare (QMB)—Se você for elegível,
o programa QMB ajuda a pagar pelos prêmios da Parte A (seguro hospitalar) e/ou
Parte B (seguro médico). Além disso, os provedores do Medicare não são autorizados
a cobrarem franquias, cosseguros e copagamentos do Medicare quando você recebe
serviços e produtos cobertos pelo Medicare, com exceção de medicamentos de
prescrição no ambulatório.
Programa de Beneficiários Especificados de Baixa Renda do Medicare (SLMB) —
Ajuda a pagar somente prêmios da Parte B.
Programa Individual de Qualificação (QI) —Ajuda a pagar somente os prêmios da
Parte B. Você deve fazer um requerimento a cada ano para obter os benefícios do QI e os
requerimentos são concedidos por ordem de chegada.
Programa de Indivíduos Incapacitados e Trabalhadores Qualificados (QDWI)
— Ajuda a pagar somente os prêmios da Parte A. Você pode se qualificar para este
programa caso tenha uma deficiência e esteja trabalhando.
Os nomes desses programas e como eles funcionam podem variar por estado. Os
Programas de Economia de Custo do Medicare não estão disponíveis em Porto Rico e
nas Ilhas Virgens Americanas.
Telefone ou visite seu Escritório Estadual de Assistência Médica (Medicaid) e peça
informações sobre os Programas de Economia de Custo do Medicare. Para obter o
número do telefone de seu estado, acesse Medicare.gov/contacts. Você também pode
ligar para 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Usuários de TTY devem ligar para
1-877-486-2048.

Benefícios de Renda Suplementar de Seguridade
Social (SSI)
SSI é um benefício em dinheiro pago pelo Seguro Social a pessoas com renda
e recursos limitados que sejam cegas, tenham 65 anos de idade ou mais ou
sejam incapacitadas. Os benefícios de SSI não são os mesmos dos benefícios de
aposentadoria do Seguro Social.
Você pode acessar benefits.gov/ssa, e usar a “Ferramenta de Triagem de
Benefícios” para descobrir se você pode ser elegível para SSI ou outros benefícios.
Telefone para a Seguridade Social em 1-800-772-1213 ou entre em contato com
seu escritório local de Seguridade Social para mais informações. Usuários de TTY
podem ligar para 1-800-325-0778.
Observação: As pessoas que vivem em Porto Rico, nas Ilhas Virgens Americanas
ou Samoa Americana não podem obter SSI.
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Ajuda adicional
Se você tiver renda e recursos limitados, é possível que se qualifique para o Extra
Help (ajuda adicional) para pagar pelos custos dos medicamentos de prescrição do
Medicare. O montante de ajuda adicional que você recebe é baseado na sua renda
e recursos.
Se você se qualificar para o Medicaid, um dos Programas de Economia de Custo do
Medicare, ou SSI, você se qualifica automaticamente para a Ajuda Adicional para
pagamento dos custos de medicamentos de prescrição. O nível de renda e recursos pode
mudar a cada ano. A única maneira de saber ao certo se você se qualifica é fazendo o
requerimento junto ao seu Escritório Estadual de Assistência Médica (Medicaid).
Para mais informações sobre a Ajusa Adicional, acesse Medicare.gov/publications para
visualizar o livreto “Seu guia para o Plano de Medicamentos de Prescrição do Medicare”.

Para mais informações
• Ligue ou visite seu Escritório Estadual de Assistência Médica (Medicaid) e
peça informações sobre os Programas de Economia de Custo do Medicaid e do
Medicare. Os nomes desses programas e como eles funcionam podem variar por
estado. Ligue se achar que você se qualifica para um desses programas, mesmo se
não estiver certo.
• Ligue para o Programa Estadual de Assistência de Seguro de Saúde (SHIP) para
obter aconselhamento gratuito sobre seguro de saúde personalizado. Para obter
o número do telefone para seu estado, acesse shiptacenter.org ou ligue para
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Usuários de TTY devem ligar para 1-877486-2048.
• Acesse benefits.gov/ssa, ou ligue para a Seguridade Social no número 1-800-7721213 para obter informações sobre o SSI ou requerer Ajuda Adicional. Usuários
de TTY devem ligar para 1-800-325-0778.

3

Você tem o direito de obter as informações sobre o Medicare em formato acessível,
como em caracteres grandes, Braille ou áudio. Você também tem o direito de
registrar uma reclamação se achar que sofreu discriminação. Acesse a página
Medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice, ou ligue para
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) para mais informações. Usuários de TTY
devem ligar para 1-877- 486-2048.
Financiado pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos.
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