
Obtenha ajuda com suas  
despesas de Medicare

This is an Official U.S. Government Product

COMO COMEÇAR  
Programas que ajudam a baixar seus custos

PROGRAMAS ESTADUAIS PARA VOCÊ GASTAR MENOS  

VAMOS COMEÇAR   
Você poderá se qualificar a receber ajuda para pagar seu seguro Medicare Parte A (Seguro 
Hospitalar) e/ou Medicare Parte B (Seguro Médico). Os estados têm programas que podem 
ajudar você a pagar por suas despesas de Medicare (prêmio mensal, valor dedutível e co-
pagamentos).

Há quatro Programas de Medicare Mais Econômico:
•	 Beneficiário Qualificado de Medicare (QMB) 

•	 Beneficiário Especificado de Medicare por Baixa Renda (SLMB) 

•	 Indivíduo Qualificável (QI) 

•	 Indivíduo Qualificado Trabalhador ou Incapacitado (QDWI)   

Se você se qualificar para o QMB, o SLMB ou o QI, também se qualificará automaticamente para 
receber uma Ajuda Adicional (Extra Help) para pagar os custos da cobertura do Medicare para 
os  medicamentos receitados.
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TRÊS PERGUNTAS IMPORTANTES 
Se você responder “sim” a estas três perguntas, deve solicitar ajuda para pagar seus custos de 
Medicare:

1. Você já tem Medicare Parte A, também conhecido como seguro hospitalar?  
Se não tiver certeza, examine seu cartão vermelho/branco/azul de Medicare ou então 
ligue para o departamento de seguro social (Social Security) no telefone 1-800-772-1213. 
Os usuários de TTY devem ligar para 1-800-325-0778. 

2. Sua renda (em 2011) foi igual ou inferior aos limites abaixo especificados? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Seus recursos são limitados? Os limites de recursos para os programas QMB, SLMB e 
QI são de $6.680 para um indivíduo e $10.020 para um casal. Para o programa QDWI, 
o limite de recursos é de $4.000 para um indivíduo ou $6.000 para um casal. Entre os 
recursos considerados estão as contas correntes ou de poupança, as ações e os títulos.  
Para calcular os seus recursos, não inclua sua casa, um dos carros, sepultura, e até $1.500 
para despesas funerárias se você tiver reservado esse dinheiro para esse fim, além de 
mobílias ou outros itens de uso doméstico ou pessoal.

* Se você tiver renda de trabalho, poderá se qualificar a esses benefícios mesmo que sua renda seja mais alta do que 
esses limites. Sua renda e seus recursos podem ser calculados de forma diferente, dependendo do estado em que 
você vive, então você poderá se qualificar a estas ajudas mesmo se achar que sua renda é superior a esses limites. Os 
limites são um pouco mais altos no Alasca e Havaí. Alguns estados têm níveis de recursos mais altos ou não levam 
em consideração seus recursos. Verifique primeiro qual é a situação em seu estado específico.

Programa de 
Medicare Mais 

Econômico

Limite de  
Renda Mensal  
por Indivíduo*

Limite de  
Renda Mensal  

por Casal*

Ajuda a pagar por seus

QMB $ 928,00 $ 1 246,00 Prêmios de seguro Parte A e Parte 
B, e outros custos compartidos (tais 
como os dedutíveis, co-seguro e 
outros co-pagamentos)

SLMB $ 1 109,00 $ 1 491,00 Prêmios de seguro Parte B (somente)
QI $ 1 246,00 $ 1 675,00 Prêmios de seguro Parte B (somente)

QDWI $ 3 715,00 $ 4 989,00 Prêmios de seguro Parte A (somente)
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LIGUE PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES 
É muito importante telefonar ou preencher um formulário de solicitação se você 
achar que poderia se qualificar a receber descontos, mesmo que sua renda ou 
recursos sejam superiores aos valores listados nesta publicação.

A única forma de saber com certeza se você se qualifica é 
fazer uma solicitação.
Ligue para a agência do Medicaid que serve à sua área para ver se você se 
qualifica. Para obter o número dessa agência, ligue para 1-800-MEDICARE 
(1-800-633-4227). Os usuários de TTY devem ligar para 1-877-486-2048. Ou 
então, visite www.medicare.gov/contacts.

CENTROS DE SERVIÇOS DE MEDICARE E MEDICAID

ONDE POSSO OBTER MAIS INFORMAÇÕES?
Ligue para 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) e se informe como pode 
obter ajuda para pagar seus prêmios do seguro Medicare. Os usuários de TTY 
devem ligar para 1-877-486-2048.
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