
Há programas federais e estaduais disponíveis para as pessoas que têm 
Medicare e que têm renda e recursos abaixo de certos limites. Esses 
programas poderão ajudá-lo a economizar nos seus custos de saúde 
e de compra de medicamentos sob receita. Esta folha de fatos inclui 
informações sobre os seguintes programas: 

■ Medicaid 

■ Programas de Economia do Medicare 

■ Benefícios de SSI (Renda Suplementar de Assistência) 

■ Assistência Adicional (Extra Help) 

Medicaid 
O Medicaid (também chamado de Assistência Médica) é um 
programa conjunto dos governos federal e estadual que ajuda a pagar 
despesas médicas de certas pessoas e famílias que têm limitações 
de renda e recursos. O Medicaid paga aos médicos farmacêuticos, 
hospitais ou outros prestadores de serviços participantes pelo 
atendimento que eles lhe prestarem.

Cada estado decide o que conta como renda e recursos, quem pode 
se qualificar, que serviços são cobertos e o custo desses serviços. Os 
estados também podem decidir como querem gerir seu programa, 
desde que sigam as diretrizes federais.  

Para ter mais informações sobre Medicaid, visite www.medicare.gov/
publications para ver o folheto “Medicaid: Como Começar”.
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Programas de Economia do Medicare 
Os estados têm programas que pagam os prêmios do seguro Medicare e, em alguns 
casos, podem também pagar os dedutíveis e copagamentos do Medicare Parte A  
(Seguro Hospitalar) e do Medicare Parte B (Seguro Médico). Esses programas 
ajudam as pessoas com Medicare a economizar a cada ano: 

■  Beneficiário Qualificado de Medicare (QMB)—Ajuda a pagar seus prêmios de 
Medicare Parte A e Parte B e suas participações nos custos (como dedutíveis, 
cosseguro e copagamentos) se sua renda e recursos estiverem em certo nível 
ou abaixo do mesmo.

■ Beneficiário Especificado de Baixa Renda do Medicare (SLMB) e Indivíduo 
Qualificado (QI)—Ajuda a pagar seus prêmios da Parte B se sua renda e 
recursos estiverem num determinado nível.

■ Indivíduos Qualificados Incapacitados e Ativos (QDWI)—Ajuda a pagar  
seus prêmios de Medicare Parte A se sua renda e recursos estiverem em  
um certo nível. 

Para obter mais informações sobre os Programas de Economia do Medicare, visite 
www.medicare.gov/publications para ver o folheto “Obtenha ajuda com seus custos 
de Medicare: Como começar”. 

Benefícios de SSI (Renda Suplementar de Assistência) 
O SSI é um valor mensal pago pela Previdência Social (“Social Security”) às pessoas 
que tenham rendas e recursos limitados e que, além disso, são incapacitadas, cegas 
ou têm mais de 65 anos. Os benefícios do SSI fornecem ajuda financeira para atender 
às necessidades básicas, entre elas, alimentação, vestuário e abrigo. Os benefícios do 
SSI não são os mesmos que os benefícios de previdência social (“Social Security”).

Você pode visitar www.socialsecurity.gov e usar a “Ferramenta de Seleção para 
Qualificação aos Benefícios” para ver se se qualifica para o SSI ou para outros 
benefícios, ou então ligar para a “Social Security” em 1-800-772-1213. Os usuários 
de TTY devem ligar para 1-800-325-0778.
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Assistência Adicional (Extra Help) 
Se sua renda e recursos são limitados, você poderá se qualificar para o programa “Extra 
Help” pagar seus custos de compra de medicamentos do Medicare. A quantidade de 
Assistência Adicional que você recebe se baseia na sua renda e recursos. 

Se você se qualifica para o Medicaid, um dos Programas de Economia do Medicare 
ou o SSI, você se qualifica automaticamente para o “Extra Help” pagar os custos de 
cobertura de medicamentos de receita do Medicare. O nível de renda e recursos pode 
variar a cada ano. A única forma de saber com certeza se você se qualifica é entrar com 
uma solicitação no escritório local da Assistência Médica Estadual (Medicaid).

Para obter mais informações sobre o programa “Extra Help”, visite www.medicare.gov/
publications para ver o folheto “Your Guide to Medicare Prescription Drug Coverage” 
(Seu Guia de Cobertura de Medicamentos sob Receita do Medicare) 

Para obter mais informações 
■  Ligue ou visite o escritório local da Assistência Médica Estadual (Medicaid) e 

peça informação sobre o Medicaid e os Programas de Economia do Medicare. 
Os nomes desses programas e como eles funcionam poderão variar de um 
estado para outro. Ligue se achar que se qualifica para qualquer um desses 
programas, mesmo que não tenha certeza.

■ Entre em contato com o Programa Estadual de Assistência em Seguro de 
Saúde (SHIP) para obter orientação gratuita sobre seguro de saúde.

■ Visite www.medicare.gov/contacts, ou ligue para 1-800-MEDICARE  
(1-800-633-4227) para obter os números de telefone do escritório local do 
Medicaid e do SHIP. Os usuários de TTY devem ligar para 1-877-486-2048.

■ Visite www.socialsecurity.gov ou ligue para a “Social Security” em  
1-800-772-1213 para obter mais informações sobre o SSI ou solicitar a 
Assistência Adicional (“Extra Help”). Os usuários de TTY devem ligar  
para 1-800-325-0778. 
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