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Se tiver HIV / AIDS e não puder trabalhar,
será necessário se qualificar aos benefícios
por incapacidade da Administração do Seguro
Social. A condição de incapacidade deverá
durar pelo menos um ano ou terminar em
morte, e deve ser grave o suficiente para
impedi-lo de realizar trabalho substancial
remunerado. O montante de renda que
consideramos ser substancial e lucrativa muda
a cada ano. Para obter o valor atual, consulte
a publicação anual Update (Atualização)
(Publicação N° 05-10003-PE).
Caso seu filho tenha HIV / AIDS, ele ou ela
pode obter renda complementar do Seguro
Social (Supplemental Security Income - SSI) se
sua renda familiar for suficientemente baixa.

SocialSecurity.gov

Benefícios pagos no âmbito de
dois programas
Pagamos benefícios por incapacidade sob dois
programas: o programa de seguro por invalidez
do Seguro Social para pessoas que pagaram
impostos do Seguro Social, e o programa de
renda complementar do Seguro Social para
pessoas de pouca renda e poucos recursos.
Se os benefícios do Seguro Social forem muito
baixos e caso tenha recursos e rendimentos
limitados, você pode se qualificar aos benefícios
de ambos os programas.
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Como me qualifico aos benefícios por
incapacidade do Seguro Social?

paga para cuidados paliativos, enfermeira
privada e medicamentos sob receita médica
usados para combater doenças relacionadas ao
HIV. Para mais informações sobre o Medicaid,
entre em contato com o escritório local
do Seguro Social.

Quando trabalha e paga impostos do Seguro
Social, você ganha créditos do Seguro Social.
(A maioria das pessoas ganham o máximo de
quatro créditos por ano.) O número de anos de
trabalho necessário para receber os benefícios
por incapacidade depende da idade em que
se tornou incapacitado. Normalmente, são
necessários cinco dos 10 anos de trabalho
antes do ano em que ficou incapacitado.
Trabalhadores mais jovens precisam de
menos anos de trabalho. Se a requisição for
aprovada, o primeiro benefício por incapacidade
do Seguro Social será pago pelo sexto mês
completo após a data de início da incapacidade.

Como posso me inscrever
aos benefícios?
Pode se inscrever aos benefícios por
incapacidade do Seguro Social on-line em
www.socialsecurity.gov, ou pode ligar para o
número de telefone gratuito, 1-800-772-1213,
para agendar um horário para se apresentar
uma reclamação de incapacidade no escritório
local do Seguro Social ou para agendar
um horário para um funcionário obter as
informações por telefone. A entrevista de
reivindicação de benefícios por incapacidade
dura aproximadamente uma hora. Se for surdo
ou deficiente auditivo, pode ligar para nosso
número gratuito TTY, 1-800-325-0778, das
7h00 às 19h00, em dias úteis. Fornecemos
serviços de intéprete gratuitos para ajudá-lo
com suas negociações junto ao Seguro Social.
Esses serviços estão disponíveis por telefone
ou no escritório do Seguro Social.

O que receberei do Seguro Social?
O montante do benefício mensal depende
de quanto você ganhou enquanto estava
trabalhando. Você também se qualifica ao
Medicare após ter recebido benefícios por
incapacidade durante 24 meses. O Medicare
ajuda a pagar pelo tratamento em hospital
e cuidados paliativos, testes de laboratório,
atendimento médico domiciliar e outros serviços
médicos. Para mais informações sobre o
Medicare, solicite a publicação, Medicare
(Publicação N° 05-10043-PE).

Todas as ligações são tratadas de forma
confidencial, e um segundo representante
do Seguro Social monitora algumas ligações
telefônicas porque queremos ter certeza de que
você receba serviço correto e atencioso.

Como me qualifico aos pagamentos
por incapacidade de SSI?

Como minha reivindicação é decidida?

Caso não tenha trabalhado tempo suficiente
para obter benefícios do Seguro Social ou
caso esses benefícios sejam baixos, você
pode se qualificar a pagamentos de SSI
se seu rendimento e recursos totais sejam
suficientemente baixos.

Todas as reivindicações recebidas de pessoas
com HIV / AIDS são processadas o mais
rápido possível. O Seguro Social trabalha com
uma agência em cada estado chamado de
Disability Determination Services (serviços de
determinação da incapacidade).

Se receber SSI, você provavelmente se
qualificará ao Programa de Assistência
Nutricional Complementar (Supplemental
Nutrition Assistance - SNAP) e ao Medicaid.
O Medicaid paga contas médicas enquanto
estiver hospitalizado ou receber atendimento
ambulatorial. Em alguns estados, o Medicaid

A agência estatal analisará as informações
fornecidas por você e pelo seu médico e
decidirá se você se qualifica aos benefícios.
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apropriado. Após o médico preencher e assinar
o formulário apropriado, traga ou envie o
formulário para nós.

Podemos pagar os benefícios de SSI
imediatamente por até seis meses antes
de tomarmos uma decisão final sobre seu
pedido se:

O que acontece se eu voltar
a trabalhar?

• Você não estiver trabalhando;
• Você satisfaz as normas de SSI referente a
rendas e recursos; e

Se voltar a trabalhar, existem regras especiais
que permitem que seus benefícios continuem
enquanto estiver trabalhando. Estas regras são
importantes para pessoas com HIV / AIDS que
podem voltar a trabalhar quando estiverem se
sentindo melhor.

• Seu médico ou outra fonte médica atesta
que sua infecção pelo VIH atende a
determinados critérios baseados em nossas
regras de elegibilidade médica.

Como posso ajudar a agilizar
meu pedido?

Para mais informações sobre estas regras, peça
uma cópia da publicação, Trabalhar quando tem
uma incapacidade —De que forma podemos
ajudar (Publicação N° 05-10095-PE).

O processo de reivindicação pode ser agilizado
ao nos fornecer determinadas informações ao
apresentar sua reivindicação. Elas são:

Como entrar em contato com
o Seguro Social

• Seu número do Seguro Social e certidão
de nascimento e os números e certidões
de nascimento de quaisquer membros da
família para os quais possa estar solicitando
os benefícios; e

Existem várias formas de contactar o Seguro
Social, incluindo on-line, por telefone e
pessoalmente. Estamos aqui para responder
suas perguntas e para lhe servir. Por mais de
80 anos, o Seguro Social tem ajudado seguro
hoje e amanhã, proporcionando benefícios e
proteção financeira para milhões de pessoas
em todo viagem da sua vida.

• Uma cópia do formulário W-2 (comprovação
de renda) mais recente. (Se estiver se
inscrevendo ao SSI, precisaremos também
das informações sobre rendas e recursos;.
Por exemplo, extratos bancários, registros
de desemprego, recibos de aluguel e registro
de automóveis.)

Visite nosso site
A maneira mais conveniente para realizar
negócios com o Seguro Social a partir de
qualquer lugar, a qualquer momento, é visitar a
www.socialsecurity.gov. No site, poderá:

Também precisamos de informações sobre:
• Nome e endereço de médios, hospitais ou
clínicas dos quais recebeu tratamento;

• Criar a conta my Social Security para rever
o Social Security Statement (Extrato do
Seguro Social), verificar os rendimentos,
imprimir uma carta de confirmação de
benefícios, alterar as informações de crédito
em conta, solicitar uma segunda via do
cartão Medicare, obter um segunda cópia do
SSA-1099/1042S e muito mais;

• Como o HIV / AIDS afetou suas atividades
diárias, tais como limpar sua casa, fazer
comprar, cozinhar, tomar o ônibus, etc. e
• Os tipos de trabalhos que exerceu durante
os últimos 15 anos.
Além disso, pediremos ao seu médico para
preencher um formulário nos informando como
a infecção pelo HIV o afetou. Você ou o médico
podem acessar o formulário "SSA-4814" para
adultos ou "SSA-4815" para crianças em
www.ssa.gov/forms/index.html ou pode ligar
para o número 800 para solicitar o formulário

• Inscrever-se para receber Extra Help (ajuda
adicional) com os custos do plano de
medicamentos do Medicare;
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• Solicitar benefícios de aposentadoria,
invalidez e Medicare;
• Obter cópias de nossas publicações;
• Obter respostas às perguntas mais
frequentes; e
• E muito mais!
Alguns desses serviços estão disponíveis
apenas em inglês. Acesse nosso
Portal Multilíngue para obter informações em
Português. Fornecemos serviços de intérprete
gratuitos para ajudá-lo com suas negociações
junto ao Seguro Social. Esses serviços estão
disponíveis por telefone ou no escritório do
Seguro Social.
Entre em contato conosco
Caso não tenha acesso à internet, oferecemos
muitos serviços automatizados por telefone,
24 horas por dia, 7 dias por semana. Ligue
gratuitamente no 1-800-772-1213 ou pelo nosso
número TTY, 1-800-325-0778, em caso de
surdez ou deficiência auditiva.
Caso precise falar com uma pessoa,
podemos responder às suas chamadas das
7h00 às 19h00, de segunda a sexta-feira.
Pedimos paciência durante períodos de maior
movimento, pois pode ter uma a taxa maior
do que usual de sinais de ocupado e tempos
de espera mais longos para falar conosco.
Teremos muito prazer em atendê-lo.
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