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Se receber Ajuda Complementar com o custo
do plano de medicamentos com prescrição do
Medicare, a Segurança Social poderá contatá-lo
periodicamente para rever seu status. Esta
revisão irá verificar se você ainda se qualifica
à Ajuda Complementar e se ainda está
recebendo todos os benefícios que merece.
Se não for selecionado para revisão, não
haverá nenhuma mudança no montante da
Ajuda Complementar que recebe.

Quando o Seguro Social fará
esta revisão?
As revisões serão feita todos os anos,
geralmente no final de agosto.

Como o Seguro Social entra em
contato comigo?
Enviaremos um formulário chamado Revisão
da sua elegibilidade à Ajuda Complementar
pelo Seguro Social (SSA-1026). Você terá 30
dias para preencher e devolver este formulário.
Todos os ajustes necessários para a Ajuda
Complementar entrarão em vigor em janeiro
do ano seguinte. Por exemplo, se enviarmos
um formulário de revisão em agosto de 2015
e ele for devolvido dentro do prazo de 30
dias, todos os ajustes necessários para a
Ajuda Complementar entrarão em vigor em
janeiro de 2016.
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E se precisar de ajuda para preencher
o formulário?

dúvidas sobre uma carta que tenha recebido,
tenha a carta em mãos. Ela nos ajudará a
responder suas perguntas.

Membros da família, cuidadores e terceiros
podem ajudá-lo a preencher o formulário. O
Seguro Social também pode ajudar a responder
às perguntas. Ligue para 1-800-772-1213. Se
for surdo ou deficiente auditivo, ligue para nosso
número TTY 1-800-325-0778. Pode também
visitar o escritório local do Seguro Social para
obter assistência.

Para obter mais informações sobre os
planos de medicamento com prescrição
do Medicare e os períodos de inscrição
especiais, visite www.medicare.gov ou ligue
para 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227;
TTY 1-877-486-2048).

Como entrar em contato com
o Seguro Social

Que tipo de ajuste será feito na minha
Ajuda Complementar?

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.

Um dos seguintes:
• Nenhuma mudança no montante da Ajuda
Complementar que recebe;
• Um aumento no montante da Ajuda
Complementar que recebe;
• Redução no montante da Ajuda
Complementar que recebe; ou

Visite nosso site

• Encerramento da Ajuda Complementar.

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:

O que acontecerá se não devolver o
formulário de revisão?
A Ajuda Complementar será cancelada em
janeiro do ano seguinte.

• 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 saberei a decisão tomada pelo
Seguro Social sobre a revisão?
O Seguro Social enviará uma carta explicando
a decisão tomada. Se acreditar que a decisão
foi incorreta, você tem o direito de recorrer da
mesma. A carta irá explicar também sobre os
direitos de recurso.

• Inscrever-se para receber Extra Help (ajuda
adicional) com os custos do plano de
medicamentos do Medicare;

Como posso obter mais informações?

• Solicitar benefícios de aposentadoria,
invalidez e Medicare;

Para mais informações sobre Ajuda
Complementar com os custos do plano de
medicamentos com prescrição do Medicare,
ou informações gerais sobre o Seguro Social,
visite a www.socialsecurity.gov ou ligue para
o Seguro Social no número 1-800-772-1213
(TTY 1-800-325-0778). Se ligar porque tem

• Obter cópias de nossas publicações;
• Obter respostas às perguntas mais
frequentes; e
• E muito mais!
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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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