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Na maioria dos casos, você está lendo este
folheto porque acabou de receber uma carta
dizendo que estávamos avaliando sua condição
médica. Somos obrigados por lei a rever, de
tempos em tempos, o estado de saúde atual
de todas as pessoas que recebem benefícios
por incapacidade para verificar se eles ainda se
qualificam como incapacitado(a).
Geralmente, se sua saúde não melhorou, ou
se sua deficiência ainda o impede de trabalhar,
você continuará a receber seus benefícios.

Iremos obter todas as informações
Para nos ajudar a tomarmos uma decisão,
iremos primeiro obter novas informações sobre
sua condição médica.

SocialSecurity.gov

• Iremos pedir a médicos, hospitais e
outras fontes médicas por seus históricos
médicos. Iremos perguntar a eles como sua
condição médica limita suas atividades,
o que seus exames médicos mostram,
e quais os tratamentos médicos que lhe
foi administrado.
• Se precisarmos de mais informações,
pediremos para por um exame ou teste
especial para o qual pagaremos.

Iremos analisar os fatos
Em seguida, iremos analisar como estava sua
condição médica quando fizemos a última
revisão do seu caso. Iremos também analisar
quaisquer novos problemas de saúde que
possa ter.
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Tomaremos uma decisão sobre a melhoria ou
não do seu estado de saúde. Se determinarmos
que sua condição médica melhorou, tomaremos
uma decisão sobre o fato de sua condição
médica ter melhorado o suficiente para permitir
que trabalhe.

N° 05-10003). No entanto, esta situação não
afetará os pagamentos de Supplemental
Security Income.
Se decidirmos que seus benefícios por
incapacidade serão cancelados e você
discordar, poderá recorrer da nossa decisão.
Isto significa que pode solicitar que voltemos a
analisar seu caso. Quando receber uma carta
informando sobre nossa decisão, ela informará
como pode recorrer da decisão.

Iremos também analisar para ver se sua
condição médica geral afeta o tipo de trabalho
que você pode fazer. Em seguida, analisaremos
as exigências do trabalho que você fez no
passado e os requisitos para qualquer outro
tipo de trabalho que você possa ser capaz de
fazer agora.

Como entrar em contato com
o Seguro Social

Como seus benefícios são afetados

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.

Se sua condição médica melhorou e decidirmos
que você pode trabalhar, os benefícios
serão cancelados.
Os benefícios por incapacidade também serão
cancelados se:
• Você pode trabalhar porque se beneficiou
de formação profissional ou avanços no
tratamento médico ou tecnologia profissional;

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:

• Cometemos um erro em uma decisão
anterior para dar ou continuar seus
benefícios por incapacidade;
• Você não está seguindo o tratamento
sugerido pelo seu médico (sem uma boa
razão) e provavelmente você poderia
trabalhar se tivesse seguido o 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;

• Você nos forneceu informações falsas
ou enganosas quando tomamos uma
decisão anterior;
• Você não está cooperando conosco e não
tem uma boa razão para não cooperar; e

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

• Você está trabalhando e sua renda média
mensal mostra que está realizando 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
Atualização para 2017 (Publicação

• Solicitar benefícios de aposentadoria,
invalidez e Medicare;
• 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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