Como decidimos se você tem uma
condição considerada incapacitante
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você tiver mais de uma condição incapacitante,
consideraremos o efeito combinado de
todas as suas incapacitações sobre sua
capacidade de trabalho.

Na maioria dos casos, você está lendo esta
publicação porque acabou de receber uma
carta informando que estamos analisando sua
condição médica. Por lei, somos obrigados a
analisar seu caso, de tempos em tempos, para
verificar se você ainda tem uma condição
considerada incapacitante.

Frequência das análises
A frequência das análises depende da natureza
e da gravidade de sua condição médica e se é
esperado que você melhore.

Geralmente, se sua saúde não tiver melhorado
ou se sua incapacitação ainda o impedir de
trabalhar, você continuará a receber seus
benefícios. Nosso processo de análise lhe
dá a oportunidade de comprovar que você
ainda tem uma incapacitação qualificante
e assegura que seus benefícios não sejam
interrompidos de forma incorreta. Avaliaremos
todas as evidências sobre sua condição. Se

• Se uma melhora for esperada, sua primeira
análise geralmente será de seis a 18 meses
após a data em que você ficou incapacitado.
• Se uma melhora for possível, mas não for
possível prevê-la, analisaremos seu caso a
cada três anos.
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• Se não for esperada nenhuma melhora,
analisaremos seu caso a cada sete anos.

Um examinador de incapacitação experiente
e um consultor médico analisarão
cuidadosamente todas as informações
recebidas para seu caso.

Seu aviso inicial de concessão lhe dirá quando
você pode esperar sua primeira análise médica.

Analisaremos os fatos

O que acontece durante uma análise

Em seguida, analisaremos qual era sua
condição médica na última vez que analisamos
seu caso. Também analisaremos quaisquer
novos problemas de saúde que você possa ter.

Na análise, perguntaremos como sua condição
médica o afeta e se ela melhorou. Pediremos
que você nos traga:
• Nomes, endereços e números de telefone
de seus médicos.

Tomaremos uma decisão sobre se sua
condição médica melhorou ou não. Se
decidirmos que sua condição médica melhorou,
determinaremos se ela melhorou ou não o
suficiente para permitir que você trabalhe.

• Qualquer número de prontuário médico
de quaisquer hospitais e outras fontes
médicas com os quais você tenha passado
por tratamento desde a última vez
que o contatamos.

Também verificaremos se sua condição
médica geral afeta o tipo de trabalho que você
pode realizar. Avaliaremos os requisitos do
trabalho que realizou no passado de qualquer
tipo de trabalho que você possa ser capaz de
realizar atualmente.

• As datas (se você trabalhou desde sua
última análise), o salário que recebeu e o
tipo de trabalho que realizou.

Reuniremos as informações
Enviaremos seu caso aos Disability
Determination Services (Serviços de
Determinação de Incapacitação) de seu estado,
que tomam decisões sobre incapacitação pelo
Social Security (Seguro Social).

Como seus benefícios são afetados

Para nos ajudar a tomar nossa decisão,
primeiro reuniremos novas informações sobre
sua condição médica.

Seus benefícios por incapacitação também
serão interrompidos se:

Se sua condição médica tiver melhorado e
decidirmos que você pode trabalhar, seus
benefícios serão interrompidos.

• Você puder trabalhar por ter sido
beneficiado por treinamento profissional ou
por avanços de tratamentos médicos ou
tecnologia vocacional.

• Solicitaremos seus registros médicos a
seus médicos, hospitais e outras fontes
médicas. Perguntaremos a eles como sua
condição médica limita suas atividades, o
que seus exames médicos mostram e quais
tratamentos médicos você realizou.

• Tivermos cometido um erro em uma
decisão anterior de dar ou continuar seus
benefícios por incapacitação.

• Se precisarmos de mais informações,
solicitaremos que faça um exame ou teste
especial, o qual pagaremos. Você será
notificado por escrito sobre data, hora e
local do exame.

• Você não estiver seguindo o tratamento
solicitado por seu médico (sem um bom
motivo para isso) e, provavelmente, você
pudesse trabalhar se seguisse o tratamento.
• Você nos tiver fornecido informações
falsas ou enganosas quando tomamos
uma decisão anterior.
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• Tribunal federal — Caso não concorde com
a decisão do Conselho de Recursos ou caso
o Conselho de Recursos decida não analisar
seu caso, você pode entrar com uma ação
em um tribunal federal.

• Você não estiver cooperando conosco e não
tiver um bom motivo para não cooperar.
• Você estiver trabalhando e sua renda
mensal média comprovar que você está
realizando um trabalho lucrativo substancial.
O valor da renda que consideramos
substanciais e rentáveis a cada ano.
Para consultar o número atual, consulte a
Atualização (Publicação Nº PE-05-10003)
anual. No entanto, esta situação
não afetará os pagamentos da
Supplemental Security Income (SSI)
(Renda de Segurança Suplementar).

Para mais informações sobre
nosso processo de recurso, leia
Seu direito de contestar a decisão do seu
pedido (Publicação Nº PE-05-10058).

E se eu tentar trabalhar?
Regras especiais permitem que pessoas que
recebem benefícios do Social Security (Seguro
Social) por incapacitação ou Supplemental
Security Income (SSI) (Renda de Segurança
Complementar) possam trabalhar e, ainda
assim, receber pagamentos mensais.

Se sua condição não tiver melhorado e você
não for capaz de trabalhar, seus benefícios em
dinheiro continuarão.

Se você não concordar com a decisão

Se você estiver recebendo benefícios por
incapacitação do Social Security (Seguro
Social) e houver informado sua atividade
profissional, você pode ter ganhos ilimitados
durante um período experimental de trabalho
de até nove meses (não necessariamente
consecutivos) e, ainda assim, receber todos
os benefícios. Outras regras permitem que os
benefícios em dinheiro e o Medicare continuem
enquanto você tenta trabalhar regularmente.

Se decidirmos que seus benefícios por
incapacitação serão interrompidos e você
discordar, você poderá recorrer de nossa
decisão. Isso significa que você pode nos
solicitar que analisemos seu caso novamente
para verificar se nossa decisão foi correta. Há
quatro níveis de recurso e, geralmente, você
tem 60 dias para apelar de um nível para o
outro. Os quatro níveis são:
• Reconsideração — Seu caso é analisado
independentemente por pessoas que
não tiveram nenhuma participação na
decisão original. Você pode comparecer
diante de um auditor de incapacitação que
decidirá seu recurso.

Se estiver recebendo pagamentos por
incapacitação da SSI, você poderá continuar
a receber pagamentos mensais enquanto
trabalha, desde que sua renda e recursos
continuem abaixo de determinados limites.
Se seus pagamentos em dinheiro forem
interrompidos porque sua renda total excede
os limites da SSI, você ainda pode ser
elegível ao Medicaid.

• Audiência — Se você não concordar
com a decisão de reconsideração, poderá
solicitar uma audiência perante um juiz de
direito administrativo.

Temos outros programas que podem
ajudá-lo com despesas de trabalho, treinamento
e reabilitação. Solicite mais informações
sobre regras especiais para pessoas com
incapacitação que queiram trabalhar a seu
escritório do Social Security (Seguro Social).

• Conselho de Recursos — Se você
não concordar com a decisão do juiz
de direito administrativo, você pode
solicitar uma análise da decisão do
Conselho de Recursos.
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• Solicitar a substituição de um cartão do
Social Security (Seguro Social), caso
não tenha havido alterações e seu
estado participar.

Como entrar em contato com o
Social Security (Seguro Social)
Há diversas maneiras de entrar em contato
conosco, como, por exemplo, on-line, por
telefone e pessoalmente. Estamos aqui para
responder a suas perguntas e para atendê-lo(a).
Por mais de 85 anos, o Social Security
(Seguro Social) tem ajudado a dar segurança
no presente e no futuro, proporcionando
benefícios e proteção financeira a milhões de
pessoas durante a jornada de suas vidas.

Alguns destes serviços estão disponíveis
apenas em inglês. Para ajudá-lo(a) a resolver
questões de Social Security (Seguro Social),
oferecemos serviços gratuitos de intérprete por
telefone ou pessoalmente quando você visita
um escritório do Social Security (Seguro Social).
Ligue para nós
Se você não tem acesso à Internet, oferecemos
muitos serviços automatizados por telefone,
24 horas por dia, 7 dias por semana. Ligue
gratuitamente para 1-800-772-1213 ou para
nosso número TTY, 1-800-325-0778, em caso
de surdez ou incapacitação auditiva.

Acesse o site
A maneira mais conveniente de resolver
questões de Social Security (Seguro Social)
em qualquer lugar é no site www.ssa.gov
(disponível apenas em inglês). Há muito que
você pode fazer.

Um membro de nossa equipe pode atender
sua chamada das 7h às 19h, de segunda a
sexta-feira, se você precisar falar com alguém.
Para todos os demais idiomas, permaneça
na linha em silêncio durante nossos pedidos
com automação de voz em inglês até que um
representante atenda. O representante entrará
em contato com um intérprete para ajudar em
sua ligação. Se não conseguirmos resolver seu
assunto por telefone, marcaremos uma consulta
para você em um escritório local do Social
Security (Seguro Social) e providenciaremos
para que um intérprete esteja lá no momento
de sua visita. Pedimos sua paciência durante
horários de pico, uma vez que você pode
encontrar uma alta incidência de sinais
ocupados e tempos de espera mais longos para
falar conosco. Aguardamos a oportunidade
para atendê-lo(a).

• Inscrever-se para receber Extra Help
(Ajuda Complementar) com os custos do
plano de medicamentos do Medicare.
• Solicitar a maioria dos tipos de benefícios.
• Obter cópias de nossas publicações.
• Obter respostas às perguntas
mais frequentes.
Ao criar uma conta my Social Security (meu
Seguro Social), você pode fazer ainda mais.
• Analisar sua Declaração do Social Security
(Seguro Social).
• Verificar seus rendimentos.
• Imprimir uma carta de verificação
de benefícios.
• Alterar suas informações de
depósito em conta.
• Solicitar uma nova via do
cartão do Medicare.
• Solicitar uma segunda via do
cartão SSA-1099/1042S.
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Agendar uma visita ao escritório
Você pode localizar o escritório mais
próximo, digitando seu CEP em nossa página
de localização de escritórios (disponível
apenas em inglês).
Se você estiver trazendo documentos para
que possamos analisá-los, lembre-se que eles
devem ser originais ou cópias autenticadas,
certificadas pelo órgão emissor.
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