Seu SNAP pode aumentar com o envio
de comprovantes de suas despesas médicas
Quem pode declarar despesas médicas?
Qualquer pessoa com 60 anos ou mais, ou que tenha deficiência permanente.
De que forma as despesas médicas podem aumentar o meu SNAP?
Os benefícios SNAP são calculados com base nos rendimentos e despesas do domicílio. Ao
declarar suas despesas médicas, você reduz a sua renda contabilizável e gera um crédito.
O crédito não muda quando as despesas mensais ficam na faixa de $35.01 a $190.00, mas
pode ser mais alto se elas passarem de $190.00. Se você já recebe o valor máximo do SNAP,
o benefício não mudará.
Que despesas médicas podem ser declaradas?
Veja exemplos no verso. Você pode obter crédito mesmo se ainda não tiver pago.
Que tipos de comprovantes são necessários?
Precisamos dos recibos ou contas para comprovar a maioria das despesas médicas.
Milhagem de carro podem ser declarada verbalmente. Ao enviar despesas médicas para o
sistema de habitação, você pode pedir cópia do cálculo do seu aluguel e nos enviar.
De que forma posso enviar os comprovantes para o DTA?
Você pode nos enviar comprovantes a qualquer momento!
Internet
DTAConnect.com ou aplicativo móvel DTA Connect
Correio
DTA Processing Center, P.O. Box 4406, Taunton, MA 02780
Fax
(617) 887-8765
Pessoalmente Em qualquer agência do DTA mais perto de você
E se eu tiver dúvidas sobre o que devo enviar, ou como isso vai alterar o meu SNAP?
Se você tem 60 anos ou mais, ligue para a Secretaria de Atendimento à Terceira Idade:
Telefone: (833) 712-8027
Se você tem menos de 60 anos, ligue para a Central de Atendimento do DTA:
Telefone (877) 382-2363
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Exemplos de despesas médicas elegíveis
Medicamentos
Com receita médica
Sem receita médica
Suplementos e vitaminas

Animais de serviço e auxílio
Contas de veterinários
Rações animais
Produtos para pets

Prêmios de seguro
Saúde básica
Visão
Odontologia
Medicamentos

Despesas com saúde no lar
Atendente para cuidados
pessoais
Atendente de saúde
Creche para dependentes/
adultos

Equipamentos médicos
Cadeira de rodas
Muletas
Próteses
Dispositivos para
comunicação
Andadores

Terapia alternativa
Acupuntura
Massagem
Fisioterapia
Quiropraxia

Produtos para a saúde
Fraldas geriátricas
Próteses dentárias
Próteses auditivas e
pilhas
Lentes de contato
Óculos

Transporte
Táxi, Uber ou Lyft
Transporte público
Despesas com
estacionamento
Milhagem de carro (você
declara os locais)

Co-pagamentos
Consultório médico
Consultório odontológico
Hospital

Outros
Contas médicas
extraordinárias
Mensalidade de academia

Consulte essa lista para ajuda no envio de seus comprovantes de despesas.
Quantidade de recibos e contas enviados: _________

