
Encontre ajuda
para custear
a sua saúde

em NeedyMeds!

      NeedyMeds disponibiliza 
informação sobre mais de 4.000 
programas de custeio da sua 
saúde 

•	 De forma gratuita

•	 Sem necessidade de 
registro

•	 Sempre atualizada

www.NeedyMeds.org

NeedyMeds é uma organização sem 
fins lucrativos fundada em 1997 como 

referência para pessoas que necessitam 
de ajuda para custeio de assistência 
médica,  medicamentos e de outros 

tipos de cuidados com a saúde.

Os programas listados
em NeedyMeds.org

ajudam pessoas de todas
as idades, com e sem 

seguro-saúde.

Em NeedyMeds você encontra 
informação para custeio de:
   • Receitas médicas
   • Co-pays (complemento no      
      seguro-saúde) e prêmios 
   • Gastos relacionados com a       
     doença

www.NeedyMeds.org
PO Box 219, Gloucester, MA 01931

Email: info@needymeds.org



Programas de Assistência ao 
Paciente (PAPs) Relação de programas 
que proporcionam a aquisição de 
medicamentos gratuitos ou com 
desconto (para pessoas elegíveis). 

Clínicas gratuitas/de baixo custo 
Relação de clínicas de saúde que 
prestam assistência gratuita, cobram 
pequena taxa ou dividem o pagamento 
de acordo com a sua capacidade de 
pagamento.

Assistência baseada em sua doença 
Relação de programas que ajudam a 
custear o tratamento de certas doenças 
e condições específicas, incluindo alguns 
co-pays e prêmios

Programas Estaduais Relação de 
programas de governos estaduais que 
oferecem diversas formas de assistência 
à saúde e facilidade de pagamento para 
residentes.

Dicas de como utilizar os 
programas de assistência ao 
paciente (PAPs):

Converse com seu médico se você 
não pode comprar seu medicamento.  

Talvez exista um medicamento mais barato 
ou similar que sirva para você, disponível 

em um dos programas.

Veja também outros tipos de 
orientação em NeedyMeds:

O que você encontra em 
NeedyMeds.org

1. Busque programas de assistência ao 
paciente (PAPs) para localizar o seu 
medicamento.

2. Clique no nome do seu medicamento 
no menu ao lado esquerdo da página 
e siga as instruções.

3. Se você não achar seu medicamento 
na lista, procure pelo nome genérico 
do medicamento à esquerda e repita 
o processo.

4. Se o seu medicamento não estiver 
na lista pode ser que a aquisição 
daquele medicamento não esteja 
disponível no momento através de 
algum programa.

Como localizar medicamentos 
gratuitos e de baixo custo no 
website da NeedyMeds

Acesse www.needymeds.org, download, 
imprima o cartão, dobre e guarde

Atenção: o cartão não pode ser usado 
com o seguro-saúde 

Cartões plastificados estão disponíveis. Visite o 
website para saber detalhes

• Contate diretamente o programa 
sempre que tiver perguntas.

• Procure programas para todas as 
suas medicações.

• Consulte regularmente os 
programas, pois eles estão 
sempre mudando.

• Não deixe espaço em branco 
quando preencher formulário de 
algum programa — escreva N/A 
se o quesito não se aplica a seu 
caso.

• Clique em assistência baseada 
em sua doença (DBAs), também 
no menu à esquerda, e siga as 
instruções.

• Repita o processo com clínicas 
gratuitas / de baixo custo ou 
programas estaduais.

• Economia acima de 
  80%  em receitas 
  médicas
• Sem pagamento de 
  taxa ou de registro 
• Sem restrições de 
  renda, idade ou
  localidade de residência

NeedyMeds Drug Discount Card  
Cartão NeedyMeds (gratuito) para 
compra de medicamentos 


