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O que é o Medicare?
Medicare é um seguro saúde para:
■ Pessoas a partir de 65 anos
■ Pessoas com menos de 65 anos com certas deficiências
■ Pessoas de qualquer idade com insuficiência renal em fase terminal 

(ESRD) (insuficiência renal permanente exigindo diálise ou um 
transplante de rim) 

Quais são as diferentes partes  
do Medicare? 
Parte A (Seguro Hospitalar) ajuda a cobrir:
■ Cuidados para pacientes hospitalizados
■ Assistência de enfermagem especializada
■ Cuidados em casa de repouso
■ Atendimento de Saúde a Domicílio

Parte B (Seguro Médico) ajuda a cobrir: 
■ Serviços de médicos e outros provedores de atendimento de saúde
■ Atendimento ambulatorial
■ Atendimento de Saúde a Domicílio
■ Equipamentos médicos duráveis (como cadeiras de rodas, andadores, 

camas hospitalares e outros equipamentos)
■ Vários serviços preventivos (como exames de avaliação de saúde, 

injeções ou vacinas e consultas anuais para fazer um check-up)

Parte D (Cobertura de medicamentos):
■ Cobre o custo de medicamentos prescritos (incluindo muitas injeções 

ou vacinas recomendadas)
■ Planos que oferecem cobertura de medicamentos Medicare são 

dirigidos por seguros privados de saúde que seguem as normas 
estabelecidas por Medicare 



Suas opções no Medicare
Quando inicialmente obtiver Medicare, e durante certas alturas do ano, pode escolher 
como obter a sua cobertura Medicare. Há duas formas principais de receber o Medicare: 

Medicare Original
•  O Medicare Original inclui a Parte A 

(Seguro Hospitalar) e a Parte B (Seguro 
Médico) do Medicare.

• Pode inscrever-se num plano separado 
para obter cobertura de medicamentos 
Medicare (Parte D).

• Você pode utilizar os serviços de 
qualquer médico ou hospital que aceita  
o Medicare, em qualquer parte dos 
Estados Unidos.

• Para ajudar a pagar as despesas não 
cobertas a dinheiro com o Medicare 
Original (por exemplo, cosseguro de 
20%), pode também aderir ao Seguro 
Suplementar Medicare (Medigap).

 Parte A

 Parte B

Você pode adicionar:

Parte D

Você também  
pode adicionar:

 Cobertura  
complementar
Isso inclui o seguro complementar do 
Medicare (Medigap). Outra alternativa 
é usar a cobertura obtida por meio de 
um emprego ou sindicato anterior, ou 
de Medicaid.

Medicare Advantage
(também conhecido como Parte C)

• Um Plano Medicare Advantage é um plano 
aprovado pelo Medicare, proporcionado 
por uma empresa privada, que oferece uma 
alternativa ao Medicare Original em termos 
de cobertura de saúde e medicamentos. 
Estes planos “agrupados” incluem a Parte 
A, Parte B e normalmente também a  
Parte D.

• Na maioria dos casos você deverá utilizar 
os serviços de médicos que já formam parte 
da rede do plano.

• Os planos podem exigir menores gastos 
próprios em comparação aos planos do 
Medicare Original.

• Os planos poderão oferecer determinados 
benefícios extra que o Medicare Original 
não cobre — como serviços de visão, audição 
e dentários. 

 

 Parte A

 Parte B

A maioria dos planos inclui:

 Parte D

 Alguns benefícios extra

Alguns planos também incluem:

 Desembolsos diretos  
mais baixos 



Obtenha a ajuda que você precisa 
Acesse Medicare.gov para obter informações 
detalhadas sobre os planos de saúde e 
medicamentos Medicare na sua área, encontrar 
prestadores de cuidados médicos e fornecedores, 
obter informações sobre qualidade de cuidados, 
entre outras coisas.

Ligue para 1 800 MEDICARE (1 800 633 4227) 
para obter informações sobre o Medicare e  
números de telefones importantes. Se precisar de 
ajuda gratuita em um idioma que não seja inglês  
ou espanhol, diga “agent” (agente) para falar com 
um representante de atendimento ao cliente. 
Usuários com deficiência auditiva devem ligar para 
1-877-486-2048.

Consulte o seu mais recente manual “Medicare 
e Você” para conhecer as novidades, descobrir os 
custos do seu Medicare e obter informações sobre 
as coberturas Medicare.

Entre em contato com o State Health Insurance 
Assistance Program – SHIP (Programa de 
Assistência de Seguro Saúde Estadual) local para 
receber aconselhamento personalizado gratuito 
sobre cobertura médica, reclamações, solicitações 
e ajuda para pessoas com renda e recursos 
limitados. Acesse shiptacenter.org ou ligue para 
1-800-MEDICARE para saber o número de telefone 
do seu SHIP local.

Visite o Eldercare Locator em eldercare.acl.gov 
para encontrar recursos locais, verificar benefícios e 
planos para cuidados de longo prazo.

Você tem o direito de obter as informações sobre o Medicare em formato acessível, 
como em caracteres grandes, Braille ou áudio. Você também tem o direito de registrar 
uma reclamação se achar que sofreu discriminação. Para mais informações, acesse a 
página Medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice, ou ligue para 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Usuários de TTY podem ligar para 1-877-486-2048.
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