
Inscrição Aberta no Medicare

This is an Official U.S. Government Product

Você já fez sua  

Revisão Anual do  
Plano de Medicare?

Inscrição Aberta no Medicare 
Agora, é mais cedo 

15 de Outubro a 7 de Dezembro 

A CADA ANO, HÁ NOVAS OPÇÕES DE PLANOS DE SAÚDE E 
COBERTURAS DE MEDICAMENTOS DE RECEITA. 

Você deve rever, no outono, sua cobertura atual de seguro de saúde e sua 
cobertura de medicamentos de receita.

Nunca houve uma melhor época para verificar sua cobertura de Medicare. 
Há novos benefícios disponíveis, inclusive custos mais baixos das receitas, 
consultas de bem-estar físico geral, e atendimento preventivo.

SEU PLANO AINDA É O MELHOR PARA VOCÊ? 
O Medicare pode lhe mostrar planos na sua área de residência que podem 

Custar menos

Cobrir seus medicamentos

Permitir que você use seus próprios médicos ou farmácias, entre outros serviços de saúde

✓ 
✓ 
✓ 
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Você também pode obter
✓ 
✓ 

“Medicare me permitiu economizar.  

Encontrei um plano que custa menos e 

cobre todos os meus medicamentos.”

Uma estimativa das despesas que terá do próprio bolso

As notas dadas por membros atuais do plano sobre a qualidade do serviço e o 
atendimento ao cliente

Decida que plano atenderá suas necessidades no próximo ano. Se desejar mudar de 
plano, ligue para o plano no qual deseja entrar. O Medicare também pode ajudar você 
a se inscrever — seja online, pessoalmente, num evento comunitário, ou pelo telefone.

Lembre-se: durante o período de Inscrição Aberta, você pode decidir manter-se no 
Medicare Original ou entrar para um Plano Medicare Advantage (como um HMO ou 
PPO). Se você já for membro de um Plano Medicare Advantage, pode usar o período  
de Inscrição Aberta para voltar ao Medicare Original.

4 FORMAS DE OBTER A AJUDA DE QUE PRECISA 

1.  Visite www.medicare.gov/find-a-plan e use o dispositivo de busca “Medicare Plan Finder”.

2.  Consulte, no folheto “Medicare & You” mais recente que você recebeu, a lista de planos 
disponíveis na sua área. Você deve também examinar as informações que recebeu do seu 
plano atual, inclusive a carta de Aviso Anual de Mudança.

3.  Ligue para 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) e diga “Agent”. A assistência está 
disponível 24 horas por dia, inclusive fins de semana. Se precisar de assistência em outro 
idioma além do inglês ou espanhol, informe o idioma que prefere ao representante de 
atendimento ao cliente. Os usuários do TTY devem ligar para 1-877-486-2048.

4.  Receba orientação personalizada e gratuita sobre seguro de saúde ligando para seu 
Programa Estadual de Assistência em Seguro de Saúde (SHIP). Para saber o telefone do 
SHIP em seu estado, visite www.medicare.gov/contacts ou ligue para 1-800-MEDICARE.
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LEMBRE-SE DE QUE OS PLANOS MEDICARE PODEM 
MUDAR A CADA ANO 

DATAS IMPORTANTES DO MEDICARE 

Setembro e Outubro—Exame e Comparação 

Examine: Seu plano pode mudar. Examine os avisos enviados por seu plano sobre as 
mudanças para o ano seguinte.

Compare: Em Outubro, use as ferramentas do Medicare para encontrar um plano que 
atenda às suas necessidades.

15 de Outubro—Inicia-se o período de Inscrição Aberta... Agora, é mais cedo! 

Esta é a única época do ano em que TODAS as pessoas com Medicare podem fazer 
mudanças nos seus planos de saúde e de medicamentos de receita para o ano seguinte.

Decida: 15 de Outubro é o primeiro dia no qual você pode mudar sua cobertura  
Medicare para o ano seguinte.  

7 de Dezembro—Termina a Inscrição Aberta 

Na maioria dos casos, 7 de Dezembro é o último dia em que você pode mudar sua 
cobertura Medicare para o ano seguinte. O plano tem que receber seu pedido de inscrição 
(formulário) até 7 de Dezembro. 

1 de Janeiro—Início da Cobertura 

É quando começa sua nova cobertura, se você se transferiu para um outro plano. Se você 
se manteve no mesmo plano, qualquer mudança na cobertura, benefícios ou custos para o 
ano seguinte começarão no dia 1 de Janeiro. 

Para fazer mudanças na sua cobertura depois de 1 de Janeiro 

De 1 de Janeiro a 14 de Fevereiro, se você estiver num Plano Medicare Advantage (como 
um HMO ou PPO), poderá deixar esse plano e passar para o Medicare Original. Se passar 
para o Medicare Original durante esse período, terá até 14 de Fevereiro para se inscrever 
também num Plano Medicare para Medicamentos de Receita e, assim, acrescentar a 
cobertura de medicamentos. Sua cobertura começará no primeiro dia do mês depois que a 
administração do plano receber seu formulário de inscrição.  
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VOCÊ PRECISA DE AJUDA ADICIONAL PARA  
PAGAR PELOS MEDICAMENTOS DE RECEITA  
DO MEDICARE? 
Se você tiver limitação de renda e recursos, poderá se qualificar 
para o serviço “Extra Help” que lhe ajuda a pagar seus custos de 
medicamentos de receita. Visite www socialsecurity.gov/i1020 para 
se inscrever online. Ou ligue para a Previdência Social (“Social 
Security”) pelo telefone 1-800-772-1213 e peça o formulário 
SSA-i1020. Os usuários do TTY devem ligar para 1-800-325-0778.

www.medicare.gov

1-800-MEDICARE

(1-800-633-4227)

TTY 1-877-486-2048


