
Uma Visão Rápida do Medicare 

This is an Official U.S. Government Product

O que é o Medicare? 

Medicare é o seguro de saúde para as seguintes pessoas:
 � Pessoas com 65 anos ou mais
 � Pessoas com menos de 65 anos, mas com certas incapacidades
 � Pessoas de qualquer idade que tenham Doença Renal em Estágio Final (ESRD) (ou seja, insuficiência renal 
permanente que exija diálise ou transplante de rim) 

As Diferentes Partes do Medicare 
As diferentes partes do Medicare ajudam a cobrir serviços específicos:

Medicare Parte A (Seguro Hospitalar) 

 � Ajuda a cobrir os custos de hospitalização dos pacientes
 � Ajuda a cobrir os custos de unidades de enfermagem especializada e/ou de pacientes terminais, além do 
atendimento domiciliar 

Medicare Parte B (Seguro Médico)

 � Ajuda a cobrir os custos de consultas médicas e outros serviços de saúde, atendimento ambulatorial, 
equipamento médico durável e atendimento domiciliar

 � Ajuda a cobrir alguns serviços preventivos para ajudar a manter sua saúde e para evitar que certas doenças 
piorem 

Medicare Parte C (também conhecido como Medicare Advantage)

Oferece opções de planos de saúde geridos por seguradoras privadas, aprovadas pelo Medicare. Os Planos 
Medicare Advantage são uma forma de obter os benefícios e serviços cobertos pela Parte A e Parte B. A maioria 
dos Planos Medicare Advantage inclui a cobertura Medicare de medicamentos de receita (Parte D). Alguns 
Planos Medicare Advantage poderão incluir benefícios adicionais (a um custo adicional). 

Medicare Parte D (Cobertura Medicare de Medicamentos de Receita)

 � Ajuda a cobrir o custo dos medicamentos que lhe forem receitados
 � Pode ajudar a baixar seus custos com medicamentos de receita e ajudar a proteger contra custos mais altos
 � Gerido por seguradoras privadas e aprovadas pelo Medicare 
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Parte B 
Seguro  
Médico

Passo 2: Decida se quer  
acrescentar a cobertura  
para medicamentos. 

Parte D 
Cobertura dos 
Medicamentos 
de Receita

Passo 3: Decida se quer 
acrescentar a cobertura 
suplementar. 

Fim

                Parte C (como um HMO ou PPO) 

Parte C 
Combina a Parte A, Parte B e, 
geralmente, a Parte D

Parte D 
Cobertura dos Medicamentos 
de Receita (A maioria dos 
Planos Medicare Advantage 
já cobre os medicamentos 
receitados. É possível 
acrescentar a cobertura de 
medicamentos a alguns tipos 
de planos, se essa cobertura já 
não estiver incluída.)

Resumo de Suas Opções de Cobertura Medicare 
Você pode obter a cobertura do Medicare de duas formas: Medicare Original ou Plano Medicare 
Advantage. Siga os passos abaixo para decidir de que forma quer obter sua cobertura

     Início 

Passo 1: Decida como quer obter sua cobertura.

 MEDICARE ORIGINAL               PLANO MEDICARE ADVANTAGE       ou  

Se você entrar para o Plano Medicare 
Advantage, não precisará de cobertura 
Medigap (Seguro Suplementar) e esta 
cobertura não poderá ser-lhe vendida.

Parte A 
Seguro 
Hospitalar 

   Passo 2: Decida se quer  
   acrescentar a cobertura  
   para medicamentos.  

Seguro 
Suplementar do 
Medicare  
Cobertura Medigap

Fim
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Obtenha a ajuda de que você precisa

Ligue para 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) para obter informações 
gerais ou específicas sobre o Medicare e números de telefone importantes. 
Se precisar de ajuda em outro idioma além do inglês ou espanhol, diga 
“Agent” para falar com um representante de atendimento ao cliente.  
Os usuários de TTY devem ligar para 1‑877‑486‑2048.

Visite www.medicare.gov para obter informações detalhadas sobre os 
planos de saúde e de medicamentos do Medicare disponíveis em sua 
área, encontre médicos e outros prestadores de serviços de saúde que 
participam do sistema Medicare, obtenha informações sobre a qualidade 
do atendimento e outras mais.

Consulte seu mais recente manual “Medicare & You” (Medicare e Você)  
com as últimas novidades e informações sobre os custos e o que cobre o 
Medicare.

Contate o escritório local do SHIP (Programa Estadual de Assistência 
em Seguro de Saúde) para receber orientação gratuita sobre coberturas, 
reclamações e apelações do Medicare, além de ajuda especial para as 
pessoas com rendas e recursos limitados. Ligue para 1‑800‑MEDICARE 
ou visite www.medicare.gov para obter o telefone do escritório local  
do SHIP.

Visite o website da agência governamental “Administration on Aging”, 
www.aoa.gov, para ver que recursos estão disponíveis localmente, 
verificar benefícios e planejar seu atendimento de saúde a longo prazo.
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