
Pronto para o Medicare

Parte A (seguro de assistência hospitalar) que ajuda a pagar os cuidados hospitalares de pacientes 
internados ou um tempo limitado em um centro de cuidados de enfermagem especializada (após uma 
internação hospitalar). A Parte A também paga alguns cuidados de saúde residenciais e cuidados paliativos.

Parte B (seguro de assistência médica) que ajuda a pagar serviços fornecidos por médicos e outros 
profissionais de saúde, atendimento ambulatorial, cuidados de saúde residenciais, equipamentos médicos 
duráveis e alguns serviços preventivos. Após atingir sua franquia para o ano, normalmente você paga 20% do 
valor aprovado para o Medicare pela maior parte desses serviços.

A Parte D (Cobertura de receitas médicas do Medicare) ajuda a cobrir o custo de medicamentos prescritos 
e muitas vacinas e imunizações.

O Medicare Supplemental Insurance Program (Programa de seguro de saúde do Medicare) (Medigap) 
é um seguro adicional que você pode comprar de uma empresa privada que ajuda a pagar sua parte nos 
custos do Original Medicare.

O Medicare Advantage (Parte C do Medicare) é um plano “integrado”, oferecido por empresas privadas 
aprovadas pelo Medicare, que inclui todos os benefícios e serviços cobertos pelas Partes A e B, geralmente a 
Parte D, e pode incluir benefícios adicionais, como os de assistência visual, auditiva ou odontológica.

Entendendo o Medicare
O Medicare é um programa de seguro de saúde federal para pessoas com 65 anos ou mais, determinadas pessoas com 
menos de 65 anos com incapacitações e pessoas de qualquer idade com End-Stage Renal Disease (Doença Renal em 
Estágio Terminal) (ESRD, sigla em inglês) (insuficiência renal permanente que requeira diálise ou transplante de rim).
Os Centers for Medicare and Medicaid Services (Centros de Serviços do Medicare e do Medicaid) (CMS, sigla em 
inglês) gerenciam o programa Medicare. Há diferentes partes do programa Medicare. O Social Security (Seguro 
Social) aceita inscrições e inscreve pessoas nas Partes A e B. As seguradoras privadas recebem as inscrições e 
fornecem cobertura em conformidade com as Partes C (Medicare Advantage), D (Cobertura de receitas médicas 
do Medicare) e o Medicare Supplemental Insurance Program (Programa de seguro de saúde complementar do 
Medicare) (Medigap). Este documento explica algumas das opções que você pode ter ao escolher sua cobertura 
do Medicare. Observe que se você optar por não se inscrever nas Partes B ou D do Medicare quando se tornar 
elegível e decidir se inscrever posteriormente, talvez você precise pagar prêmios mensais mais altos também 
conhecidos como multa por inscrição tardia, pelo tempo em que tiver cobertura. Além disso, talvez seja 
necessário aguardar um “Período de Inscrição Especial” para se inscrever na Parte B, o que pode atrasar essa 
cobertura. Você pode precisar aguardar um Período de Inscrição Aberto para se inscrever na Parte D.

Partes do Medicare
O Medicare ajuda com o custo do atendimento médico, mas talvez não cubra todas as despesas médicas nem o 
custo do atendimento de longo prazo quando for o único atendimento de que você necessite. Esta seção explica as 
diferentes partes do Medicare e os serviços que eles cobrem. 
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Suas opções de inscrição no Medicare
Se estiver recebendo benefícios do Social Security (Seguro Social) ou do Railroad Retirement Board (Conselho 
de aposentadoria como ferroviário) (RRB, sigla em inglês) durante pelo menos 4 meses antes de completar 65 
anos, você receberá automaticamente a Parte A e a Parte B ao completar 65 anos. Se mora em Porto Rico, você 
recebe automaticamente a Parte A e, se desejar a Parte B, você precisará se inscrever. Se não estiver recebendo 
benefícios do Social Security (Seguro Social) ou do RRB durante pelo menos 4 meses antes de completar 65 anos, 
você precisará inscrever-se no Social Security (Seguro Social) para receber a Parte A e a Parte B. No entanto, 
é possível retardar a inscrição na Parte B se você se qualificar para um Período de Inscrição Especial no site 
ssa.gov/pubs/EN-05-10012.pdf (disponível apenas no site inglês). Se tiver menos de 65 anos de idade e uma 
incapacitação, você receberá automaticamente a Parte A e a Parte B após receber os benefícios por incapacitação do 
Social Security (Seguro Social) ou determinados benefícios por incapacitação do RRB durante 24 meses.
Você pode escolher uma das duas formas de obter cobertura do Medicare:
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Original Medicare
• Inclui a Parte A (Seguro de assistência hospitalar) e a 

Parte B (Seguro de assistência médica) do Medicare.
• Se você tiver um histórico de trabalho, muito 

provavelmente não pagará prêmio pela parte A do 
Medicare por causa dos impostos do Medicare que você 
pagou enquanto trabalhava.

• Você pagará prêmios mensais pelas Partes B e D do 
Medicare e do Medigap, a menos que se qualifique para 
um subsídio de baixa renda.

• Se desejar cobertura de medicamentos, você pode aderir 
a um plano de medicamentos separado do Medicare 
(Parte D).

• Para ajudar a pagar os custos adicionais do Original 
Medicare (como seu cosseguro de 20%), você também 
comprar e adquirir cobertura complementar, como o 
Medigap ou o seguro de uma empresa privada.

• Você pode ser atendido por qualquer médico ou hospital 
que aceite o Medicare, em qualquer lugar nos EUA.

• O custo da multa por inscrição tardia na Parte B 
aumenta quanto mais tempo você ficar sem cobertura 
da Parte B ou sem seguro de saúde em grupo do 
empregador. Seu prêmio mensal da Parte B aumentará 
10% a cada período de 12 meses em que você se 
qualificava, mas não se inscreveu. Se você tiver seguro 
de saúde em grupo e trabalhar para um empregador com 
20 ou mais funcionários, é possível retardar a Parte B do 
Medicare sem multa.

• O custo da multa por inscrição tardia da Parte D 
depende de quanto tempo você ficou sem cobertura 
da Parte D ou sem uma cobertura de receitas médicas 
válida. Sua multa por inscrição tardia na Parte D é de 1% 
do prêmio nacional do beneficiário-base multiplicado pelo 
número de meses durante os quais você se qualificou, mas 
não aderiu a um plano de medicamentos do Medicare. 
Normalmente, você não paga multa se tiver outra cobertura 
de receitas médicas válida. Para ser válida, a cobertura 
deve pagar, em média, no mínimo o mesmo valor da 
cobertura de prescrição médica padrão do Medicare

• Saiba mais sobre o Original Medicareno site  
www.ssa.gov/benefits/medicare (disponível apenas  
em inglês).

Medicare Advantage  
(também conhecido como Parte C)

• O Medicare Advantage é uma alternativa totalmente 
inclusiva ao Original Medicare. Esses planos “agrupados” 
incluem a Parte A, a Parte B e, geralmente, a Parte D.

• Primeiro, você estar inscrito no Original Medicare 
para poder escolher mudar para um plano Medicare 
Advantage.

• Talvez os planos tenham custos adicionais menores do 
que o Original Medicare.

• Na maioria dos casos, você precisará ser atendido por 
médicos da rede do plano.

• A maioria dos planos oferece benefícios adicionais não 
cobertos pelo Original Medicare, como assistência visual, 
auditiva ou odontológica e muito mais.

• A cobertura é fornecida por seguradoras privadas 
aprovadas pela Medicare.

• Além do prêmio mensal da Parte B, os planos do 
Medicare Advantage podem cobrar um prêmio adicional 
pelos benefícios extras que oferecem.

• Saiba mais sobre o Medicare Advantage no site  
Medicare.gov/Pubs/pdf/12026-Understanding-
Medicare-Advantage-Plans.pdf (disponível apenas 
em inglês).

Paras informações adicionais, visite nossa publicação, Medicare, no site 
www.ssa.gov/pubs/EN-05-10043.pdf (disponível apenas em inglês) 

ou a publicação do CMS Medicare & You, no site Medicare.gov/Pubs/
pdf/10050-Medicare-and-You.pdf (disponível apenas em inglês).
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