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Vacina contra covid 19
A vacina contra covid 19 ajuda a diminuir o risco de doença ao trabalhar com as 
defesas naturais do corpo para desenvolver proteção (imunidade) ao vírus de uma 
forma segura. O Medicare cobre a vacina atualizada contra covid 19 sem nenhum 
custo para você. A vacina atualizada tem como alvo a cepa original de covid 19 e duas 
variantes Ômicron (BA.4/BA.5).
Se você for imunodeprimido(a) (como receptores de transplante de órgão com um 
risco maior de infecções e outras doenças), o Medicare cobre uma terceira dose da 
vacina contra covid 19 no mínimo 28 dias após sua segunda dose.
Obs.: Não misture vacinas na terceira dose. Se as 2 primeiras doses foram Pfizer, 
a terceira dose também deve ser Pfizer. Se as 2 primeiras doses foram Moderna, a 
terceira dose também deve ser Moderna.

Vacina atualizada contra covid 19
O Medicare também cobre as doses da vacina atualizada contra covid 19 
gratuitamente.
• Se você tiver tomado a vacina contra covid 19 da Pfizer ou Moderna, pode receber 

o reforço atualizado no mínimo 5 meses após ter completado a segunda dose da 
série vacinal contra covid 19 da Pfizer ou Moderna.

• Se tiver tomado a vacina contra covid 19 da Johnson & Johnson, pode receber o 
reforço atualizado no mínimo 2 meses após ter tomado a primeira vacina.

• Se tiver 50 anos ou mais ou for imunodeprimido(a) moderado(a) a grave, pode 
receber gratuitamente uma segunda dose da vacina atualizada contra covid 19 pelo 
menos 4 meses após ter tomado a primeira. Sua segunda vacina atualizada deve  
ser da Pfizer ou Moderna. Ela não precisa ser igual à sua primeira vacina contra 
covid 19.

• Quando for tomar a vacina, lembre-se de trazer seu cartão Medicare vermelho, 
branco e azul, para que o provedor possa cobrar do Medicare. Você vai precisar 
do cartão Medicare mesmo que tenha o plano Medicare Advantage. Se precisar de 
uma cópia oficial do seu cartão, faça login na sua conta segura (ou crie uma conta) 
do Medicare.gov para imprimi-la.

https://www.medicare.gov/
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Vacina atualizada contra covid 19 (cont.)

• Se você preencher um formulário antes de tomar a vacina, pode precisar informar o 
número de grupo da seguradora. Se tiver a Parte B, deixe esse espaço em branco ou 
escreva “N/A”. Se tiver problemas com o formulário, converse com o profissional  
de saúde.

• Se você tiver Medicare e alguma incapacidade ou tiver outras dificuldades para chegar 
a um local distante de sua casa para tomar a vacina, o Medicare pagará para que um 
médico ou outro profissional de saúde aplique a vacina contra covid 19 na sua casa.

Saiba mais sobre a vacina contra Covid-19
• Acesse Medicare.gov/medicare-coronavirus para obter mais informações sobre a 

cobertura do Medicare para a vacina contra Covid-19 e outros serviços relacionados.
• Ligue para 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Usuários de TTY podem ligar para 

1-877-486-2048.
• Acesse CDC.gov/coronavirus.
• Entre em contato com sua secretaria de saúde local pelo site  

CDC.gov/publichealthgateway/healthdirectories/index.html.
• Acesse Medicare.gov/coverage/coronavirus-disease-2019-covid-19-vaccine.

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. Acesse Medicare.gov/about-us/
accessibility-nondiscrimination-notice, ou ligue para 1-800-MEDICARE  
(1-800-633-4227) para obter mais informações. Usuários de TTY podem ligar para  
1-877-486-2048.
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