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O Medicare cobre a vacina contra Covid-19
Adultos de 65 anos ou mais com doenças crônicas graves têm mais risco de uma doença
mais séria causada pelo coronavírus 2019 (Covid-19). É importante conversar com seu
médico ou a secretaria de saúde local sobre como tomar a vacina para proteger você e
seus entes queridos contra a Covid-19.
Você não paga nada pela vacina contra Covid-19 e pela aplicação da vacina. Quando
você tomar a vacina contra Covid-19, o provedor não pode cobrar uma taxa de consulta
ou outro tipo de taxa se a vacina for o único serviço médico que você estiver recebendo.
Se você receber outros serviços médicos ao mesmo tempo em que tomar a vacina contra
Covid-19, pode precisar pagar uma taxa de copagamento ou franquia por esses serviços.
Lembre-se de trazer seu cartão Medicare vermelho, branco e azul, para que o provedor
de cuidados de saúde possa cobrar do Medicare. Você vai precisar do seu cartão
Medicare mesmo que esteja inscrito no plano Medicare Advantage. Faça login na sua
conta segura (ou crie uma conta) do Medicare.gov para imprimir uma cópia oficial.

Se você pagou para tomar a vacina contra Covid-19
Se você pagou uma taxa ou recebeu uma conta da vacina contra Covid-19, confira esta
lista para ver se o seu provedor poderia ter feito essa cobrança:
• Verifique se há algum erro nos recibos e faturas recebidos do seu provedor.
• Ligue para o consultório do provedor para perguntar sobre cobranças que você
julgue incorretas. A pessoa com quem você conversar pode ajudar você a entender
melhor os serviços que recebeu, ou pode perceber que houve um erro de cobrança.
• Se você tiver Medicare Original, verifique se há erros no “Medicare Summary
Notice” (notificação de resumo). Ligue para 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)
para notificar suas suspeitas ao Medicare. Usuários de TTY podem ligar para
1-877-486-2048.
• Se você tiver outra cobertura, como o plano Medicare Advantage, verifique sua
“Explicação de benefícios”. Notifique qualquer coisa suspeita para sua seguradora.
Se você acha que seu provedor fez uma cobrança indevida pela vacina contra Covid-19,
peça um reembolso. Se você acha que o provedor cobrou por uma consulta ou outra
taxa, mas o único serviço que você recebeu foi a vacina contra Covid-19, denuncie para
o Escritório do Inspetor-geral no Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA
(DHHS), ligando para 1-800-HHS-TIPS ou no site TIPS.HHS.GOV.

Proteja-se contra a fraude
• Mantenha suas informações pessoais e financeiras seguras.
• Tome cuidado com golpistas que pedem dinheiro ou seu número Medicare para lhe dar a
vacina contra Covid-19 ou colocar você em uma lista de espera da vacina.
• Não se pode pagar para colocar o nome em uma lista de espera para a vacina.
• Não se pode pagar para ter acesso à vacina.
• Não compartilhe suas informações pessoais ou financeiras se receber uma chamada,
mensagem de texto ou e-mail de alguém que prometa acesso à vacina mediante
uma taxa.

Saiba mais sobre a vacina contra Covid-19
• Para obter mais informações sobre a cobertura do Medicare para a vacina contra
Covid-19 e outros serviços relacionados, acesse Medicare.gov/medicare-coronavirus.
Ou ligue para 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Usuários de TTY podem ligar
para 1-877-486-2048.
• Para mais informações sobre o progresso da vacina, acesse CDC.gov/coronavirus.
• Entre em contato com sua secretaria de saúde local pelo site CDC.gov/
publichealthgateway/ healthdirectories/index.html.

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 a página
Medicare.gov/about-us/nondiscrimination/accessibility-nondiscrimination.html, ou
ligue para 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) para mais informações. Usuários de
TTY podem ligar para 1-877-486-2048.
A produção deste produto foi paga por contribuintes dos EUA.
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