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Onde obter respostas para as
suas perguntas sobre Medicare
Acesse Medicare.gov para:
• Saber quais são os serviços cobertos pelo Medicare
• Aprender sobre os planos de saúde e de medicamentos do Medicare na sua região,
incluindo custos e benefícios
• Escolher e se inscrever em um plano de saúde ou de medicamentos do Medicare que
atenda às suas necessidades
• Achar uma apólice de seguro complementar do Medicare (Medigap) na sua região
• Encontrar médicos, provedores de saúde e fornecedores que participam do Medicare
• Descubra como protocolar um pedido no Medicare ou como fazer alguém falar com o
Medicare por você
• Compare a qualidade que as instalações de tratamento de saúde oferecem
• Veja as publicações e outros recursos do Medicare
Crie uma conta do Medicare segura para:
• Ver e imprimir uma cópia do seu cartão oficial do Medicare
• Controlar pedidos de reembolso ao Medicare Original e a franquia da Parte B
(Seguro Médico)
• Registrar-se para receber Comunicações Resumidas do Medicare eletrônicas
(electronic Medicare Summary Notices, eMSNs)
• Administrar suas informações pessoais de saúde (como doenças, alergias e
dispositivos implantados)
• Inscrever-se para receber o guia “Medicare & You” (Medicare e Você) por via eletrônica
(você não receberá uma cópia impressa se optar por receber a cópia eletrônica)
• Gerencie a sua lista de medicamentos de prescrição
• Buscar, adicionar e manejar uma lista dos seus provedores e ter acesso a informações
de qualidade sobre eles

Ligue para 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227; usuários com deficiência auditiva:
1-877-486-2048)
• Verificar o seu status de pedido do Medicare
• Obter respostas sobre o que pode ser deduzido do Medicare
• Encontrar respostas para perguntas sobre o pagamento do prêmio do Medicare
• Relatar fraude do Medicare
• Fazer um recurso de uma decisão de cobertura ou pagamento do Medicare
• Determinar o seu nível de Extra Help (ajuda adicional) para pagamento dos custos de
medicamentos do Medicare, se você se qualificar automaticamente e não tiver
se inscrito
• Obter informações sobre cobertura, benefícios e serviços preventivos do Medicare
Acesse ssa.gov ou ligue para a seguridade social em 1-800-772-1213
(usuários com deficiência auditiva: 1-800-325-0778) para:
• Descobrir se é elegível para o Medicare
• Criar uma conta “my Social Security” para fazer coisas como informar mudanças de
endereço, nome ou número de telefone
• Inscrever-se na Parte A (Seguro Hospitalar) e na Parte B (Seguro Médico) do Medicare
• Cancelar a Parte B (ou cancelar a Parte A, se você paga um prêmio por ela)
• Inscrever-se no Extra Help para pagamento dos custos de medicamentos do Medicare
• Notificar um óbito
• Fazer o recurso de uma decisão sobre valores de reajuste mensal relacionados à renda
(IRMAA) (algumas pessoas pagam um prêmio mais alto para a Parte B e/ou Parte D se
sua renda estiver acima de um certo valor)

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/accessibility-nondiscriminationnotice ou ligue para 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) para mais informações. Usuários com
deficiência auditiva devem ligar para 1-877-486-2048.
A produção deste produto foi paga por contribuintes dos EUA.
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