
ESTAMOS A TRAZER DE  
VOLTA MUITOS DOS  
BENEFÍCIOS MEDICARE. 
ZERO DÓLARES
It's what we live for.SM
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RHODE ISLAND.

Hoje, o mundo está muito diferente do que era no passado. O que não está diferente é o nosso 
compromisso contínuo com a saúde e com o bem-estar da nossa comunidade. Para ajudar os 
habitantes de Rhode Island durante estes tempos desafiadores, eliminámos os copagamentos em 
muitos serviços importantes até 31 de dezembro de 2020, levamos aulas educação e saúde para as 
casas, fornecemos entrega de refeições aos que tiveram diagnóstico de COVID-19, e fizemos parcerias 
com líderes estatais e organizações sem fins lucrativos locais para ajudar os residentes a ter acesso 
aos serviços de que necessitam. Sabemos que há mais trabalho a fazer, mas cada dia sinto-me 
energizado pela resiliência dos habitantes de Rhode Island—e estou orgulhoso por fazer parte de uma 
empresa que continuará a ajudar a nossa comunidade a passar por este período.

Agora, mais do que nunca, é importante que tenha mais formas de se manter saudável, ativo e obter 
assistência médica de alta qualidade a preços acessíveis. É por isso que em 2021, iremos continuar a 
oferecer o nosso plano BlueCHip for Medicare Value (HMO-POS), com mais benefícios Medicare 
por zero dólares:

 
Estamos aqui para facilitar tudo o que for possível para si. Se está atualmente inscrito em qualquer 
plano BCBSRI Medicare Advantage e não quer fazer alterações, não necessita fazer nada 
para manter o mesmo plano durante 2021. Se não é atualmente um cliente BCBSRI ou se quer 
explorar outros planos que disponibilizamos, podemos ajudar. Convido-o a dar uma vista de olhos 
nos nossos planos, bem como nos benefícios como o novo Insulin Savings Program e nossa melhoria 
de benefícios para medicamentos não sujeitos a receita médica, ginásios e transporte, que oferecem 
ainda mais conveniência e flexibilidade do que antes.

Para responder às suas questões, estamos a organizar eventos virtuais e dar-lhe tudo o que necessita 
online. Se prefere falar diretamente com alguém, as nossas equipas de apoio ao cliente e de vendas 
estão sempre prontas a ajudar. Quer seja um membro no BCBSRI novo ou antigo, estamos oferecendo 
mais maneiras de aprender sobre seus benefícios por meio de vídeos, reuniões virtuais e  
compromissos individuais por telefone, chat de vídeo ou em nossas lojas. Visite bcbsri.com/medicare 
para ver todas as formas para obter o que necessita e quando o necessita. 

Estamos orgulhosos por disponibilizar-lhe estes produtos e serviços; em nome da BCBSRI, envio-lhe 
as maiores felicidades no que toca a saúde e segurança durante este período. Valorizamos os nossos 
clientes e estamos comprometidos em cuidar da comunidade a que chamamos casa. Obrigado por 
considerar a BCBSRI.  

Fique bem, 

Melissa B. Cummings 
Vice-Presidente Executiva e Diretora de Clientes

$0 prémio mensal

$0  
Consultas de PCP em lares médicos  
centrados no paciente

$0  medicamentos genéricos com receita médica

$0  franquias de medicamentos

$0 análises clínicas e raio X

$0 transportes

It's what we live for.SM

It's what we live for.SM
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Plano     for Medicare Value:

MUITO MAIS…POR NADA* 

$0 $0 $0
Prémio Mensal PCMH** Consultas 

de Prestadores 
de Cuidados 

Primários (PCP)

Análises clínicas 
e raio X

| PLANOS EM DESTAQUE PARA 2021: BLUECHiP FOR MEDICARE VALUE

*Ainda deve pagar o prémio da Parte B. **Lar Médico Centrado no Paciente

Considere este plano se os custos 
forem importantes para si.

Qualifica-se para Extra Help  
e/ou Medicaid? 
Consulte a página 15 para saber 
mais sobre ACCESSProgram.

AMOSTRAAMOSTRA
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Todos gostam de um bom negócio. Mas alguma vez recebeu algo gratuitamente? 
Não é comum, mas acontece. Com o nosso plano BlueCHIP for Medicare Value, 
trazemos de volta muito… por nada.*

Plano     for Medicare Value:

MUITO MAIS…POR NADA* 

Franquia de 
Medicamentos 

com Receita 
Médica

Transportes1Medicamentos 
Genéricos com 
Receita Médica 

Antonio e seu neto, Waterplace Park, Providence

$0 $0 $0

O valor original do  

plano Value com
  

m
uito m

ais dos  

benefícios M
edicare  

por zero dólares.



66

NECESSITA DE COBERTURA NACIONAL? 
    COBRE. 

*Disponível na maioria dos serviços

Sem  
reencamin-
hamentos

| PLANOS EM DESTAQUE PARA 2021: HEALTHMATE FOR MEDICARE (PPO)

$4,000  
máximo de desembolso 

combinado

Cobertura  
para medicamentos  

de Escalão 1 e 2

Considere este plano se recebe 
frequentemente cuidados fora de RI
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Alguma vez quiseste simplesmente pegar e sair?  
A liberdade de escolher os médicos e farmacêuticos que queres ver, combinados com 
a paz de espírito que a cobertura nacional lhe traz? Com o nosso plano HealhMate for 
Medicare (PPO), consegue tudo, do nome “HealthMate” que conheces e no qual confia.

A flexibilidade de  

um
 plano M

edicare 

Supplem
ent, sem

 custos.

Rede aberta 
de farmácias

Copagamentos 
fixos*  

para benefíciosdentro  
e fora da rede 

Benefícios 
dentários de 

$2,000  
incluindo coroas

PRÓXIMO PASSO: Veja os nossos 
benefícios novos e melhorados
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| BENEFÍCIOS PARA MEMBROS

Os planos em destaque BlueCHiP for Medicare Value e HealthMate for Medicare (PPO) 
incluem os seguintes benefícios para apoiar os seus objetivos de bem-estar:

BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS DOS 
NOSSOS PLANOS EM DESTAQUE

Monitorador de fitness  
Monitora passos, calorias, e sono com o 
dispositivo gratuito de monitorização de 
atividade Max Buzz™. Sincronize o seu 
programa de bem-estar Virgin Pulse®2  

para obter apoio a manter-se ativo.

Acupuntura  
COPAGAMENTO REDUZIDO! 
Procura tratamentos alternativos? 
Visite o acupunturista e pague apenas  
$15/consulta até 12 vezes/ano.

Reembolso a cuidadores NOVO! 
Recebe ajuda de um cuidador?  
Receba $50/ano para dar a um 
cuidador que lhe presta assistência 
básica domiciliária e/ou ao transporte.

Reembolso de bem-estar 
Use os seus $200 nas suas atividades 
saudáveis favoritas, como aulas de 
fitness, programas de perda de peso, 
aulas desportivas, e golfe, bem como 
equipamento de fitness e calçado 
desportivo.

$200
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Veja os nossos  

benefícios m
elhorados! 

BENEFÍCIOS PARA TODOS

Benefício para medicamento não sujeito 
a receita médica (NSRM) MELHORADO! 
Receba um cartão de débito carregado com 
$25-$200/trimestre para comprar uma  
vasta gama de produtos relacionados com  
a saúde online ou em algumas das nossas 
lojas preferidas como Wallmart, Dollar 
General, Family Dollar, Rite Aid, Walgreens,  
e CVS Pharmacy®. Consulte a página 23  
para mais detalhes.

Transportes MELHORADO! 
Receba até 24 viagens de ida4 de ou para as 
suas consultas médicas, bem como de e  
para locais na nossa comunidade que apoiam 
a sua saúde e o seu bem-estar, como centros 
sénior, bibliotecas e Your Blue StoresSM.

Benefício nacional para ginásios $0 
MELHORADO! 
Tenha acesso ao nosso benefício nacional 
para ginásios de $0, chamado Silver&Fit®. 
Pode agora escolher de entre uma 
variedade de kits de fitness em casa, bem 
como de entre mais de 14,000 centros de 
fitness em todo o país. Escolha entre mais 
de 45 centros de fitness locais—incluindo  
a maioria dos locais YMCA e Anytime 
Fitness em Rhode Island. Consulte a página 
22 para mais detalhes.

Entrega de refeições em sua casa  
Receba uma semana de refeições 
entregues à sua porta quando voltar a  
casa após um internamento hospitalar.5

BENEFÍCIOS QUE DÃO CONFIANÇA  
E FLEXIBILIDADE
Para ajudar os membros a adaptar-se a este ambiente em constante mudança, estamos a expandir 
alguns dos nossos benefícios-chave3 para incluir ainda mais conveniência e flexibilidade. Estamos 
também a trazer de volta as entregas de refeições para apoiar os nossos mais vulneráveis.
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Descontos CVS Pharmacy®  
Poupe 20%6 em loja em milhares de produtos 
relacionados com saúde da marca CVS 
Pharmacy® (não pode ser combinado com  
o benefício NSRM). 

Farmácia preferida  
Aproveite a vantagem dos preços mais 
baixos na CVSPharmacy®, Stop & Shop, 
Walmart, e PillPack, bem como em farmácias 
independentes. Visite bcbsri.com/medicare/
member/discounts para obter detalhes.7 

Medicamentos encomendados  
por correio por $0 
Pague $0 de copagamento para um 
fornecimento de 90 dias de muitos 
medicamentos genéricos e receba-os em casa.8 

Cobertura dentária  
Receba cobertura dentária de qualidade no seu 
plano médico. Visite um dos mais de 90% de 
dentistas de Rhode Island na nossa rede.

$0 de pagamento para consultas e 
exames de rotina de oftalmologia e 
otorrinolaringologia  
Pague $0 por consultas e exames 
de rotina de oftalmologia e 
otorrinolaringologia. 

Autorização para óculos e  
hardware para a visão  
Receba uma autorização de $100-$200 
(dependendo do seu plano) se necessitar 
de óculos ou hardware para visão.

Melhor audição no seu caminho 
Receba até 2 aparelhos auditivos9 por 
apenas um copagamento de $200 
por ano, bem como um fornecimento 
de 3 anos de baterias e um ajuste do 
equipamento auditivo e avaliação.

$0

MAIS FORMAS DE POUPAR  
DINHEIRO E MANTER-SE  
SAUDÁVEL

| BENEFÍCIOS PARA MEMBROS
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$0 Consultas médicas online MELHORADO!  
Aceda a cuidados de qualidade a qualquer 
momento, a partir do conforto de sua casa—por 
$0. Descarregue a aplicação BCBSRI Drs. Online 
ou visite drs-online.com para falar to com um dos 
médicos ou terapeutas com melhor classificação a 
partir do seu smartphone, tablet ou computador.10 

Programa de bem-estar Virgin Pulse  
Monitorize os seus passos, calorias, sono, e 
mais! Descarregue a app Virgin Pulse® e escolha 
Blue Cross & Blue Shield of Rhode Island como 
patrocinador. Ligue o seu Max Buzz™ ou outro 
dispositivo wearable para monitorizar passos. 

Programa de Coordenação de Cuidados com 
Demência NOVO! 
Receba apoio para um diagnóstico de demência 
ou relacionado com demência. Administrado 
em parceria com a Alzheimer's Association e a 
BCBSRI, os membros e os cuidadores irão receber 
estratégias e recursos para melhorar os resultados. 

Francine e Hermann, Tommy's Clam Shack, Warwick

Reveja as suas escolhas de rede
PRÓXIMO PASSO:

Programa de Recuperação de Pares 
NOVO! 
Receba apoio, formação e recursos 
para facilitar a recuperação de doença 
mental e/ou distúrbio de utilização de 
substâncias. 

Oportunidades de Voluntariado 
NOVO! 
Saiba mais sobre oportunidades de 
voluntariado presenciais e virtuais com 
organizações locais e nacionais líderes 
através do parceiro comunitário, Amava. 
Inicie sessão em  bcbsri.com/amava e 
comece a fazer o bem hoje mesmo.

Insulin Savings Program NOVO! 
Pague um pequeno copagamento de $35 
para insulina  mensalmente que permanecerá 
consistente durante o período de cobertura.11
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Elena e família, Garden City Garden City Gazebo,  Cranston

| ESCOLHAS DE REDE

ESCOLHA A REDE  
QUE SE ADEQUA

Considere em que sítio normalmente necessita de cuidados.  
É perto de casa ou necessita de acesso nacional?
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A MAIOR REDE DE RI, COBERTURA  
QUE VIAJA CONSIGO

COBERTURA NACIONAL,  
SEM REENCAMINHAMENTOS

Inclui  
Todos os planos BlueCHiP exceto BlueCHiP  

for Medicare Advance (HMO).

Inclui  
HealthMate for Medicare (PPO)

Rede Tradicional 
A maior rede Medicare Advantage 
do estado, incluindo mais de 95% 
de prestadores em Rhode Island.

Rede PPO
Seleção de médicos ou hospitais 
em todo o país, sem necessidade 
de reencaminhamentos.

• Todos os PCPs na rede 
BlueCHiP for Medicare 

• Todos os hospitais em  
Rhode Island e 4 no sudeste  
de Massachusetts12 

• Todos os PCPs na rede 
BlueCHiP for Medicare 

• Todos os hospitais em  
Rhode Island e 4 no sudeste  
de Massachusetts12 

Fornecedores em toda a rede 
nacional Blue Cross PPO

Apenas para planos POS13:
Paga um cosseguro de 20% 
para sair da rede tradicional em 
situações de não emergência e  
não urgentes. 

Paga copagamentos fixos  
na maioria dos benefícios  
fora da rede.

Reencaminhamentos necessários. 
PCPs coordenam os cuidados, 
ajudando-o a orientar-se no sistema 
de saúde de forma a poder focar-se 
em ficar ou manter-se saudável.

Sem reencaminhamentos 
necessários.
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Elena e família, Garden City Garden City Gazebo,  Cranston
Descubra a Oak Street Health
PRÓXIMO PASSO:

A escolha de uma rede de médicos e hospitais que se adequam às suas necessidades 
é um primeiro passo inteligente na escolha de um plano de saúde. Em 2021, temos duas 
redes que pode escolher: Tradicional e PPO. 
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Associámo-nos à Oak Street Health, que partilha a nossa missão de assegurar que todos 
têm acesso a cuidados de elevada qualidade—independentemente da localização, idioma, ou 
rendimentos—num ambiente confortável, comunitário. A Oak Street Health está empenhada em 
fornecer serviços especificamente para os habitantes de Rhode Island que têm cobertura Medicare 
através da BCBRSI.

À medida que envelhece, as suas necessidades de saúde alteram-se. O mesmo deve acontecer aos seus 
cuidados de saúde. Cuidados de saúde que o ajudam a manter a independência, a manter a mobilidade, 
a e viver bem, dentro do seu orçamento. 

UMA ABORDAGEM DIFERENTE  
AOS CUIDADOS DE SAÚDE
Exclusivamente para membros BCBSRI

Quando escolhe um prestador Oak Street Health, pode esperar:

• Uma equipa de cuidados dedicada que o pode ajudar a perceber os seus benefícios 
Medicare, e reserva tempo para o conhecer e conhecer os seus objetivos

• Tele-consultas a partir do conforto e segurança da sua própria casa

• Consultas para o próprio dia ou para o dia seguinte

• Tempos de espera mais curtos e mais tempo com o seu médico

• Transporte de e para as suas consultas Oak Street Health *

• Suporte telefónico 24/7

| UMA ABORDAGEM DIFERENTE AOS CUIDADOS DE SAÚDE

WARWICK 
300 Quaker Ln. 

Localizações:

PROVIDENCE  
712 Broad St. 
650 Branch Ave. 

EM BREVE EM 
WOONSOCKET! 

VISITE  
bcbsri.com/touroakstreetpt para  

uma visita virtual à Oak Street Health.

*Este benefício é independente do benefício de transporte que está incluído com o seu plano BCBSRI.
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mais sobre a Blue advantage
PRÓXIMO PASSO: Saiba

Qualifica-se para Extra Help e/ou Medicaid? 
Receba todos os benefícios incluídos nos planos Medicare Advantage  
da BCBSRI + muitos zeros, independentemente nível de subsídio de 
rendimento. 

1. Qualifica-se para um subsídio Federal ou Estatal para rendimentos baixos? 

2. Está a pensar subscrever o BlueCHiP for Medicare Value (HMO-POS)? 

3.  Está a considerar um prestador de cuidados primários (PCP) com a Oak 
Street Health?

Se respondeu SIM às três questões, pode ser elegível para ainda mais 
benefícios através do Programa ACCESS.

A FORNECER MAIS ACESSO A CUIDADOS 
AOS QUE MAIS DELES NECESSITAM 
A BCBSRI estabeleceu uma parceria com a Oak Street Health para fornecer mais acesso a cuidados 
a membros Medicare Advantage que necessitam deles—na sua própria vizinhança.

Para saber mais sobre o Programa ACCESS e se é o mais adequado 
para si, ligue-nos. (Consulte a informação de contacto na página 24.)

AMOSTRAAMOSTRA

Consiga todos estes $0, mais dinheiro extra no seu bolso14

Todos os copagamentos a médicos15 $0

Medicamentos Medicare Parte B $0

Cuidados de saúde domiciliários indiferenciados  
(assistência ao banho, vestir, cozinhar, etc.) $0

Cuidados urgentes/serviço de urgência/ambulância  copagamentos $0

 Análises clínicas, raios X, RMs, TACs, etc. $0

Copagamento para cirurgia de ambulatório e no hospital $0

Copagamento para internamento hospitalar $0

Entrega de refeições após internamento hospitalar $0

Inclui cuidados dentários $0

Inscrição nacional em ginásios e em kits de fitness em casa $0

Transporte ao médico e a localizações comunitárias $0

Copagamentos Rx Igual aos copagamentos LIS

Autorização para hardware para a visão Receba $150

Benefício para Medicamento Não Sujeito a Receita Médica (MNSRM)  
(consulte a página 23 para aceder a detalhes)

Receba $80016 ano
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O VALUE DA BLUE GUARANTE:  
Se escolher a BCBSRI quando for elegível pela primeira vez para cobertura Medicare,  
ganha acesso exclusivo a uma oportunidade única de mudar de um plano  
Medicare Advantage para um plano aberto Plan 65 Supplement no futuro.17

| COMPARAÇÕES DE PLANOS
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O VALUE DA BLUE GUARANTE:  
Se escolher a BCBSRI quando for elegível pela primeira vez para cobertura Medicare,  
ganha acesso exclusivo a uma oportunidade única de mudar de um plano  
Medicare Advantage para um plano aberto Plan 65 Supplement no futuro.17

PLANOS BCBSRI 
MEDICARE ADVANTAGE 
2021

Escolha o seu plano
PRÓXIMO PASSO:
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         Planos Médicos e de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica

BlueCHiP for Medicare 
Value (HMO-POS)

HealthMate for Medicare  
(PPO)

BlueCHiP for Medicare 
Extra (HMO-POS)

Prémio mensal do plano $0 $110 $99

Franquia médica $0 $0 $0

Consultas presenciais Dentro da rede Fora da rede

Consultas PCP no consultório $0 PCMH ou  
$35 não PCMH

$0 PCMH ou  
$10 não PCMH $25 $0 PCMH ou  

$10 não PCMH
Consultas virtuais (telemedicina) $0 $0 $0 $0

Visão e audição de rotina $0 $0 $50 $0

Consultas presenciais de 
especialidade $30 $25 $50 $25

Consultas presenciais de 
quiropatia $20 $20 $40 $20

Benefício de transporte $0 $0 50% $0

Serviços de Internamento/
Ambulatório Dentro da rede Fora da rede

Hospitalização médica
$365 por dia;  

dias 1-5
$275 por dia;  

dias 1-5
20%  

dias 1-90
$275 por dia;  

dias 1-5

Instalações de enfermagem 
especializada

$0 dias 1-20;  
$160 dias 21-45;  
$0 dias 46-100

$0 dias 1-20;  
$130 dias 21-45;  
$0 dias 46-100 

20%  
dias 1-100

$0 dias 1-20;  
$135 dias 21-45;  
$0 dias 46-100

Benefício de entrega de refeição $0 $0 $0

Cirurgia de ambulatório Até $300 Até $250 Até $500 Até $250

Serviços de Análises Clínicas $0 $0 $10 $0

Testes de diagnóstico e raios X $0 $0 $10 $0

Serviços de radiologia de alta 
tecnologia (RMs, TACs, etc.) $150 $100 $200 $125

Serviço de urgências $90 $90 $90

Ambulância $150 $150 $150

Desembolso máximo $5,000
$4,000  

(combinado para dentro e  
fora da rede)

$4,125

Medicamentos Sujeitos a 
Receita Médica Parte D Dentro e Fora da Rede

Franquia farmácia $0 $0 $0

Rede de farmácias Preferida/Padrão Aberta Preferida/Padrão

Nível 1 (genérico preferido) $0 / $8 $0 $0 / $8

Nível 2 (genérico) $0 / $16 $0 $4 / $12

Nível 3 (marca preferida) $47 / $47 $47 $47 / $47

Nível 4 (marca não preferida) $100 / $100 $100 $100 / $100

Nível 5 (especialidade) 33% / 33% 33% 33% / 33%

Encomenda por correio $0 for Níveis 1 e 2 $0 for Níveis 1 e 2 $0 for Níveis 1 e 2

Visão rápida das 
Opções de Planos

Benefícios
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Benefícios Adicionais (continuação)

BlueCHiP for Medicare  
Value (HMO-POS)

HealthMate for Medicare  
(PPO)

BlueCHiP for Medicare  
Extra (HMO-POS)

Benefício fora da rede

Serviços preventivos

Aconselhamento nutricional

Benefícios Dentro da rede Fora da rede

Inscrição em ginásio $0 $0 $0

Monitor de fitness Max BuzzTM $0 $0 $0

Reembolso bem-estar Receba $200/ano Receba $200/ano Receba $200/ano

Não Sujeito a Receita  
Médica (NSRM) Receba $60/trimestre Receba $100/trimestre Receba $100/trimestre

Autorização para hardware  
para a visão Receba $150/ano Receba $200/ano Receba $150/ano

Aparelhos auditivos Custa $200-$1,675  
por ouvido

Custa $200-
$1,675 por ouvido

50% até $300 
por ouvido

Custa $200-$1,675  
por ouvido

Consulta de acupuntura Custa $15 Custa $15 Custa $40 Custa $15

BENEFÍCIOS DENTÁRIOS

BlueCHiP for Medicare 
Value (HMO-POS)

HealthMate for Medicare  
(PPO)

BlueCHiP for Medicare 
Extra (HMO-POS)

Prémio Integrado Integrado Integrado

Benefício anual máximo $1,000 $2,000 $1,500

Serviços preventivos Dentro da rede Fora da rede

• Exame Anual $0 $0 50% $0

• Limpezas $0 $0 50% $0

Raios X Dentro da rede Fora da rede

• Ortopantomografias $0 $0 50% $0

• Conjunto boca completa $0 $0 50% $0

• Raios X individuais $0 $0 50% $0

Serviços Abrangentes Dentro da rede Fora da rede

• Obturações 
• Tratamento paliativo 
• Extrações simples 
• Reparações de próteses

50%  $0 50% $0

• Desvitalizações e cirurgia oral -- $0 50% $0

Serviços de Restauração 
Principais Dentro da rede Fora da rede

• Coroas e incrustrações 
• Serviços periodontais -- $0 50% --

Benefícios

Benefícios

Continuação de benefícios



          Planos Médicos e de Medicamentos  
Sujeitos a Receita Médica

Boa opção para  
Veteranos*

BlueCHiP 
for Medicare 

Advance (HMO)

BlueCHiP 
for Medicare 

Standard with 
Drugs (HMO)

BlueCHiP  
for Medicare 
Plus (HMO)

BlueCHiP 
for Medicare 

Preferred 
(HMO-POS)

BlueCHiP  
for Medicare 
Core (HMO)

Prémio mensal do plano $0 $61 $161 $266 $0

Franquia médica $0 $0 $0 $0 $0

Consultas presenciais

Consultas PCP no consultório $0 $0 PCMH ou 
$20 não PCMH

$0 PCMH ou $5 
não PCMH

$0 PCMH ou $5 
não PCMH

$0 PCMH ou $5 
não PCMH

Consultas virtuais (telemedicina) $0 $0 $0 $0 $0

Visão e audição de rotina $0 $0 $0 $0 $0
Consultas presenciais de 
especialidade $35 $35 $25 $25 $25

Consultas presenciais de 
quiropatia $20 $20 $20 $20 $20

Benefício de transporte $0 $0 $0 $0 $0

Serviços de Internamento/
Ambulatório

Hospitalização médica $375 por dia;  
dias 1-5

$290 por dia;  
dias 1-5

$190 por dia;  
dias 1-5

$180 por dia;  
dias 1-5

$180 por dia;  
dias 1-5

Instalações de enfermagem 
especializada

$0 dias 1-20; 
$160 dias 21-45; 
$0 dias 46-100

$0 dias 1-20; 
$140 dias 21-45; 
$0 dias 46-100

$0 dias 1-20; 
$135 dias 21-45; 
$0 dias 46-100

$0 dias 1-20; 
$130 dias 21-45; 
$0 dias 46-100

$0 dias 1-20; 
$130 dias 21-45; 
$0 dias 46-100

Benefício de entrega de refeição $0 $0 $0 $0 $0

Cirurgia de ambulatório Até $350 Até $275 Até $150 Até $150 Até $150

Serviços de Análises Clínicas $5 $5 $0 $0 $0

Testes de diagnóstico e raios X $5 $5 $0 $0 $0

Serviços de radiologia de alta 
tecnologia (RMs, TACs, etc.) $200 $125 $150 $150 $150

Serviço de urgências $90 $90 $75 $75 $90

Ambulância $150 $150 $75 $75 $150

Desembolso máximo $5,000 $4,500 $2,800 $2,250 $3,500

Medicamentos Sujeitos a 
Receita Médica Parte D
Franquia farmácia $200 $100 $0 $0

Sem cobertura

Rede de farmácias Preferida/ 
Padrão

Preferida/ 
Padrão

Preferida/ 
Padrão

Preferida/ 
Padrão

Nível 1 (genérico preferido) $2 / $10 $1 / $9 $3 / $11 $3 / $11

Nível 2 (genérico) $9 / $17 $8 / $16 $6 / $14 $6 / $14

Nível 3 (marca preferida) $47 / $47 $47 / $47 $47 / $47 $47 / $47

Nível 4 (marca não preferida) $100 / $100 $100 / $100 $100 / $100 $100 / $100

Nível 5 (especialidade) 29% / 29% 31% / 31% 33% / 33% 33% / 33%

Encomenda por correio $0 for Níveis 1 e 2 $0 for Níveis 1 e 2 $0 for Níveis 1 e 2 $0 for Níveis 1 e 2
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Benefícios

*Considere este plano se está a sair da cobertura de medicamentos sujeitos a receita médica ou a obtém através de outra fonte.

Visão rápida das 
Opções de Planos
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Benefícios Adicionais (continuação) Boa opção para  
Veteranos*

BlueCHiP 
for Medicare 

Advance (HMO)

BlueCHiP 
for Medicare 

Standard with 
Drugs (HMO)

BlueCHiP  
for Medicare 
Plus (HMO)

BlueCHiP 
for Medicare 

Preferred 
(HMO-POS)

BlueCHiP  
for Medicare 
Core (HMO)

Benefício fora da rede -- -- -- --
Serviços preventivos
Aconselhamento nutricional
Benefícios

Inscrição em ginásio $0 $0 $0 $0 $0

Monitor de fitness Max BuzzTM -- -- -- -- --

Reembolso bem-estar -- -- -- -- --

Não Sujeito a Receita  
Médica (NSRM)

Receba $25/
trimestre

Receba $75/
trimestre

Receba $100/
trimestre

Receba $100/
trimestre

Receba $50/
trimestre

Autorização para hardware  
para a visão

Receba $100/
ano

Receba $125/
ano

Receba $150/
ano

Receba $200/
ano

Receba $150/
ano

Aparelhos auditivos Custa $200-
$1,675 por ouvido

Custa $200-
$1,675 por ouvido

Custa $200-
$1,675 por ouvido

Custa $200-
$1,675 por ouvido

Custa $200-
$1,675 por ouvido

Consulta de acupuntura -- -- -- -- --

Benefícios

Cobertura de 
adiamento  

dentário
       BENEFÍCIOS DENTÁRIOS

Cobertura de 
adiamento  

dentário

BlueCHiP 
for Medicare 

Advance (HMO)

BlueCHiP 
for Medicare 

Standard with 
Drugs (HMO)

BlueCHiP  
for Medicare 
Plus (HMO)

BlueCHiP 
for Medicare 

Preferred 
(HMO-POS)

BlueCHiP  
for Medicare 
Core (HMO)

Prémio $19.60 Integrado Integrado Integrado $19.60

Benefício anual máximo $1,000 $1,500 $1,500 $1,500 $1,000

Serviços preventivos

• Exame Anual $0 $0 $0 $0 $0

• Limpezas $0 $0 $0 $0 $0

Raios X

• Ortopantomografias $0 $0 $0 $0 $0

• Conjunto boca completa $0 $0 $0 $0 $0

• Raios X individuais $0 $0 $0 $0 $0

Serviços Abrangentes

• Obturações 
• Tratamento paliativo 
• Extrações simples 
• Reparações de próteses

50% 20% $0 $0 50%

• Desvitalizações e cirurgia oral -- 20% $0 $0 --

Serviços de Restauração 
Principais

• Coroas e incrustrações 
• Serviços periodontais -- -- -- -- --

Benefícios
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| DETALHES ADICIONAIS DO PROGRAMA
A inscrição  

inclui:

Utilização ilim
itada de  

ginásio e aulas de fitness,  

e opções de fitness em
 casa.

Tornámos o nosso benefício de ginásios ainda melhor 
com Silver&Fit®. Pode agora escolher de entre uma 
variedade de kits de fitness em casa, bem como de entre 
mais de 14,000 centros de fitness em todo o país. 

Escolha entre mais de 45 centros de fitness locais—
incluindo a maioria dos locais YMCA e Anytime 
Fitness em Rhode Island. São estas as instalações 
participantes*:

Barrington 

Anytime Fitness-Club 4784 
†YMCA of Greater  
Providence-Bayside Family

Bristol

Anytime Fitness-Club 2133 

Bristol Total Fitness

Burrillville 

Anytime Fitness-Club 3119

Cranston
†LA Fitness

Renegade Fitness
†YMCA of Greater 
Providence-Cranston

Coventry 

Anytime Fitness-Club 2554

Planet Fitness

Cumberland
†Boys and Girls Club 
Cumberland-Lincoln

Fore Court Racquet  
& Fitness Club

Planet Fitness

East Greenwich
†Absolute Fitness
†Healthtrax Fitness  
& Wellness

Renegade Fitness

East Providence
†Healthtrax Fitness  
& Wellness

Johnston 

Anytime Fitness-Club 1136

Lincoln 

 †MacColl YMCA

Middletown 

Anytime Fitness-Club 5187

Newport County YMCA

Narragansett 

Anytime Fitness-Club 1875

Newport 

Anytime Fitness
†Newport YMCA

North Kingstown

Anytime Fitness-Club 3986 

Ocean State Community 
Wellness

Pawtucket
†LA Fitness 
†Pawtucket Family YMCA

Portsmouth

Common Fence Point YMCA

Providence

VP Fitness, LLC
†YMCA of Greater  
Providence-East Side  
Mount Hope 

Richmond 

Anytime Fitness-Club 2710

Smithfield
†Smithfield YMCA

Tiverton

Atlantic Health & Fitness

Wakefield

River Bend Athletic Club

Luxe Fitness Clubs

The Wellness & Fitness 
Center at South County 
Hospital
†YMCA of Greater  
Providence-South County

Warren

426 Fitness, LLC

Warwick 

Anytime Fitness-Club 4286 

Anytime Fitness-Club 5107
†Healthtrax Fitness  
& Wellness
†LA Fitness

Pro Fitness
†YMCA of Greater  
Providence-Kent County

West Warwick

Curves - 6608 

Forever Fit, Inc.

Westerly

Luxe Fitness Clubs

Woonsocket

The Gym, LLC

Landmark Heart Center

Planet Fitness
†Woonsocket YMCA

$0 INSCRIÇÃO 
NACIONAL EM GINÁSIOS 
MELHORADO!

Logo depois da 
fronteira:
Seekonk, MA
†Newman YMCA

*Esta lista está atualizada a partir de 31 de agosto de 2020. Para informação mais atualizada,  
visite bcbsri.com/medicare/member/wellness. †A instalação tem uma piscina.
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A inscrição  

inclui:

Utilização ilim
itada de  

ginásio e aulas de fitness,  

e opções de fitness em
 casa.

Estamos aqui para ajudar
PRÓXIMO PASSO:

Adicionam
os m

ais  

form
as de aceder aos  

seus benefícios NSRM
!

Um dos benefícios mais populares é conseguir uma atualização em 2021! 
Todos os nossos membros BCBSRI Medicare Advantage receberão um cartão de débito carregado 
com $25-$200/trimestre para comprar uma vasta gama de produtos relacionados com saúde 
tais como medicamentos para a gripe e produtos de cuidados pessoais. Agora resgatável 
presencialmente nas seguintes lojas de retalho nacionais: 

Presencialmente 

Utilize o seu cartão de débito em todas as 
lojas de retalho Walmart, Dollar General, 
Family Dollar, Rite Aid, Walgreens, e  
CVS Pharmacy®. 

Para conveniência adicional, descarregue a 
app Rede NSRM* para digitalizar produtos 
nas lojas para determinar a elegibilidade e 
verificar o saldo do seu cartão. 

BENEFÍCIO PARA MEDICAMENTO  
NÃO SUJEITO A RECEITA MÉDICA  
(NSRM) MELHORADO!

Três formas fáceis de usar o  
benefício NSRM
Assim que receber o seu cartão de débito NSRM,  
pode resgatar o seu benefício de qualquer  
das seguintes formas:

• Walmart

• Dollar General

• Family Dollar

• Rite Aid

Online 

Inicie sessão em nationsotc.com/BCBSRI 
com o seu número de cartão com 19 dígitos. 
Selecione os produtos, adicione ao carrinho, e 
termine a compra. Os produtos serão enviados 
para si sem custos.

Telefone  

Ligue 1-866-304-2138 para encomendar 
produtos pelo telefone. Os produtos serão 
enviados para si sem custos.

Proporcionando mais liberdade, mais conveniência e mais flexibilidade

Diretrizes adicionais do programa18

• Irá receber a sua encomenda 
online dentro de 2-5 dias úteis. 

• Dúvidas? Ligue para NationsOTC 
pelo número 1-866-304-2138.

*Descarregue a app da App Store ou do Google Play. Apple e o logo Apple são marcas 
registadas da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. App Store é uma marca  
de serviços da Apple Inc. Google Play é uma marca registada da Google Inc.

• Walgreens

• CVS Pharmacy®

BENEFÍCIOS PARA TODOS
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ESTAMOS AQUI PARA AJUDAR!

Passe  
pelas lojas Your Blue StoreSM

EAST PROVIDENCE
Highland Commons
71 Highland Ave.

WARWICK 
Cowesett Corners
300 Quaker Ln.

LINCOLN
Lincoln Mall Shopping Center  
622 George Washington Hwy.

Novo na BCBSRI? Contacte a equipa Medicare Sales pelo número 
1-800-505-BLUE (2583) (TTY: 711). 
Horário: Segunda a sexta-feira, das 8:00 às 20:00.  
(Aberto sete dias por semana, das 8:00 às 20:00, de 1 de outubro – 31 de março).  
Pode utilizar o nosso sistema de atendimento automatizado fora deste horário. 

Já é um membro BCBSRI Medicare? Ligue para a equipa Medicare 
Concierge pelo número (401) 277-2958 ou 1-800-267-0439  
(TTY: 711). 

Horário: De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 20:00 e aos sábados e domingos, 
das 8:00 às 12:00. (Aberto sete dias por semana, das 8:00 às 20:00, de  
1 de outubro – 31 de março). Pode utilizar o nosso sistema de atendimento 
automatizado fora deste horário.

Visite bcbsri.com/medicare para comparar planos, obter 
recomendações e candidatar-se. No nosso novo site interativo, pode  
ver vídeos para saber mais sobre os nossos benefícios, marcar uma 
consulta individual, e assistir a reuniões a partir do conforto de sua casa.

Uma vez que se torna um membro BCBSRI, tem acesso ao seu cartão  
de identificação digital, a documentos eletrónicos (livre-se do papel!),  
ao estado de uma reclamação, e informações sobre benefícios ao 
registar-se em myBCBSRI.com.

Ligue

Clique

| INFORMAÇÃO DE CONTACTO

CRANSTON 
Marshalls Plaza  
1325 Oaklawn Ave.
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Horário das lojas: 

Segunda a sexta-feira, das 8:00 às 
17:00. (sábados - 9:00 às 22:00 
durante o Período de Eleição Anual 
Medicare Advantage; 15 de outubro 
– 7 de dezembro)

Locais de venda Your Blue Store*

Nas nossas lojas pode: 

• Saber como conseguir o máximo dos seus benefícios

• Falar com os nossos enfermeiros e nutricionistas

• Encontrar o plano adequado para si

Devido à COVID-19, estamos a oferecer as nossas aluas de 
fitness populares e o programa educacional online através  
do Facebook Live.

*As lojas nossas Your Blue Store seguem as diretrizes estatais e federais durante emergências. Clique em bcbsri.com/yourbluestore  
para informações relacionadas com horário sénior especial, estado da abertura das lojas (incluindo limites de capacidade),  
e informação sobre o programa de fitness.
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1O benefício de transporte consiste em 24 viagens de ida.
2Virgin Pulse® é uma empresa independente de bem-estar, contratada pela Blue Cross & Blue Shield of Rhode Island 
para prestar serviços de bem-estar.
3Verifique a sua PdC para obter detalhes e requisitos específicos de elegibilidade sobre cada um dos benefícios 
enumerados nesta brochura.
4Disponível na nossa área de serviço para os planos HMO e HMO-POS apenas o plano /PPO tem benefício fora de 
serviço de 50% de cosseguro/viagem. Qualquer viagem superior a 20 milhas contará como viagem adicional e 
será subtraída do seu total de 24 viagens. Ligue 1-833-972-2774 ou visite bcbsri.kaizenhealth.org para marcar um 
transporte. 
5Receba uma semana de refeições entregues à sua porta até quatro vezes por ano quando regressa a casa após um 
internamento hospitalar. Para mais informação sobre o programa de refeições, ligue 1-833-853-8946 (chamada 
gratuita) e indique o seu número de Membro BCBRSI.
6Os 20% de desconto CVS não é um benefício do plano e estão restritos a produtos comprados para cuidados de 
saúde do detentor do cartão e aplica-se a produtos de saúde da marca CVS Pharmacy com preço regular com valor 
de $1 ou superior. Exclui prescrições e quaisquer produtos reembolsados pelos programas de saúde federais. Os 
produtos e serviços sujeitos a desconto ExtraCare Health Card não são oferecidos nem garantidos ao abrigo do 
contrato Blue Cross & Blue Shield of Rhode Island com Medicare. Além disso, não estão sujeitos a processos de 
recurso Medicare. As compras elegíveis para descontos ExtraCare Health Card não contarão para os seus custos 
reais de desembolso (RD) ao abrigo do nosso plano. Quaisquer disputas relacionadas com estes produtos e serviços 
podem estar sujeitas ao processo de queixa Blue Cross & Blue Shield of Rhode Island. Outras farmácias estão 
disponíveis na nossa rede. Não está obrigado a comprar as suas prescrições numa CVS Pharmacy utilizando este 
serviço de valor acrescentado. Não pode ser combinado com o benefício NSRM. 
7Para todos os planos exceto HealthMate for Medicare (PPO).
8Pague um copagamento de $0 para um fornecimento de 90 dias de muitos medicamentos genéricos nos Níveis 1 e 
2. As suas poupanças reais dependem dos medicamentos que toma. Ligue 1-855-457-1205 para mudar. Disponível 
com todos os planos exceto BlueCHiP for Medicare Core. AllianceRx Walgreens Prime Mail Service é um serviço de 
entrega ao domicílio de farmácia operado pela Walgreens Specialty Pharmacy Holding LLC. AllianceRx Walgreens 
Prime Mail Service é disponibilizado por Prime Therapeutics LLC, uma empresa independente que fornece serviços 
de gestão do benefício de farmácia para Rhode Island.
9O benefício de audição é administrado através da NationsHearing. Para começar, ligue para 1-866-708-1234 
(TTY:711) ou visite nationshearing.com/BCBSRI.
10Em caso de emergência, deve sempre ligar para 911. A Doctors Online não se destina a substituir estes serviços e 
não deve ser utilizada nestas circunstâncias. A Doctors Online é um serviço de telemedicina prestado pela American 
Well®, uma empresa independente que administra a Doctors Online em nome da BCBSRI.
11Disponível em insulinas selecionadas. 
12Em agosto de 2020, os 4 hospitais no sudeste de MA na Rede tradicional são Sturdy Memorial Hospital, Charlton 
Memorial Hospital, St. Lukes Hospital, e Fuller Hospital.
13BlueCHiP for Medicare Value, BlueCHiP for Medicare Extra, e BlueCHiP for Medicare Preferred
14Consulte a Prova de Cobertura (PdC) do Programa  ACCESS BlueCHiP for Medicare Value para ter acesso a uma 
lista completa de benefícios.
15Médico de acupuntura não incluído.
16Receba $200 trimestralmente de benefício NSRM. O montante do benefício expira trimestralmente.
17Podem aplicar-se algumas exclusões. Esta informação não constitui uma descrição completa dos benefícios.  
Para mais informações, ligue para a equipa de vendas do Medicare pelo número 1-800-505-BLUE (2583) (TTY:711).
18Os benefícios não utilizados não transitam para o o período de benefícios seguinte. Não pode exceder o seu montante trimestral 
de benefício. 

NOTAS DE RODAPÉ
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