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Introdução 

Este documento é um breve resumo dos benefícios e serviços cobertos pelo CCA One Care. Inclui respostas a perguntas frequentes, 
informações de contacto importantes, uma visão geral dos benefícios e serviços oferecidos e informações sobre os seus direitos como 
associado do CCA One Care. Os termos-chave e as suas definições aparecem em ordem alfabética no último capítulo do Manual do 
Associado.  
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A. Isenções de responsabilidade  
Este é um resumo dos serviços de saúde cobertos pelo CCA One Care para 2022. Isto é apenas um resumo. Por favor, leia no Manual 
do Associado a lista completa de benefícios. Para obter o Manual do Associado, telefone para os Serviços de Atendimento a Associados 
através do número 866-610-2273 (TTY 711), das 8h00 às 20h00, 7 dias por semana, de 1 de outubro a 31 de março. (1 de abril a 30 de 
setembro: das 8h00 às 20h00, de segunda a sexta-feira, e das 8h00 às 18h00, aos sábados e domingos.) Também pode encontrá-lo 
online em www.ccama.org/onecare.     

 O Commonwealth Care Alliance (CCA) One Care (Plano Medicare-Medicaid) é um plano de saúde que tem contratos com os programas 
Medicare e Commonwealth of Massachusetts Medicaid para fornecer benefícios de ambos os programas aos inscritos. A adesão ao plano 
depende da renovação do contrato. Destina-se a pessoas que beneficiam do Medicare e do MassHealth, com idades entre 21 e 64 anos no 
momento da inscrição.  

 Quando o presente documento refere “nós”, “-nos” ou “nosso”, significa Commonwealth Care Alliance, Inc. Quando refere “plano” ou “nosso 
plano”, significa o CCA One Care. 

 No CCA One Care pode obter os seus serviços Medicare e MassHealth num plano de saúde denominado plano One Care. Um parceiro de 
atendimento do CCA One Care irá auxiliar a gerir as suas necessidades de saúde.  

 Esta não é uma lista completa. A informação sobre os benefícios é um breve resumo, não uma descrição completa dos benefícios. Para obter 
mais informações, contacte o plano ou leia o Manual do Associado. 

 Os benefícios podem ser alterados em 1 de janeiro de 2023. A Lista de Medicamentos Cobertos (formulário), a rede de farmácias e/ou a rede 
de fornecedores pode ser alterada em qualquer momento. Irá receber um aviso sempre que necessário. 

 ATENÇAO: Se fala espanhol, estão disponíveis para si serviços de assistência linguística, gratuitos. Contacte através do número 866-610-
2273 (TTY 711), das 8h00 às 20h00, 7 dias por semana, de 1 de outubro a 31 de março. (1 de abril a 30 de setembro: das 8h00 às 20h00, de 
segunda a sexta-feira, e das 8h00 às 18h00, aos sábados e domingos.) A chamada é gratuita.  

 Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1-866-610-2273 (TTY 711). Este es un servicio 
gratuito. 

 Pode obter este documento gratuitamente em outros formatos, como letras grandes, formatos que 
funcionam com tecnologia de leitor de ecrã, braille ou áudio. Contacte através do número 866-610-2273 
(TTY 711), das 8h00 às 20h00, 7 dias por semana, de 1 de outubro a 31 de março. (1 de abril a 30 de 
setembro: das 8h00 às 20h00, de segunda a sexta-feira e das 8h00 às 18h00, aos sábados e domingos) A 
chamada é gratuita. 

 Manteremos a sua solicitação de formatos alternativos e linguagem especial em arquivo para envios futuros. Entre em contacto com os 
Serviços para Associados para alterar a sua solicitação de língua e/ou formato da sua preferência.

http://www.ccama.org/onecare
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Serviços de intérprete em vários idiomas 
English:  ATTENTION: If you speak another language, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-866-610-2273 (TTY 711). 
Spanish (Español):  ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1-866-610-2273 (TTY 711). 
Chinese (繁體中文):  注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-866-610-2273（TTY 711）。 
Tagalog (Tagalog – Filipino):  PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  
Tumawag sa 1-866-610-2273 (TTY 711). 
French (Français):  ATTENTION: Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement.  Appelez le 1-866-610-2273 (ATS 
711). 
Vietnamese (Tiếng Việt):  CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 1-866-610-2273 (TTY 711). 
German (Deutsch):  ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-866-610-
2273 (TTY 711). 
Korean (한국어):  주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  1-866-610-2273 (TTY 711)번으로 전화해 
주십시오. 
Russian (Русский):  ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 1-866-610-2273 
(телетайп 711). 

Arabic )الرقم على اتصل  بالمجان. لك تتوافر اللغویة المساعدة خدمات فإن ،العربیة تتحدث كنت إذا ملحوظة:  ):لعربیة  
 ).711 والبكم الصم ھاتف (رقم 2273-610-866-1

Hindi (िहंदी):  �ान द� :  यिद आप िहंदी बोलते ह� तो आपके िलए मु� म� भाषा सहायता सेवाएं उपल� ह�। 1-866-610-2273 (TTY 711) पर कॉल कर�। 
Italian (Italiano):  ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-866-610-
2273 (TTY 711). 
Portuguese (Português):  ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.  Ligue para 1-866-610-2273 (TTY 711). 
French Creole (Kreyòl Ayisyen):   ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.  Rele 1-866-610-2273 (TTY 711). 
Polish (Polski):  UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej.  Zadzwoń pod numer 1-866-610-2273 (TTY 711). 
Greek (Ελληνικά):  ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης, οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Καλέστε 1-
866-610-2273 (TTY 711). 
Japanese (日本語):  注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-866-610-2273（TTY 711）まで、お電話にてご連
絡ください。 
Cambodian (ែខ�រ):  ្របយ័ត�៖  េបើសិន�អ�កនិ�យ ��ែខ� រ, េស�ជំនួយែផ�ក�� េ�យមិនគិតឈ� �ល គឺ�ច�នសំ�ប់បំេរ �អ�ក។  ចូរ ទូរស័ព� 1-866-610-
2273 (TTY 711)។ 
Lao/Laotian (ພາສາລາວ):  ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວ້ົາພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານພາສາ, ໂດຍບ່ໍເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-866-610-2273 (TTY 711). 
Gujarati (ગજુરાતી):  સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો િન:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો 1-866-610-2273 (TTY 711). 
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Aviso de não discriminação 

A Commonwealth Care Alliance, Inc.® cumpre as leis federais aplicáveis relativas a direitos civis e não discrimina com base em, nem exclui pessoas 
nem as trata de forma diferente por causa de condição médica, estado de saúde, recebimento de cuidados de saúde, experiência relativa a 
reclamações, historial médico, incapacidade (incluindo incapacidade mental), estado civil, idade, sexo (incluindo estereótipos sexuais e identidade de 
género), orientação sexual, país de origem, raça, cor, religião, credo, assistência pública ou local de residência. Commonwealth Care Alliance, Inc.: 

• Fornece ajudas e serviços gratuitos a pessoas com deficiência para comunicar connosco de forma eficaz, tais como: 
o Intérpretes de língua de sinais qualificados 
o Informações escritas em outros formatos (impressão grande, áudio, formatos eletrónicos acessíveis, outros formatos) 

• Fornece serviços linguísticos gratuitos a pessoas cujo idioma principal não é o inglês, tais como: 
o Intérpretes qualificados 
o Informações escritas em idiomas 

Se precisar destes serviços, contacte o Civil Rights Coordinator.  Se acreditar que a Commonwealth Care Alliance, Inc. não prestou estes serviços ou 
discriminou de outra forma com base na condição médica, estado de saúde, recebimento de cuidados de saúde, experiência relativa a reclamações, 
historial médico, incapacidade (incluindo incapacidade mental), estado civil, idade, sexo (incluindo estereótipos sexuais e identidade de género), 
orientação sexual, país de origem, raça, cor, religião, credo, assistência pública ou local de residência, pode apresentar uma reclamação com o:  

Commonwealth Care Alliance 
Civil Rights Coordinator 
30 Winter Street 
Boston, MA 02108 
Telefone: 617-960-0474, ext. 3932 (TTY 711) Fax: 857-453-4517 
E-mail: civilrightscoordinator@commonwealthcare.org 

Pode apresentar uma reclamação pessoalmente ou pelo correio, fax ou e-mail. Caso precise de ajuda para apresentar uma reclamação, o Civil Rights 
Coordinator estará disponível para o ajudar. Também pode apresentar uma queixa de direitos civis no U.S. Department of Health and Human 
Services, Office for Civil Rights, pelo portal eletrónico, Office for Civil Rights Complaint Portal, disponível em: 
ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ou por e-mail ou telefone em: 

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW 
Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201  
Telefone: 800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) 

Estão disponíveis formulários de reclamação em: www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
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B. Perguntas frequentes 

O gráfico a seguir apresenta as perguntas mais frequentes. 

Perguntas frequentes (FAQ) Respostas 

O que é um Plano One Care? Um Plano One Care é uma organização composta por médicos, hospitais, farmácias, prestadores de serviços 
e assistência de longa duração e outros prestadores. Também tem parceiros de atendimento para ajudá-lo a 
gerir todos os seus prestadores e serviços, bem como a sua assistência. Todos eles trabalham juntos para 
prestar os cuidados de que precisa. O CCA One Care (Plano Medicare-Medicaid) é um Plano One Care que 
oferece benefícios do MassHealth e do Medicare aos inscritos no programa One Care.  

O que é um parceiro de 
atendimento CCA One Care? 

Um parceiro de atendimento CCA One Care é a pessoa principal com quem deve entrar em contacto. Esta 
pessoa ajuda a gerir todos os seus prestadores e serviços e garante que obtém o que precisa.  

O que são serviços e 
assistência de longo prazo? 

Os serviços e assistência de longo prazo são uma ajuda para pessoas que precisam de ajuda para realizar 
tarefas quotidianas como tomar banho, vestir-se, preparar comida e tomar medicamentos. A maioria destes 
serviços é prestada em sua casa ou na sua comunidade, mas podem ser prestados num lar residencial ou 
num hospital. 

O que é um Coordenador de 
Assistência de Longo Prazo 
(ALP)? 

Um coordenador ALP do CCA One Care é uma pessoa com quem você pode contactar e ter na sua equipa de 
atendimento. Essa pessoa é especialista em serviços e assistência de longo prazo e/ou serviços de 
recuperação. Esta pessoa ajuda-o a obter serviços que o ajudam a viver de forma independente em sua casa. 

http://www.ccama.org/onecare
http://www.ccama.org/onecare
http://www.ccama.org/onecare
http://www.ccama.org/onecare
http://www.ccama.org/onecare
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Perguntas frequentes (FAQ) Respostas 

No CCA One Care terei os 
mesmos benefícios do 
Medicare e do MassHealth 
que recebo agora? 

Receberá os benefícios cobertos pelo Medicare e pelo MassHealth (Medicaid) diretamente do CCA One Care.  
Trabalhará com uma equipa de prestadores que o ajudará a determinar que serviços irão satisfazer melhor as 
suas necessidades. Isto significa que alguns dos serviços que obtém agora podem mudar. Também pode 
obter outros benefícios da mesma forma que agora, diretamente de uma agência estadual, como o 
Departamento de Saúde Mental ou o Departamento de Serviços de Desenvolvimento.  

Quando se inscreve no CCA One Care, você e a sua equipa de cuidados desenvolverão em conjunto um 
Plano de Cuidados Individualizados (PCI) para satisfazer as suas necessidades de saúde e assistência, 
refletindo as suas preferências e objetivos pessoais. Se estiver a tomar qualquer medicamento prescrito do 
Medicare Parte D que o CCA One Care normalmente não cobre, pode obter um abastecimento temporário e 
nós ajudaremos a que faça a transição para outro medicamento ou a obter uma exceção no âmbito do CCA 
One Care para cobrir o seu medicamento se medicamente necessário. Para todos os outros serviços, pode 
continuar a recorrer aos seus médicos e a receber os seus serviços atuais por 90 dias ou até que o seu Plano 
de Cuidados Individualizados (PCI) esteja concluído.   

Posso recorrer aos médicos a 
que recorro agora? 

Frequentemente, esse é o caso. Se os seus prestadores de serviços (incluindo médicos, terapeutas, 
farmácias e outros prestadores de cuidados de saúde) trabalharem com o CCA One Care e tiverem um 
contrato connosco, pode continuar a recorrer a eles.  

• Os prestadores com um contrato connosco estão “dentro da rede”.  Tem de utilizar os prestadores 
da rede CCA One Care.  

• Se precisar de cuidados urgentemente necessários ou de emergência ou serviços de diálise fora da 
sua área, pode utilizar prestadores fora do plano CCA One Care.  

Para saber se os seus médicos estão na rede do plano, telefone para os Serviços de Atendimento a 
Associados ou consulte o Diretório de Prestadores do CCA One Care no Website do plano em 
www.ccama.org/onecare.  

Se o CCA One Care for novo para si, colaboraremos consigo para desenvolver um Plano de Cuidados 
Individualizados (PCI) para satisfazer as suas necessidades. Pode continuar a recorrer aos médicos a que 
recorre atualmente durante 90 dias ou até ao plano de cuidados estar concluído. 

http://www.ccama.org/onecare
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Perguntas frequentes (FAQ) Respostas 

O que acontece se eu precisar 
de um serviço, mas ninguém 
na rede do CCA One Care 
puder prestá-lo? 

A maioria dos serviços será fornecida pelos nossos prestadores de rede. Se precisar de um serviço que não 
pode ser prestado na nossa rede, o CCA One Care pagará o custo de um prestador fora da rede. 

Onde está disponível o CCA 
One Care? 

A área de serviço para este plano inclui: Barnstable, Berkshire, Bristol, Essex, Franklin, Hampden, Hampshire, 
Middlesex, Norfolk, Plymouth, Suffolk e condados de Worcester, Massachusetts. Tem de morar numa destas 
áreas para aderir ao plano.  

Atualmente, não servimos os condados de Dukes e Nantucket. 

Ligue para os Serviços de Atendimento a Associados para obter mais informações sobre se o plano está 
disponível onde mora.  

Tenho de pagar uma quantia 
mensal (também chamada 
prémio) no CCA One Care? 

Não pagará qualquer prémio mensal ao CCA One Care pela sua cobertura de saúde. 

Se paga um prémio ao MassHealth for CommonHealth, deverá continuar a pagar o prémio ao MassHealth 
para manter a sua cobertura. 

O que é a autorização prévia? Autorização prévia significa que tem de obter a aprovação do CCA One Care para que o CCA One Care 
forneça cobertura para um serviço, elemento ou medicamento específico ou prestador fora da rede. O CCA 
One Care pode não cobrir o serviço, elemento ou medicamento se você não obtiver aprovação prévia. Se 
precisar de atendimento urgente ou de emergência ou de serviços de diálise fora da área, não tem 
necessidade de obter aprovação prévia. O CCA One Care pode fornecer-lhe uma lista de serviços ou 
procedimentos que requerem que obtenha autorização prévia do plano antes de o serviço ser 
prestado. 

Consulte o Capítulo 3 do Manual do Associado para saber mais sobre a autorização prévia. Consulte a 
Tabela de Benefícios na Secção D do Capítulo 4 do Manual do Associado para saber que serviços 
requerem autorização prévia. 
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Perguntas frequentes (FAQ) Respostas 

Quem devo contactar se tiver 
dúvidas ou precisar de ajuda?  

Se tiver perguntas gerais ou perguntas sobre o nosso plano, serviços, área de serviço, faturação ou 
cartões de associado, telefone para os Serviços de Atendimento a Associados do CCA Senior Care 
Options.  

Se tiver dúvidas sobre a sua saúde ou se precisar de cuidados de saúde comportamentais imediatos, 
telefone para a Linha de Aconselhamento de Enfermagem.  

Para Serviço de Atendimento a Associados ou Linha de Aconselhamento de Enfermagem: 

LIGUE 866-610-2273 
As chamadas para este número são gratuitas.  
1 de abril a 30 de setembro: das 8h00 às 20h00, de segunda a sexta-feira, e das 8h00 às 
18h00, de sábado a domingo 
1 de outubro a 31 de março: 8h00 às 20h00, 7 dias por semana 
Os Serviços de Atendimento a Associados também oferecem serviços de interpretação gratuitos 
para pessoas que não falam inglês. 

TTY Ligue MassRelay via 711  
Este número destina-se a pessoas surdas, com deficiência auditiva ou com dificuldade de fala. 
É necessário ter um equipamento telefónico especial para ligar. 
As chamadas para este número são gratuitas.  

1 de abril a 30 de setembro: das 8h00 às 20h00, de segunda a sexta-feira, e das 8h00 às 
18h00, de sábado a domingo 
1 de outubro a 31 de março: 8h00 às 20h00, 7 dias por semana 
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C. Visão Geral de Serviços 

A tabela que se segue apresenta uma visão geral rápida dos serviços de que poderá necessitar, dos seus custos e das regras 
dos benefícios 

Necessidade ou preocupação 
de saúde 

Serviços de que pode 
precisar 

Os seus custos 
para prestadores 
na rede 

Limitações, exceções e informações de benefícios (regras 
sobre benefícios) 

Pretende um médico Consultas para tratar 
uma lesão ou doença 

$0 Não é necessária autorização prévia, exceto para centro 
cirúrgico ambulatorial certificado, atendimento odontológico 
não rotineiro e cirurgia ambulatorial. 

Consultas de bem-
estar; por exemplo, um 
exame físico 

$0 Não é necessária autorização prévia para serviços fornecidos 
por um prestador de rede. 

Transporte para um 
consultório médico 

$0 É necessária autorização prévia. 

Cuidados 
especializados 

 Não é necessária autorização prévia para serviços fornecidos 
por um prestador de rede. 

Cuidados para evitar 
que adoeça, como 
vacinas contra a gripe  

$0 Não é necessária autorização prévia para serviços fornecidos 
por um prestador de rede. 

“Bem-vindo à 
Medicare” (consulta 
preventiva apenas uma 
vez) 

$0 Não é necessária autorização prévia para serviços fornecidos 
por um prestador de rede. 
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Necessidade ou preocupação 
de saúde 

Serviços de que pode 
precisar 

Os seus custos 
para prestadores 
na rede 

Limitações, exceções e informações de benefícios (regras 
sobre benefícios) 

Precisa de exames médicos 
(Este serviço continua na 
próxima página) 
 
 
Exames médicos 
(continuação) 

Testes de laboratório, 
como exames de 
sangue 

$0 Não é necessária autorização prévia, exceto para testes 
genéticos. Para obter mais informações, telefone para os 
nossos Serviços de Atendimento a Associados. 
No caso de serem necessários dados clínicos para determinar 
se um curso de tratamento é apropriado, o CCA One Care 
reserva-se o direito de solicitar que um especialista analise o 
plano de tratamento proposto ou a solicitação. 

Radiografias ou outras 
imagens, como 
tomografias 
computadorizadas 

$0 Pode ser necessária autorização prévia para testes de 
diagnóstico em ambulatório e serviços e materiais 
terapêuticos. Por exemplo, imagiologia especializada e testes 
de rastreio especializados (ou seja, testes genéticos) podem 
requerer uma autorização prévia. Para obter mais informações, 
telefone para os nossos Serviços de Atendimento a 
Associados. 
No caso de serem necessários dados clínicos para determinar 
se um curso de tratamento é apropriado, o CCA One Care 
reserva-se o direito de solicitar que um especialista analise o 
plano de tratamento proposto ou a solicitação. 
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Necessidade ou preocupação 
de saúde 

Serviços de que pode 
precisar 

Os seus custos 
para prestadores 
na rede 

Limitações, exceções e informações de benefícios (regras 
sobre benefícios) 

Testes de rastreio, 
como testes para 
verificar a presença de 
cancro 

$0 Pode ser necessária autorização prévia para testes de 
diagnóstico em ambulatório e serviços e materiais 
terapêuticos. Por exemplo, imagiologia especializada e testes 
de rastreio especializados (ou seja, testes genéticos) podem 
requerer uma autorização prévia. Para obter mais informações, 
telefone para os nossos Serviços de Atendimento a 
Associados. 
No caso de serem necessários dados clínicos para determinar 
se um curso de tratamento é apropriado, o CCA One Care 
reserva-se o direito de solicitar que um especialista analise o 
plano de tratamento proposto ou a solicitação. 
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Necessidade ou preocupação 
de saúde 

Serviços de que pode 
precisar 

Os seus custos 
para prestadores 
na rede 

Limitações, exceções e informações de benefícios (regras 
sobre benefícios) 

Precisa de medicamentos 
para tratar a sua doença ou 
condição 
(Este serviço continua na 
próxima página) 
 

Medicamentos 
genéricos (sem nome 
comercial) 

$0 por um 
abastecimento de 
31 dias 

Pode haver limitações nos tipos de medicamentos cobertos. 
Consulte a Lista de Medicamentos Cobertos do CCA One Care 
(Formulário/Lista de Medicamentos) para obter mais 
informações. 

O plano pode exigir que experimente primeiro um 
medicamento para tratar a sua condição antes de cobrir outro 
medicamento para essa condição. 

Alguns medicamentos têm limites de quantidade. 

O seu prestador de prescrição pode ter de obter autorização 
prévia do CCA One Care para determinados medicamentos. 

Alguns medicamentos que toma regularmente, para uma 
condição médica crónica ou de longo prazo, estão disponíveis 
através de serviços de encomenda por correio ou fornecimento 
prolongado (90 dias) (longo prazo) numa farmácia retalhista da 
rede. Pagará $0 por encomenda pelo correio ou fornecimento 
prolongado (90 dias). 

Caso tenha estado numa enfermaria durante, pelo menos, 90 
dias, não terá de fazer copagamentos para medicamentos 
prescritos. 
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Necessidade ou preocupação 
de saúde 

Serviços de que pode 
precisar 

Os seus custos 
para prestadores 
na rede 

Limitações, exceções e informações de benefícios (regras 
sobre benefícios) 

Precisa de medicamentos 
para tratar a sua doença ou 
condição  
(Este serviço continua na 
próxima página) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medicamentos de 
marca 
 

$0 por um 
abastecimento de 
31 dias 

Pode haver limitações nos tipos de medicamentos cobertos. 
Consulte a Lista de Medicamentos Cobertos do CCA One Care 
(Formulário/Lista de Medicamentos) para obter mais 
informações. 

O plano pode exigir que experimente primeiro um 
medicamento para tratar a sua condição antes de cobrir outro 
medicamento para essa condição. 

Alguns medicamentos têm limites de quantidade. 

O seu prestador de prescrição pode ter de obter autorização 
prévia do CCA One Care para determinados medicamentos. 

Alguns medicamentos que toma regularmente, para uma 
condição médica crónica ou de longo prazo, estão disponíveis 
através de serviços de encomenda por correio ou fornecimento 
prolongado (90 dias) (longo prazo) numa farmácia retalhista da 
rede. Pagará $0 por encomenda pelo correio ou fornecimento 
prolongado (90 dias). 

Caso tenha estado numa enfermaria durante, pelo menos, 90 
dias, não terá de fazer copagamentos para medicamentos 
prescritos. 
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Necessidade ou preocupação 
de saúde 

Serviços de que pode 
precisar 

Os seus custos 
para prestadores 
na rede 

Limitações, exceções e informações de benefícios (regras 
sobre benefícios) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Precisa de medicamentos 
para tratar a sua doença ou 
condição (continuação) 

Medicamentos não 
sujeitos a receita 
médica 

 

$0 O CCA One Care cobre determinados medicamentos não 
sujeitos a receita médica (over-the counter, OTC) se forem 
receitados por um médico. Consulte a Lista de Medicamentos 
Cobertos do CCA One Care (Formulário/Lista de 
Medicamentos) para obter mais informações. 

Pode haver limitações nos tipos de medicamentos cobertos. 
Consulte a Lista de Medicamentos Cobertos do CCA One Care 
(Formulário/Lista de Medicamentos) para obter mais 
informações. 

O plano pode exigir que experimente primeiro um 
medicamento para tratar a sua condição antes de cobrir outro 
medicamento para essa condição. Alguns medicamentos têm 
limites de quantidade. 

O seu prestador de prescrição pode ter de obter autorização 
prévia do CCA One Care para determinados medicamentos. 

Medicamentos 
prescritos do Medicare 
Parte B 

$0 Os medicamentos da Parte B incluem medicamentos 
administrados pelo seu médico no seu consultório, alguns 
medicamentos contra o cancro oral e alguns medicamentos 
usados com determinados equipamentos médicos. Leia o 
Manual do Associado para obter mais informações sobre 
esses medicamentos.  

A maioria dos medicamentos especiais está limitada a um 
fornecimento de 30 dias. Pode ser necessária autorização 
prévia. 

Precisa de terapia após um 
acidente vascular cerebral ou 
acidente 

Terapia ocupacional, 
fisioterapia ou terapia 
da fala 

$0 É necessária autorização prévia para terapia ocupacional, 
fisioterapia e terapia da fala.   
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Necessidade ou preocupação 
de saúde 

Serviços de que pode 
precisar 

Os seus custos 
para prestadores 
na rede 

Limitações, exceções e informações de benefícios (regras 
sobre benefícios) 

Precisa de cuidados de 
emergência  

Serviços de 
emergência 

$0 Pode receber cuidados médicos de emergência cobertos 
sempre que precisar, em qualquer local nos Estados Unidos ou 
nos respetivos territórios. 
Não é necessária autorização prévia. Os cuidados de 
emergência não estão cobertos fora dos Estados Unidos e 
respetivos territórios. 

Serviços de 
ambulância 

$0 Não é necessária autorização prévia para serviços de 
ambulância de emergência dentro e fora da rede. 
Pode ser necessária autorização prévia para serviços de 
ambulância não emergenciais. 
Os serviços de ambulância de emergência não são cobertos 
fora dos Estados Unidos e seus territórios. 

Cuidados de urgência $0 Se necessitar de cuidados necessários com urgência, é 
necessário que tente primeiramente obtê-los de um prestador 
da rede ou ligar para a nossa Linha de Aconselhamento de 
Enfermagem, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. 
No entanto, pode utilizar prestadores fora da rede quando não 
conseguir deslocar-se a um prestador da rede. 
Não é necessária autorização prévia. Os cuidados de urgência 
não estão cobertos fora dos Estados Unidos e respetivos 
territórios. 

Precisa de cuidados 
hospitalares 

Internamento 
hospitalar 

$0 É necessária autorização prévia, exceto no caso de 
internamento para tratamento de consumo de 
substâncias e admissões de emergência. 
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Necessidade ou preocupação 
de saúde 

Serviços de que pode 
precisar 

Os seus custos 
para prestadores 
na rede 

Limitações, exceções e informações de benefícios (regras 
sobre benefícios) 

Cuidados médicos ou 
cirurgiões 

$0 É necessária autorização prévia. 

Precisa ajuda para melhorar 
ou tem necessidades 
especiais de saúde (este 
serviço continua na próxima 
página) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precisa de ajuda para 
melhorar ou tem 

Serviços de 
reabilitação 

$0 É necessária autorização prévia para reabilitação cardíaca e 
pulmonar, terapêutica por exercício supervisionado (TES), 
fisioterapia, terapia ocupacional e terapia da fala. 

Cuidados quiropráticos $0 O plano cobre 36 consultas por ano, a menos que autorizado 
de forma diferente no seu Plano de Cuidados Individualizados.  

Equipamentos médicos 
para cuidados ao 
domicílio   

$0 Pode ser necessária autorização prévia. Para obter uma lista 
detalhada, telefone para os nossos Serviços de Atendimento a 
Associados. 

Serviços de cuidados 
de enfermagem 
especializados e de 
saúde ao domicílio  

$0 É necessária autorização prévia. 

Planeamento familiar $0 Se precisar de serviços de planeamento familiar, pode receber 
esses serviços de qualquer prestador dos planos CCA One 
Care ou de qualquer prestador de serviços de planeamento 
familiar contratado pelo MassHealth. Não é necessária 
autorização prévia, exceto para testes genéticos. 

Serviços de 
enfermagem obstétrica 

$0 Não é necessária autorização prévia para serviços fornecidos 
por um prestador de rede. 

Serviços de aborto $0 Não é necessária autorização prévia para serviços fornecidos 
por um prestador de rede. 
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Necessidade ou preocupação 
de saúde 

Serviços de que pode 
precisar 

Os seus custos 
para prestadores 
na rede 

Limitações, exceções e informações de benefícios (regras 
sobre benefícios) 

necessidades especiais de 
saúdes (continuação) 
 

Serviços de diálise $0 Não é necessária autorização prévia para serviços fornecidos 
por um prestador de rede. 
Não tem necessidade de autorização prévia para serviços de 
diálise fora da área. 

Podologia  $0 Não é necessária autorização prévia para serviços prestados 
por um prestador de rede, exceto para cirurgia podológica e 
serviços de podologia prestados em lar residencial. 

Prostética  $0 Pode ser necessária autorização prévia. Para obter uma lista 
detalhada, telefone para os nossos Serviços de Atendimento a 
Associados. 

Serviços ortopédicos $0 Pode ser necessária autorização prévia. Para obter uma lista 
detalhada, telefone para os Serviços de Atendimento a 
Associados. 
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Necessidade ou preocupação 
de saúde 

Serviços de que pode 
precisar 

Os seus custos 
para prestadores 
na rede 

Limitações, exceções e informações de benefícios (regras 
sobre benefícios) 

Precisa de cuidados 
oftalmológicos 

Exames oftalmológicos $0 Não é necessária autorização prévia para serviços fornecidos 
por um prestador de rede. 

Óculos ou lentes de 
contacto 

$0 Não é necessária autorização prévia para serviços fornecidos 
por um prestador de rede. 
As armações estão limitadas a um par de até $125 por ano, a 
menos que autorizado de outro modo por um prestador da 
rede. Para obter mais informações, telefone para os Serviços 
de Atendimento a Associados ou leia o Manual do Associado 
do CCA One Care. 
Contacte a VSP através do número 855-492-9028 para saber 
mais sobre os benefícios para armações ou consulte o Manual 
do Associado, Capítulo 4. 

Outros cuidados com a 
visão 

$0 Não é necessária autorização prévia para serviços fornecidos 
por um prestador de rede. 

Precisa de cuidados 
dentários  
(Este serviço continua na 
próxima página) 

Exames dentários e 
cuidados preventivos 

$0 A autorização prévia não é necessária para a maioria dos 
serviços fornecidos por um prestador da rede.  
As limpezas preventivas e a avaliação oral periódica são 
realizadas duas vezes por ano. 
Podem aplicar-se outras limitações. 
Para obter mais informações, telefone para os Serviços de 
Atendimento a Associados. 
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Necessidade ou preocupação 
de saúde 

Serviços de que pode 
precisar 

Os seus custos 
para prestadores 
na rede 

Limitações, exceções e informações de benefícios (regras 
sobre benefícios) 

Precisa de cuidados 
dentários (continuação) 

Cuidados dentários 
restauradores e de 
emergência 

$0 É necessária autorização prévia, exceto para exames de 
diagnóstico e radiografias, obturações de restauração e 
cuidados de emergência. 
As próteses dentárias e coroas de substituição estão limitadas 
à cobertura uma vez a cada cinco anos, exceto se houver 
autorização diferente. 
Podem aplicar-se outras regras e limitações. Para obter mais 
informações, telefone para os Serviços de Atendimento a 
Associados. 
No caso de serem necessários dados clínicos para determinar 
se um curso de tratamento é apropriado, o CCA One Care 
reserva-se o direito de solicitar que um especialista em 
odontologia analise o plano de tratamento proposto pelo seu 
dentista. 

Precisa de serviços auditivos Rastreios auditivos $0 Não é necessária autorização prévia para serviços fornecidos 
por um prestador de rede. 

Aparelhos auditivos $0 É necessária autorização prévia para aparelhos auditivos que 
custem mais de $500. Entre em contacto com a 
NationsHearing através do 877-277-9196 (TTY 711) para 
agendar uma reunião. Para saber mais sobre os benefícios 
para o seu aparelho auditivo, consulte o Manual do 
Associado, Capítulo 3. 

Serviços para ajudar a 
gerir a sua doença 

$0 Não é necessária autorização prévia para serviços fornecidos 
por um prestador de rede. 
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Necessidade ou preocupação 
de saúde 

Serviços de que pode 
precisar 

Os seus custos 
para prestadores 
na rede 

Limitações, exceções e informações de benefícios (regras 
sobre benefícios) 

Tem uma condição crónica, 
como diabetes ou doença 
cardíaca 

Fornecimentos e 
serviços para diabetes 

$0 O CCA One Care disponibiliza aos nossos associados com 
diabetes monitores selecionados de glicose no sangue e tiras 
de teste de um prestador da sua preferência. Não é necessária 
autorização prévia para esses produtos selecionados, mas 
pode ser necessária para outros produtos. Para obter mais 
informações, telefone para os Serviços de Atendimento a 
Associados ou leia o Manual do Associado do CCA One Care. 

Tem um problema de saúde 
comportamental 

Serviços de saúde 
comportamental 

$0 Pode ser necessária autorização prévia. Para obter uma lista 
detalhada, telefone para os Serviços de Atendimento a 
Associados ou leia o Manual do Associado do CCA One Care. 

Tem um transtorno por uso 
de substâncias 

Serviços em caso de 
consumo de 
substâncias  

$0 Não é necessária autorização prévia para serviços fornecidos 
por um prestador de rede. 

Serviços do Programa 
de Tratamento de 
Opiáceos 

$0 Não é necessária autorização prévia. 

Precisa de serviços de saúde 
comportamental de longo 
prazo 

Cuidados de 
internamento e 
ambulatório e serviços 
baseados na 
comunidade para 
pessoas que precisam 
de cuidados de saúde 
comportamental   

$0 É necessária autorização prévia para cuidados de pacientes 
internados, exceto para consumo abusivo de substâncias em 
pacientes internados e admissões de emergência. 
Não é necessária autorização prévia para atendimento 
ambulatorial, exceto para testes neuropsicológicos, testes 
psicológicos, terapêutica eletroconvulsiva e estimulação 
magnética transcraniana. 
Para obter uma lista detalhada de serviços que requerem 
autorização prévia, telefone para os Serviços de Atendimento 
a Associados ou leia o Manual do Associado do CCA One 
Care. 
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Necessidade ou preocupação 
de saúde 

Serviços de que pode 
precisar 

Os seus custos 
para prestadores 
na rede 

Limitações, exceções e informações de benefícios (regras 
sobre benefícios) 

Precisa de equipamento 
médico durável (DME)  

Nota: Esta não é uma lista 
completa de DME coberto. 
Para obter uma lista completa, 
contacte os Serviços de 
Atendimento a Associados ou 
consulte o Capítulo 4 do 
Manual do Associado. 

Cadeiras de rodas, 
muletas e andarilhos 

$0 Pode ser necessária autorização prévia. Para obter uma 
lista detalhada, telefone para os Serviços de Atendimento a 
Associados. 

Nebulizadores $0 Não é necessária autorização prévia.  

Equipamento e 
fornecimentos de 
oxigénio 

$0 É necessária autorização prévia. 

Precisa de ajuda para viver 
em casa 
 

Serviços 
domésticos, como 
limpeza ou 
arrumação 

$0 É necessária autorização prévia. 

Alterações em sua 
casa, como rampas 
e acesso para 
cadeiras de rodas 

$0 Pode ser necessária autorização prévia. Para obter uma lista 
detalhada, telefone para os Serviços de Atendimento a 
Associados. 

Serviços de 
Autonomização 
durante o dia 

$0 É necessária autorização prévia. 
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Necessidade ou preocupação 
de saúde 

Serviços de que pode 
precisar 

Os seus custos 
para prestadores 
na rede 

Limitações, exceções e informações de benefícios (regras 
sobre benefícios) 

Serviços para ajudá-
lo a viver por conta 
própria (serviços de 
saúde domiciliar ou 
serviços de 
atendimento de 
cuidados pessoais) 

$0 É necessária autorização prévia. 

Centros de Dia 
para Adultos ou 
outros serviços de 
apoio  

$0 É necessária autorização prévia. 

Acolhimento de 
adultos e 
acolhimento de 
adultos em grupo  

$0 É necessária autorização prévia. 

Precisa de um lugar para 
morar com pessoas 
disponíveis para ajudá-lo  

Cuidados de 
enfermagem ao 
domicílio 

$0 É necessária autorização prévia. 
Se o MassHealth determinar que você tem um Valor Pago 
pelo Doente (VPD) Mensal para os seus cuidados 
domiciliários, você será responsável por esses pagamentos. 

O seu cuidador necessita de 
algum tempo livre  

Cuidados 
continuados 

$0 É necessária autorização prévia. Para obter mais 
informações, telefone para os Serviços de Atendimento a 
Associados. 
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Necessidade ou preocupação 
de saúde 

Serviços de que pode 
precisar 

Os seus custos 
para prestadores 
na rede 

Limitações, exceções e informações de benefícios (regras 
sobre benefícios) 

Precisa de transporte Transporte de 
emergência 

$0 Não é necessária autorização prévia para transporte de 
emergência dentro e fora da rede. O transporte de 
emergência não é coberto fora dos Estados Unidos e 
respetivos territórios. 

Transporte para 
consultas médicas 

$0 Não é necessária autorização prévia. Para obter mais 
informações, contacte os Serviços de Atendimento a 
Associados. 

Transporte para 
outros serviços 

$0 Oito viagens só de ida por mês são fornecidas para fins não 
médicos, como compras de supermercado. Limitação de 
milhas aplicável.  

É necessária autorização prévia. Para obter mais 
informações, contacte os Serviços de Atendimento a 
Associados. 

 
O resumo de benefícios acima é facultado apenas para fins informativos.  Para obter mais informações sobre os seus benefícios, 
pode ler o Manual do Associado do CCA One Care.  Se tiver dúvidas, também pode ligar para os Serviços de Atendimento a 
Associados do CCA One Care. 
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D. Outros serviços que o CCA One Care abrange 

Esta não é uma lista completa. Ligue para os Serviços de Atendimento a Associados ou leia o Manual do Associado para saber 
mais sobre outros serviços cobertos. 

Outros serviços que o 
CCA One Care cobre Os seus custos para prestadores na rede 

Acupuntura $0 
O plano cobre 36 consultas por ano civil, a menos que autorizado de forma diferente no seu Plano de 
Cuidados Individualizados. 

Recompensa na forma de 
consulta anual de bem-
estar 

Uma consulta anual de bem-estar ou um exame físico anual qualificam-se para um reembolso de $25 por 
ano após a conclusão da consulta. Consultas rotineiras de PCP, como acompanhamento ou consulta 
médica, não se qualificam para a recompensa. Para ganhar esta recompensa, deve fazer uma consulta 
anual de bem-estar ou um exame anual. Qualquer tipo de consulta anual é mais longo do que as 
consultas de rotina do PCP. Durante uma consulta anual de bem-estar ou um exame anual, você e o seu 
médico farão uma revisão detalhada da sua saúde geral. 

Programa de Cuidados 
Paliativos (Escolhas pela 
Vida) 

$0 
Os cuidados paliativos são cuidados que visam melhorar a qualidade de vida das pessoas que 
vivem com uma doença grave.  

Não é necessária autorização prévia para serviços prestados pelo programa de cuidados paliativos ou por 
um prestador da rede. 

Telessaúde $0 

Leia o Manual do Associado, Capítulo 4, Secção 2, Tabela de Benefícios para obter mais informações. 

Determinados serviços de telemedicina, incluindo: serviços urgentes; serviços de cuidados de saúde 
domiciliários; serviços de prestadores de cuidados primários; serviços de terapia ocupacional; sessões 
individuais para serviços de especialidade de saúde mental; outros profissionais de saúde; sessões 
individuais para serviços psiquiátricos; serviços de fisioterapia e patologia da fala; sessões individuais 
para casos de consumo de substância em ambulatório  

  



CCA One Care (Plano Medicare-Medicaid): Resumo dos Benefícios 2022 

Se tiver dúvidas, telefone para o CCA One Care através do número 866-610-2273 (TTY 711), das 8h00 às 20h00, 7 dias por semana, de 1 de 
outubro a 31 de março. (1 de abril a 30 de setembro: das 8h00 às 20h00, de segunda a sexta-feira, e das 8h00 às 18h00, aos sábados e 
domingos.) A chamada é gratuita. Para obter mais informações, aceda a www.ccama.org/onecare.  25 

? 
 

 

E. Benefícios cobertos fora do CCA One Care  
Esta não é uma lista completa. Ligue para os Serviços de Atendimento a Associados para saber mais sobre outros serviços não 
cobertos pelo CCA One Care, mas disponíveis através do Medicare, Medicaid ou de uma agência estadual. 

Outros serviços cobertos pelo Medicare, Medicaid ou uma agência 
estadual Os seus custos 

Determinados serviços de cuidados paliativos cobertos fora do CCA One Care $0 

Reabilitação psicossocial Ligue para a agência estadual para obter mais 
informações. 

Gestão de casos específicos  Ligue para a agência estadual para obter mais 
informações. 

Lar residencial e alimentação Ligue para o Departamento de Assistência Transicional 
para obter mais informações. 
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F. Serviços que o CCA One Care, o Medicare e o MassHealth não cobrem 
Esta não é uma lista completa. Ligue para os Serviços de Atendimento a Associados para saber mais sobre outros serviços 
excluídos. 

Serviços o CCA One Care, o Medicare e o MassHealth não cobrem 

Serviços que não são medicamente necessários de acordo com as normas do Medicare e MassHealth, salvo aprovação contrária ou se 
introduzidos no seu Plano de Cuidados Pessoais (Individualizado). 

Tratamentos médicos e cirúrgicos experimentais, material experimental e medicamentos experimentais, a menos que cobertos pelo Medicare 
ou por um estudo de investigação clínica aprovado pelo Medicare ou pelo nosso plano. (Consulte o Manual do Associado para obter mais 
informações sobre estudos de investigação clínica.) 

Procedimentos ou serviços eletivos ou voluntários de melhoria (incluindo perda de peso, crescimento do cabelo, desempenho sexual, 
desempenho atlético, fins cosméticos, antienvelhecimento e desempenho mental), exceto quando medicamente necessários. 

Cirurgia cosmética ou outra intervenção cosmética, a menos que necessária devido a uma lesão acidental ou quando medicamente 
necessária. No entanto, o plano pagará a reconstrução de uma mama após uma mastectomia e o tratamento da outra mama para ficar 
igual. 

Queratotomia radial, cirurgia LASIK, terapia da visão e outros meios auxiliares para a visão reduzida. 

Reversão de procedimentos de esterilização e fornecimento de anticoncecionais sem prescrição, a menos que esses fornecimentos 
sejam cobertos pelo benefício MassHealth. 

Serviços de naturopatia (uso de tratamentos naturais ou alternativos). 

Quarto privado em hospital, exceto quando considerado medicamente necessário. 

Itens pessoais no seu quarto num hospital ou enfermaria especializada, como um telefone ou uma televisão. 

Os serviços de rotina fornecidos fora da área de serviço não são cobertos, a menos que aprovados previamente. 

Serviços prestados fora dos Estados Unidos e respetivos territórios. 

Serviços que obtém sem autorização prévia quando a autorização prévia é necessária. 

Cigarros eletrónicos. 

Adesão ao clube de saúde/ginásio. 
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G. Os seus direitos e responsabilidades enquanto associado do plano  
Como associado do CCA One Care, você tem determinados direitos em relação aos cuidados de saúde. Também tem 
determinadas responsabilidades para com os prestadores de cuidados de saúde que cuidam de si.  Independentemente do seu 
estado de saúde, não lhe pode ser recusado o tratamento medicamente necessário. Você pode exercer esses direitos sem ser 
punido ou sem que isso prejudique a forma como o CCA One Care e os seus prestadores o tratam. Também pode utilizar esses 
direitos sem perder os seus serviços de cuidados de saúde. Informaremos sobre os seus direitos, pelo menos, uma vez por ano. 
Para obter mais informações sobre os seus direitos, leia o Manual do Associado. Os seus direitos incluem, entre outros:   

• Tem direito ao respeito, à imparcialidade e dignidade. 
Isto inclui o direito de: 
o Obter serviços cobertos independentemente de raça, 

cor, etnia, nacionalidade, religião, credo, género 
(incluindo estereótipos sexuais), idade, estado de 
saúde, estado civil, condição médica, historial clínico, 
incapacidade mental, física ou sensorial, assistência 
pública, orientação sexual, informação genética, 
capacidade de pagar, capacidade de falar inglês ou 
local de residência. Nenhum prestador de cuidados de 
saúde deve envolver-se em qualquer prática, com 
respeito a qualquer associado, que constitua 
discriminação ilegal nos termos de qualquer lei ou 
regulamento estadual ou federal. 

o Receber, mediante seu pedido, informação noutros 
formatos (por exemplo, caracteres grandes, braille, 
áudio) gratuitamente. 

o Estar livre de qualquer forma de restrição física ou 
isolamento. 

o Não serão cobrados por prestadores da rede. 
o Receber resposta às suas perguntas e preocupações 

de forma completa e com cortesia. 

o Fazer valer os seus direitos livremente, sem qualquer 
efeito negativo sobre o modo como o CCA One Care 
ou o seu prestador o trata. 

• Tem o direito de obter informações sobre os seus 
cuidados de saúde. Tal inclui informações sobre o 
tratamento e as suas opções de tratamento, 
independentemente do custo ou da cobertura de 
benefícios. Essas informações devem estar num formato e 
linguagem que possa entender. Tais direitos incluem obter 
informações sobre: 
o CCA One Care 
o Os serviços que cobrimos e as regras que é 

necessário que siga ao utilizar os seus serviços 
cobertos 

o Nomes de prestadores de serviços de cuidados de 
saúde e parceiros de atendimento, e informações 
sobre os nossos médicos e prestadores de serviços, 
incluindo farmácias da rede 

o Os seus direitos e responsabilidades enquanto 
associado.  
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• Tem o direito de tomar decisões sobre os seus cuidados, 
incluindo a recusa de tratamento. Isto inclui o direito de: 
o Escolher um prestador de cuidados primários (PCP) e 

mudar de PCP em qualquer momento durante o ano. 
Pode ligar para o número 866-610-2273 (TTY 711) se 
quiser mudar de PCP. 

o Escolher um Coordenador de Assistência de Longo Prazo 
(ALP). 

o Utilizar um prestador de serviços de cuidados de saúde 
para mulheres sem encaminhamento. Não exigimos que 
obtenha encaminhamento para recorrer aos prestadores 
da rede. 

o Obter os seus serviços e medicamentos cobertos 
rapidamente. 

o Conhecer e receber todos os benefícios, serviços, direitos 
e responsabilidades que tenha no âmbito do CCA One 
Care, do Medicare e do MassHealth. 

o Conhecer todas as opções de tratamento, 
independentemente do custo ou de estarem ou não 
cobertas. 

o Saber qual pode ser o resultado das suas opções de 
tratamento. 

o Recusar tratamento até onde a lei permitir, mesmo que o 
seu médico o aconselhe em sentido contrário. 

o Parar de tomar medicamentos, mesmo que o seu médico 
aconselhe o contrário. 

o Pedir uma segunda opinião sobre quaisquer cuidados de 
saúde que o seu PCP ou a sua equipa de cuidados lhe 
recomendem. O CCA One Care pagará o custo da sua 
consulta de segunda opinião. 

o Criar e aplicar instruções que expressem a sua vontade, 
como um testamento ou um procurador de cuidados de 

saúde, se não conseguir tomar decisões médicas por si 
próprio.  

• Tem o direito de acesso oportuno a cuidados que não 
tenham qualquer barreira de comunicação ou acesso 
físico. Isto inclui o direito de: 
o Obter atendimento médico para os serviços cobertos 

dentro dos prazos descritos no Manual do Associado e 
apresentar um recurso se não receber o seu 
atendimento dentro desses prazos. 

o Entrar e sair do consultório de um prestador de serviços 
de cuidados de saúde. Isto significa acesso sem 
obstáculos para pessoas com deficiência, de acordo 
com o Americans with Disabilities Act [Lei dos 
Americanos com Deficiências]. 

o Ter intérpretes para ajudá-lo a comunicar com os seus 
profissionais de saúde e o seu plano de saúde. Ligue 
para o número 866-610-2273 (TTY 711) se precisar de 
ajuda relativamente a este serviço. 

o Dispor do seu Manual do Associado e de todos os 
materiais impressos do CCA One Care traduzidos para 
o seu idioma principal e/ou ouvir o conteúdo destes 
materiais lido em voz alta para si se tiver dificuldades 
em ver ou ler. Os serviços de interpretação oral serão 
disponibilizados mediante solicitação e de modo 
gratuito. 

o Não ser sujeito a qualquer forma de restrição física ou 
isolamento que possa ser utilizada como meio de 
coerção, força, disciplina, conveniência ou retaliação. 
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• Você tem direito a cuidados de emergência e de 
urgência quando precisar. Isto significa que tem o direito 
de: 
o Obter cuidados de emergência e urgência, 24 horas 

por dia, 7 dias por semana, sem autorização prévia. 
o Utilizar um prestador de atendimento de urgência ou 

emergência fora da rede, quando necessário. 

• Tem direito à confidencialidade e privacidade. Isto 
inclui o direito de: 
o Pedir e obter uma cópia dos seus registos clínicos de 

uma forma que possa entender e pedir que os seus 
registos sejam alterados ou corrigidos. 

o Manter as suas informações pessoais de saúde 
privadas. Nenhuma informação pessoal de saúde 
será divulgada a ninguém sem o seu consentimento, 
a menos que requerido por lei. 

o Ter privacidade durante o tratamento. 
• Tem o direito de fazer recomendações sobre a nossa 

política de direitos e responsabilidades de associados. 
o Se tiver alguma recomendação sobre a nossa política 

de direitos e responsabilidades de associado, pode 
partilhar as suas sugestões connosco ligando para os 
Serviços de Atendimento a Associados através do 
número 866-610-2273 (TTY 711), das 8h00 às 20h00, 
7 dias por semana, de 1 de outubro a 31 de março. (1 
de abril a 30 de setembro: das 8h00 às 20h00, de 
segunda a sexta-feira, e das 8h00 às 18h00, aos 
sábados e domingos.)

 
• Tem o direito de apresentar reclamação sobre os seus 

serviços ou cuidados cobertos. Isto inclui o direito de: 
o Ter à disposição um processo fácil para expressar as 

suas preocupações e esperar resposta por parte do 
CCA One Care. 

o Apresentar uma reclamação contra nós ou os nossos 
prestadores. Também tem o direito de apelar de certas 
decisões tomadas por nós ou pelos nossos prestadores. 

o Pedir uma audiência justa junto do estado do 
Massachusetts. 

o Obter uma explicação detalhada do motivo pelo 
qual os serviços foram negados. 

o Cancelar a inscrição no CCA One Care e mudar para 
outro plano, ligando para o Centro de Atendimento ao 
Cliente do Massachusetts, através do número 1-800-
841-2900. Os utilizadores de TTY podem ligar para 1-
800-497-4648.  

As suas responsabilidades incluem, entre outras 
possibilidades, o seguinte: 

• Você tem a responsabilidade de tratar os outros com 
respeito, imparcialidade e dignidade. Deverá: 
o Tratar os seus profissionais de saúde com dignidade 

e respeito. 
o Cumprir com as marcações, ser pontual e telefonar 

com antecedência para avisar que vai chegar 
atrasado ou se tiver que cancelar. 
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• Você tem a responsabilidade de fornecer informações 

sobre si e a sua saúde.  Deverá: 
o Informe o seu prestador de cuidados de saúde sobre 

as suas queixas de saúde de forma clara e forneça o 
máximo de informação possível. 

o Fale com o seu prestador de cuidados de saúde 
sobre si e o seu historial clínico.  

o Informe o seu prestador de serviços de cuidados 
de saúde que é associado do CCA One Care. 

o Converse com o seu PCP, a equipa de cuidados 
do CCA One Care, o parceiro de atendimento ou 
outra pessoa apropriada sobre como procurar os 
serviços de um especialista antes de recorrer a 
um hospital (exceto em casos de emergência ou 
quando você se autoencaminhar para 
determinados serviços cobertos). 

o Informe o seu PCP, a equipa de cuidados, o parceiro 
de atendimento ou outra pessoa apropriada nas 48 
horas após qualquer tratamento de emergência ou 
fora da rede. 

o Notifique o departamento de serviço de atendimento 
ao associado do CCA One Care se houver alguma 
alteração nas suas informações pessoais, como 
endereço ou número de telefone. 

• Você tem a responsabilidade de tomar decisões sobre 
os seus cuidados, incluindo a recusa de tratamento. 
Deverá: 

o Conhecer os seus problemas de saúde e qualquer 
tratamento recomendado, e refletir sobre o 
tratamento antes de ser realizado. 

o Elaborar planos e metas de tratamento juntamente 
com a sua equipa de cuidados. 

o Participar com médicos e prestadores na tomada de 
decisões sobre os seus cuidados de saúde. 

o Siga as instruções e os planos de cuidados que você 
e o seu profissional de saúde acordaram e lembre-se 
de que recusar o tratamento recomendado pelo seu 
profissional de saúde pode prejudicar a sua saúde. 

• Você tem a responsabilidade de receber os seus 
serviços do CCA One Care. Deverá: 
o Terá de receber todos os seus cuidados de saúde do 

CCA One Care, exceto em casos de emergência, 
atendimento urgente, serviços de diálise fora da área 
ou serviços de planeamento familiar, a menos que o 
CCA One Care forneça uma autorização prévia para 
cuidados fora da rede. 

o Você não pode permitir que outra pessoa use o seu 
cartão de identificação de associado do CCA One 
Care para obter serviços de cuidados de saúde. 

o Notifique o CCA One Care quando acreditar que 
alguém fez propositadamente uso indevido de 
benefícios ou serviços do CCA One Care.

Você pode ser responsável pelo pagamento de serviços não cobertos pelo CCA One Care. Está disponível no Manual do 
Associado uma lista completa dos serviços cobertos. Para obter mais informações sobre os seus direitos, pode ler o Manual do 
Associado do CCA One Care. Se tiver dúvidas, também pode ligar para os Serviços de Atendimento a Associados do CCA 
One Care.  
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H. Como apresentar uma reclamação ou recorrer de um serviço negado 
Se tiver uma reclamação ou achar que o CCA One Care deve cobrir algo que negámos, telefone para o CCA One Care através do 
número 866-610-2273 (TTY 711). Pode apresentar uma reclamação ou recorrer da nossa decisão. 

Para fazer perguntas sobre apresentação de reclamações e recursos, pode ler o Capítulo 9 do Manual do Associado do CCA One 
Care. Também pode ligar para os Serviços de Atendimento a Associados do CCA One Care. 

Se tiver um problema, preocupação ou perguntas a fazer relacionadas com os seus benefícios ou cuidados, telefone para os Serviços 
de Atendimento a Associados do CCA One Care através do número 866-610-2273 (TTY 711), das 8h00 às 20h00, 7 dias por semana, 
de 1 de outubro a março 31. (1 de abril a 30 de setembro: das 8h00 às 20h00, de segunda a sexta-feira, e das 8h00 às 18h00, aos 
sábados e domingos.)  

I. O que fazer se quiser assistência independente relativamente a uma reclamação ou preocupação 
O Provedor de Justiça é um programa independente que pode ajudá-lo se tiver dúvidas, preocupações ou problemas 
relacionados com o One Care. Pode contactar o seu Provedor de Justiça para obter informações ou assistência. Os serviços do 
Provedor de Justiça são gratuitos. A equipa do Provedor de Justiça: 

• Irá responder às suas perguntas ou encaminhá-lo para obter a assistência de que precisa.  

• Pode ajudá-lo a resolver um problema ou preocupação com o One Care ou com o seu plano One Care, CCA One Care. 
A equipa do Provedor de Justiça ouvirá, investigará o problema e discutirá opções consigo para ajudar a resolver o 
problema.  

• Assistência relativamente a recursos. Um recurso é um modo formal de solicitar que o seu plano One Care, MassHealth 
ou Medicare reveja uma decisão respeitante aos seus serviços. A equipa do seu Provedor de Justiça pode falar consigo 
sobre como apresentar um recurso e o que esperar durante o processo de recurso. 

Pode ligar, escrever ou reunir-se com o Provedor de Justiça no seu gabinete. 

• Ligue para 1-855-781-9898, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.  
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o Utilize 7-1-1 para discar 1-855-781-9898. Este número destina-se a pessoas surdas, com deficiência auditiva ou 
com deficiência na fala. 

o Use o videofone (VP) 339-224-6831. Este número destina-se a pessoas surdas ou com deficiência auditiva. 

• Envie um e-mail para info@myombudsman.org  

• Escreva ou desloque-se ao escritório do Provedor de Justiça em 11 Dartmouth Street, Suite 301, Malden, MA 02148 

• Aceda ao Provedor de Justiça online em www.myombudsman.org  

J. O que fazer se suspeitar de fraude 
A maioria dos profissionais de saúde e organizações que prestam serviços são honestos. Infelizmente, pode haver alguns que 
são desonestos. 

Se acha que um médico, hospital ou outra farmácia está a fazer algo errado, contacte-nos. 

• Contacte-nos através do Serviço de Atendimento a Associados do CCA One Care. Os números de telefone estão na 
capa deste resumo. 

• Ou telefone para o Centro de Atendimento ao Cliente do MassHealth através do número 1-800-841-2900. Os utilizadores 
de TTY podem ligar para 1-800-497-4648. 

• Ou ligue para a Medicare através do número 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Os utilizadores de TTY podem ligar 
para 1-877-486-2048. Pode ligar para estes números gratuitamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

• Ou telefone para a Divisão de Fraudes do Medicaid do Procurador-Geral, a Medicaid Fraud Tip Line via 617-963-2360 

  

mailto:info@myombudsman.org
http://www.myombudsman.org/
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Se tiver dúvidas, telefone para o CCA One Care através do número 866-610-2273 (TTY 711), das 8h00 às 20h00, 7 dias por semana, de 1 de 
outubro a 31 de março. (1 de abril a 30 de setembro: das 8h00 às 20h00, de segunda a sexta-feira, e das 8h00 às 18h00, aos sábados e 
domingos.) A chamada é gratuita. Para obter mais informações, aceda a www.ccama.org/onecare.  33 
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Se tiver dúvidas gerais ou perguntas sobre o nosso plano, serviços, área de serviço, faturação ou cartões de 
identificação de associado, telefone para o Serviço de Atendimento a Associados: 

866-610-2273 (TTY 711)  

As chamadas para este número são gratuitas.  

1 de abril a 30 de setembro: das 8h00 às 20h00, de segunda a sexta-feira, e das 8h00 às 18h00, de sábado a domingo 

1 de outubro a 31 de março: 8h00 às 20h00, 7 dias por semana 

Os Serviços para Associados também oferecem serviços de intérprete gratuitos disponíveis para pessoas que não falam inglês. 

Se tiver dúvidas sobre a sua saúde: 

Ligue para o seu prestador de cuidados primários (PCP). Siga as instruções do seu PCP para obter cuidados quando o 
consultório estiver fechado. 

 Se o consultório do seu PCP estiver fechado, também pode ligar para a Linha de Aconselhamento de Enfermeiros do nosso 
plano. Um enfermeiro ouvirá o seu problema e dir-lhe-á como obter cuidados. O número da Linha de Aconselhamento de 
Enfermeiros é 866-610-2273 (TTY 711).  

 As chamadas para este número são gratuitas. 

 Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

Estão disponíveis serviços de intérprete gratuitos.  

Se precisar de cuidados de saúde comportamental imediatos, ligue para a Linha de Aconselhamento de Enfermeiros 
para falar com um especialista em saúde comportamental: 

866-610-2273 (TTY 711) 

As chamadas para este número são gratuitas. 

Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

Estão disponíveis serviços de intérprete gratuitos para pessoas que não falam inglês. 
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