
H0137_23_RR_C 

 
 

Os seus direitos e responsabilidades 
como associado do CCA One Care 
(Plano Medicare-Medicaid) 

SECÇÃO 1 O nosso plano deve honrar os seus direitos e 
sensibilidades culturais como membro do plano 

1. O seu direito a obter serviços e informações de uma forma que satisfaça as 
suas necessidades 

• Temos de assegurar que todos os serviços lhe são prestados de forma 
culturalmente competente e acessível. Devemos também informá-lo dos 
benefícios do plano, das suas opções de saúde e tratamento, e dos seus 
direitos, de uma forma que possa compreender. Devemos informá-lo sobre os 
seus direitos todos os anos que está no nosso plano. 

o Para obter informações de uma forma que possa compreender, contacte 
os Serviços aos Membros. O nosso plano tem serviços gratuitos de 
intérprete disponíveis para responder a perguntas em diferentes línguas.  

o O nosso plano pode também fornecer-lhe materiais em outras línguas 
além do inglês e em formatos como impressão em grande formato, braille, 
ou áudio. Pode obter este documento e outros materiais impressos em 
espanhol ou falar com alguém sobre esta informação em outras línguas, 
gratuitamente. Podemos também dar-lhe informações gratuitamente 
noutros formatos, conforme solicitado. Ligue para 866-610-2273 para 
pedir informações noutras línguas e formatos. A chamada é gratuita. Para 
efeitos de envios futuros, manteremos o seu pedido de formatos 
alternativos e/ou línguas especiais em ficheiro. Pode alterar as suas 



preferências de comunicação connosco em qualquer altura, telefonando 
para os Serviços de Membro. 

• Se tiver dificuldades em obter informações do nosso plano devido a problemas 
linguísticos ou a uma deficiência e quiser apresentar uma queixa, pode telefonar: 

o Medicare at 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Pode telefonar 24 horas 
por dia, 7 dias por semana. Os utilizadores TTY devem telefonar para 1-
877-486-2048.  

o My Ombudsman em 1-855-781-9898, de segunda a sexta-feira das 9:00 
às 16:00 horas.  

 Utilizar o número 7-1-1 para ligar para 1-855-781-989898. Este 
número é para pessoas surdas, com deficiências auditivas, ou de 
fala. 

 Use o Videofone (VP) 339-224-6831. Este número é para pessoas 
surdas ou com deficiência auditiva. 

o MassHealth Customer Service Center at 1-800-841-2900, de segunda a 
sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas (TTY: 1-800-497-4648). 

o Escritório dos Direitos Civis (Office of Civil Rights) em 1-800-368-1019 ou 
TTY: 1-800-537-7697. 

2. A nossa responsabilidade de o tratar com respeito, justiça e dignidade em 
todos os momentos 

• O nosso plano deve obedecer a leis que o protejam de discriminação ou 
tratamento injusto. Não discriminamos os membros por nenhuma das seguintes 
razões: 

Idade 

Apelações 

Comportamento 

Experiência em matéria de 
reclamações 

Cor 

Etnicidade 

Evidência de 
segurabilidade 

Identidade de género 

Informação genética 

Localização geográfica 
dentro da área de serviço 

Estatuto de juramento 

Estado civil 

História médica 

Capacidade mental 



Deficiência mental ou 
física 

Origem nacional 

Local de residência 

Assistência pública 

Raça 

Recepção de cuidados de 
saúde 

Religião 

Sexo (incluindo 
estereótipos sexuais) 

Orientação sexual 

Utilização de serviços  

• Pode também consultar o Capítulo 11 no seu Manual de Membro, "Aviso sobre 
não-discriminação", para mais informações. 

• Tem o direito de ter as suas perguntas e preocupações respondidas de forma 
completa e cortês. 

• Ao abrigo das regras do plano, tem o direito de estar livre de qualquer tipo de 
restrição física ou reclusão que possa ser usada como meio de coerção, força, 
disciplina, conveniência, ou retaliação. (Por outras palavras, deve estar livre de 
ser fisicamente controlado ou mantido sozinho como forma de o forçar a fazer 
algo, de o castigar, ou de facilitar as coisas aos outros). 

• Tem o direito de fazer recomendações sobre os seus direitos e 
responsabilidades. Isto inclui fazer recomendações à política de Direitos e 
Responsabilidades dos Membros da CCA One Care. 

• Não podemos negar-lhe serviços ou puni-lo por exercer os seus direitos. 

o Para mais informações, ou se pensar que pode ter uma queixa sobre 
discriminação ou que recebeu tratamento injusto, contacte o Gabinete dos 
Direitos Civis do Departamento de Saúde e Serviços Humanos pelo 1-
800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697). Pode também visitar 
www.hhs.gov/ocr para mais informações. 

o Também pode telefonar para o seu Gabinete local dos Direitos Civis pelo 
número 1-800-368-1019 ou 1-800-537-7697 (TDD). 

• Para mais informações sobre como protegemos o seu direito à privacidade, por 
favor ver abaixo. 

3. A nossa responsabilidade de assegurar que obtém atempadamente serviços e 
drogas cobertos 

• Tem o direito de escolher um prestador de cuidados primários (PCP) na rede do 
plano. Um fornecedor de rede é um fornecedor que trabalha com o plano de 



saúde. Pode encontrar mais informações sobre a escolha de um PCP no seu 
Manual do Membro. 

o Ligue para os Serviços de Membro ou consulte o Directório de 
Prestadores e Farmácias para saber quais os prestadores de cuidados de 
saúde que estão a aceitar novos pacientes.  

• Tem o direito de utilizar um especialista em saúde feminina sem ter de ser 
encaminhado. Não exigimos que obtenha referências para ir aos prestadores de 
serviços de rede. 

• Tem o direito de obter serviços cobertos de provedores de rede dentro de um 
período de tempo razoável. 

o Isto inclui o direito de obter serviços atempados de especialistas. 

o Se não conseguir obter serviços dentro de um período de tempo razoável, 
temos de pagar por cuidados fora da rede. 

• Tem o direito de obter serviços de emergência ou cuidados urgentes sem 
autorização prévia (aprovação prévia (AP)) em caso de emergência. 

• Tem o direito de receber as suas receitas médicas sem grandes atrasos em 
qualquer uma das farmácias da nossa rede. 

• Tem o direito de saber quando pode utilizar um prestador de serviços fora da 
rede. Para saber mais sobre fornecedores fora da rede, consulte o seu Manual 
do Membro. 

• O Capítulo 9 do seu Manual de Sócio diz-lhe o que pode fazer se achar que não 
está a receber os seus serviços ou medicamentos dentro de um período de 
tempo razoável. O capítulo 9 também lhe diz o que pode fazer se tivermos 
negado cobertura para os seus serviços ou medicamentos e se não concordar 
com a nossa decisão.  

4. Devemos proteger a privacidade das suas informações pessoais de saúde 
(PHI) 

• Tem o direito de ter privacidade durante o tratamento e de esperar a 
confidencialidade de todos os registos e comunicações. As leis federais e 
estaduais protegem a privacidade dos seus registos médicos e informações 
pessoais de saúde. Protegemos as suas informações pessoais de saúde 
conforme exigido por tais leis. 



o As suas “informações pessoais de saúde” incluem as informações 
pessoais que nos forneceu quando se inscreveu neste plano, bem como 
os seus registos médicos e outras informações médicas e de saúde. 

o As leis que protegem a sua privacidade concedem direitos relacionados 
com a obtenção de informações e ao controlo de como as suas 
informações de saúde são usadas. Fornecemos um aviso por escrito, 
denominado “Aviso de Prática de Privacidade”, que trata destes direitos e 
explica como protegemos a privacidade das suas informações de saúde. 

• Como protegemos os seus PHI 

o Garantimos que pessoas não autorizadas não vejam ou alterem os seus 
registos. 

o Na maioria das situações, para disponibilizarmos informações sobre a sua 
saúde a alguém que não esteja a prestar cuidados ou a pagar pelos 
mesmos, somos obrigados a obter a sua permissão por escrito primeiro.  
a permissão por escrito pode ser dada por si ou por alguém a quem você 
concedeu poder legal para tomar decisões por si. 

o Existem certas exceções que não exigem que obtenhamos a sua 
permissão por escrito primeiro. Estas exceções são permitidas ou 
exigidas por lei. 

 Somos obrigados a divulgar informações de saúde a agências 
governamentais que estejam a verificar a qualidade do 
atendimento. 

 Devemos dar aos Medicare e MassHealth os seus PHI. Se 
Medicare libertar os seus PHI para investigação ou outros usos, 
isto será feito de acordo com as leis federais. Se MassHealth 
liberar os seus DCC para investigação ou outros usos, será feito de 
acordo com as leis federais e estaduais. 

• Tem o direito de consultar os seus registos médicos 

o Você pode ver as informações nos seus registos e saber como faram 
partilhadas com outras pessoas. Estamos autorizados a cobrar-lhe uma 
taxa por fazer uma cópia dos seus registos médicos. 

o Você tem o direito de consultar os seus registos médicos conservados 
pelo plano e de obter uma cópia dos seus registos. Você também tem o 



direito de nos solicitar que façamos acréscimos ou correções aos seus 
registos médicos. Se nos pedir para fazermos isso, coordenar-nos-emos 
com o seu prestador de serviços de saúde para decidir se as alterações 
devem ser feitas. 

o Você tem o direito de saber como as suas informações de saúde foram 
partilhadas com outras. 

 

AVISO DE PRÁTICAS DE PRIVACIDADE 

ESTA NOTA DESCREVE COMO A INFORMAÇÃO MÉDICA SOBRE SI PODE SER 
UTILIZADA E DIVULGADA E COMO PODE TER ACESSO A ESTA INFORMAÇÃO. 

POR FAVOR, REVEJAM-NA CUIDADOSAMENTE. 

Data de entrada em vigor: 4 de Agosto de 2022 

A Commonwealth Care Alliance, Inc. é obrigada por lei (i) a proteger a privacidade da 
sua Informação Médica (que inclui informação de saúde comportamental); (ii) a 
fornecer-lhe este Aviso de Práticas de Privacidade explicando os nossos deveres legais 
e práticas de privacidade no que respeita à Informação Médica; e (iii) a notificá-lo se a 
sua Informação Médica não encriptada for afectada por uma violação.  

Reservamo-nos o direito de alterar este Aviso e de tornar as alterações efectivas para 
todas as Informações Médicas por nós mantidas.  Se fizermos uma alteração material 
ao Aviso, (i) publicaremos o Aviso actualizado no nosso website; (ii) publicaremos o 
Aviso actualizado em cada um dos locais de serviço dos nossos prestadores de 
cuidados de saúde; e (iii) disponibilizaremos cópias do Aviso actualizado mediante 
pedido.  Também enviaremos aos Membros do nosso Plano de Saúde informações 
sobre o Aviso actualizado e como obter o Aviso actualizado (ou uma cópia do Aviso) no 
próximo envio anual aos Membros.  Somos obrigados a respeitar os termos do Aviso 
que está actualmente em vigor.  

INFORMAÇÕES DE CONTACTO: Se tiver dúvidas sobre as informações contidas 
neste Aviso, quiser exercer os seus direitos, ou apresentar uma queixa, contacte por 
favor: 

Commonwealth Care Alliance, Inc.  
Attention: Privacy and Security Officer  
30 Winter Street  
Boston, MA 02108  
Número grátis: 866-610-2273 (TTY 711) 



 

SECÇÃO 1: Empresas a que se aplica o presente aviso 

Este Aviso aplica-se à Commonwealth Care Alliance, Inc. e às suas subsidiárias que 
estão sujeitas à Regra de Privacidade HIPAA como "entidades abrangidas".  Algumas 
destas subsidiárias são "Os nossos Planos de Saúde" - empresas que fornecem ou 
pagam benefícios de Medicare Advantage, Medicaid, ou outros benefícios de saúde, 
como uma seguradora de saúde ou HMO.  Outras subsidiárias são os nossos 
prestadores de cuidados de saúde ("Os nossos prestadores") que fornecem tratamento 
a doentes, tais como clínicas de cuidados primários. 

Este Aviso descreve a forma como todas estas entidades utilizam e divulgam a sua 
Informação Médica e os seus direitos no que diz respeito a essa informação.  Na 
maioria dos casos, os nossos Planos de Saúde utilizam e divulgam as suas 
Informações Médicas da mesma forma que os nossos prestadores e os seus direitos às 
suas Informações Médicas são os mesmos.  No entanto, quando existem diferenças, 
esta Nota explicará essas diferenças, descrevendo como tratamos a Informação 
Médica sobre o Membro de um Plano de Saúde de forma diferente da Informação 
Médica sobre o Paciente de um Prestador. 

Os Planos e Prestadores de Saúde aos quais esta Notificação se aplica incluem: 

Os nossos Planos de Saúde 

• Commonwealth Care Alliance Massachusetts, LLC 

• Commonwealth Care Alliance Rhode Island, LLC 

• CCA Health Michigan, Inc.  

• CCA Health Plans of California, Inc. 

Os nossos prestadores de cuidados de saúde 

• Commonwealth Clinical Alliance, Inc.  

• Boston’s Community Medical Group, Inc. d/b/a CCA Primary Care  

• Reliance PO of Michigan, Inc.  

• instEDTM 

• Marie’s Place 

SECÇÃO 2: Informação que Recolhemos:   



Os indivíduos são responsáveis pelo fornecimento de informação médica correcta e 
completa para a Commonwealth Care Alliance, Inc., e as suas subsidiárias (CCA) para 
fornecer serviços de qualidade.  A CCA está empenhada em proteger a 
confidencialidade da Informação Médica dos indivíduos que é recolhida ou criada como 
parte das nossas operações e prestação de serviços.  Quando interage connosco 
através dos nossos serviços, podemos recolher Informações Médicas e outras 
informações do cliente, conforme descrito mais detalhadamente abaixo.   

As Informações Médicas podem incluir informações pessoais, mas são todas 
consideradas Informações Médicas quando as fornece através dos serviços ou em 
ligação com os mesmos:  

• Recolhemos informações, tais como endereços de correio electrónico, 
informações pessoais, financeiras ou demográficas do cliente quando este nos 
fornece voluntariamente tais informações, tais como (mas não se limitando a) 
quando nos contacta com pedidos de informação, preenche formulários on-line, 
responde a um dos nossos inquéritos, responde a material publicitário ou 
promocional, regista para aceder aos nossos serviços ou utiliza determinados 
serviços.  

• Sempre que a CCA recolhe informações médicas, disponibilizamos o acesso a 
este aviso.  Ao fornecer-nos Informação Médica, está a consentir a nossa 
utilização de acordo com este aviso. Se fornecer informações à CCA, o cliente 
reconhece e concorda que tais informações poderão ser transferidas da sua 
localização actual para as instalações e servidores da CCA e para os terceiros 
autorizados com quem a CCA mantém relações comerciais.   

SECÇÃO 3: Como Utilizamos e Divulgamos a Sua Informação Médica 

Esta secção do nosso Aviso explica como podemos utilizar e divulgar a sua Informação 
Médica para fornecer cuidados de saúde, pagar por cuidados de saúde, obter 
pagamento por cuidados de saúde, e operar o nosso negócio de forma eficiente.  Esta 
secção descreve também outras circunstâncias em que podemos utilizar ou divulgar a 
sua Informação Médica.  

O nosso modelo de cuidados requer que os nossos Planos de Saúde e os nossos 
Provedores de Cuidados de Saúde trabalhem em conjunto com outros provedores de 
cuidados de saúde para lhe prestarem serviços médicos.  O nosso pessoal profissional, 
médicos e outros prestadores de cuidados (referidos como "Equipa de Cuidados") têm 
acesso às suas Informações Médicas e partilham as suas informações uns com os 
outros conforme necessário para realizar tratamentos, pagamentos e operações de 



cuidados de saúde, conforme permitido por lei. 

Tratamento: Os nossos prestadores podem utilizar as Informações Médicas do 
Paciente e podemos divulgar Informações Médicas para fornecer, coordenar, ou gerir 
os seus cuidados de saúde e serviços relacionados.  Isto pode incluir a comunicação 
com outros prestadores de cuidados de saúde relativamente ao seu tratamento e a 
coordenação e gestão dos seus cuidados de saúde com outros. 

Exemplo: Está a ser dispensado de um hospital.  O nosso enfermeiro clínico pode 
divulgar a sua Informação Médica a uma agência de saúde domiciliária para se 
certificar de que recebe os serviços de que necessita após a alta do hospital. 

Pagamento: Podemos utilizar e divulgar as suas Informações Médicas para pagar os 
serviços de saúde que recebeu e para obter o pagamento de outras pessoas por esses 
serviços. 

Exemplo: O seu prestador de cuidados de saúde pode enviar ao Nosso Plano de 
Saúde um pedido de reembolso dos serviços de saúde que lhe são prestados.  O Plano 
de Saúde pode utilizar essas informações para pagar o crédito do seu prestador de 
cuidados de saúde e pode divulgar as Informações Médicas ao Medicare ou Medicaid 
quando o Plano de Saúde solicitar o pagamento dos serviços. 

Operações de cuidados de saúde: Podemos utilizar e divulgar as suas Informações 
Médicas para realizar uma variedade de actividades comerciais que nos permitam 
administrar os benefícios a que tem direito ao abrigo do Nosso Plano de Saúde e o 
tratamento fornecido pelos Nossos Prestadores. Por exemplo, podemos utilizar ou 
divulgar as suas Informações Médicas: 

• Rever e avaliar as competências, qualificações, e desempenho dos 
prestadores de cuidados de saúde que o tratam. 

• Cooperar com outras organizações que avaliam a qualidade dos cuidados de 
saúde de terceiros. 

• Determinar se tem direito a benefícios ao abrigo da nossa cobertura; mas 
estamos proibidos por lei de utilizar a sua informação genética para fins de 
subscrição.  

Actividades conjuntas.  A Commonwealth Care Alliance, Inc. e as suas filiais têm um 
acordo para trabalharem em conjunto para melhorar a saúde e reduzir os custos.  
Poderemos estabelecer acordos semelhantes com outros prestadores de cuidados de 



saúde e planos de saúde.  Podemos trocar as suas informações médicas com outros 
participantes nestes acordos para tratamento, pagamento e operações de saúde 
relacionadas com as actividades conjuntas destes "acordos de cuidados de saúde 
organizados". 

Pessoas Envolvidas nos Seus Cuidados: Podemos revelar as suas informações 
médicas a um familiar, amigo pessoal próximo ou a qualquer outra pessoa que 
identifique como estando envolvida nos seus cuidados.  Por exemplo, se nos pedir para 
partilhar as suas Informações Médicas com o seu cônjuge, divulgaremos as suas 
Informações Médicas ao seu cônjuge.  Poderemos igualmente divulgar as suas 
Informações Médicas a estas pessoas se não estiver disponível para concordar e 
determinarmos que é do seu melhor interesse.  Em caso de emergência, poderemos 
utilizar ou divulgar as suas Informações Médicas a um familiar, outra pessoa envolvida 
nos seus cuidados ou a uma organização de ajuda em caso de catástrofe (como a Cruz 
Vermelha), se precisarmos de notificar alguém sobre a sua localização ou condição.  

Exigido por lei: Utilizaremos e divulgaremos as suas Informações Médicas sempre 
que formos obrigados por lei a fazê-lo. Por exemplo: 

• Divulgaremos Informação Médica em resposta a uma ordem judicial ou em 
resposta a uma intimação.  

• Utilizaremos ou divulgaremos Informação Médica para ajudar na recolha de um 
produto ou para comunicar reacções adversas a medicamentos. 

• Divulgaremos Informação Médica a uma agência de supervisão sanitária, que é 
uma agência responsável pela supervisão de planos de saúde, prestadores de 
cuidados de saúde, o sistema de saúde em geral, ou certos programas 
governamentais (tais como Medicare e Medicaid). 

• Divulgaremos a Informação Médica de um indivíduo a uma pessoa que se 
qualifica como Representante Pessoal do indivíduo.  Um "Representante 
Pessoal" tem autoridade legal para agir em nome do indivíduo, tal como um pai 
ou tutor da criança, uma pessoa com uma procuração de cuidados de saúde, ou 
um tutor nomeado pelo tribunal de um indivíduo deficiente.   

Ameaça para a saúde ou segurança: Podemos utilizar ou divulgar a sua Informação 
Médica se considerarmos necessário para prevenir ou diminuir uma ameaça grave para 
a saúde ou segurança.   

Actividades de saúde pública: Podemos utilizar ou divulgar a sua Informação Médica 



para actividades de saúde pública, tais como investigação de doenças, notificação de 
abuso e negligência infantil ou doméstica, e monitorização de drogas ou dispositivos 
regulados pela Food and Drug Administration.  

Aplicação da lei: Podemos divulgar Informações Médicas a um funcionário da 
autoridade para fins específicos e limitados de aplicação da lei, tais como a divulgação 
de Informações Médicas sobre a vítima de um crime ou em resposta a uma intimação 
de um grande júri. Também podemos revelar Informação Médica sobre um recluso a 
uma instituição correccional. 

Coronelistas e outros: Podemos revelar Informação Médica a um médico legista, 
médico legista, ou director fúnebre ou a organizações que ajudam com transplantes de 
órgãos, olhos, e tecidos. 

Compensação do trabalhador: Podemos divulgar Informação Médica conforme 
autorizado e em conformidade com as leis de compensação dos trabalhadores 

Organizações de investigação: Podemos utilizar ou divulgar a sua Informação 
Médica para investigação que satisfaça certas condições sobre a protecção da 
privacidade da Informação Médica. 

Certas funções governamentais: Podemos utilizar ou divulgar a sua Informação 
Médica para certas funções governamentais, incluindo mas não se limitando a 
actividades militares e de veteranos e actividades de segurança nacional e de 
inteligência. 

Associados comerciais:  Contratamos com vendedores para desempenhar funções 
em nosso nome.  Permitimos a estes "associados comerciais" a recolha, utilização, ou 
divulgação de Informação Médica em nosso nome para desempenhar estas funções.  
Obrigamos contratualmente os nossos associados comerciais (e eles são obrigados 
por lei) a fornecer as mesmas protecções de privacidade que nós fornecemos. 

Comunicações para angariação de fundos: Podemos utilizar ou divulgar Informação 
Médica para a angariação de fundos.  Se receber de nós (ou em nosso nome) um 
pedido de angariação de fundos, poderá optar por não participar em futuras actividades 
de angariação de fundos. 

SECÇÃO 4: Outras Utilizações e Divulgações Exigem a sua Autorização Prévia 

Excepto conforme descrito acima, não utilizaremos ou divulgaremos a sua Informação 
Médica sem a sua autorização por escrito ("autorização").  Poderemos contactá-lo 
para lhe pedir que assine um formulário de autorização para as nossas utilizações e 



divulgações ou poderá contactar-nos para divulgar as suas Informações Médicas a 
outra pessoa e teremos de lhe pedir que assine um formulário de autorização. 

Se assinar uma autorização por escrito, poderá mais tarde revogar (ou cancelar) a sua 
autorização.  Se desejar revogar a sua autorização, deverá fazê-lo por escrito (envie-
nos isto utilizando as Informações de Contacto no início da presente Notificação).  Se 
revogar a sua autorização, deixaremos de utilizar ou divulgar as suas Informações 
Médicas com base na autorização, excepto na medida em que tenhamos agido com 
base na autorização.  Seguem-se os usos ou divulgações das suas Informações 
Médicas para os quais precisaríamos da sua autorização por escrito: 

• Utilização ou divulgação para fins de "marketing": Só podemos utilizar ou 
divulgar as suas informações médicas para fins de "comercialização" se 
tivermos a sua autorização por escrito.  Podemos, contudo, enviar-lhe 
informações sobre determinados produtos e serviços relacionados com a saúde 
sem a sua autorização por escrito, desde que ninguém nos pague para enviar as 
informações. 

• Venda das suas Informações Médicas: A Commonwealth Care Alliance, Inc. 
não venderá as suas Informações Médicas.  Se vendêssemos, precisaríamos da 
sua autorização por escrito. 

• Utilização e divulgação de notas psicoterapêuticas: Excepto para 
determinadas actividades de tratamento, pagamento e operações de saúde ou 
conforme exigido por lei, só podemos utilizar ou divulgar as suas notas de 
psicoterapia se tivermos a sua autorização por escrito. 

SECÇÃO 5: Tem Direitos com Respeito às Suas Informações Médicas 

Tem certos direitos no que diz respeito à sua Informação Médica.  Para exercer 
qualquer destes direitos, pode contactar-nos utilizando as Informações de Contacto no 
início desta Notificação. 

Direito a uma cópia do presente Aviso: Tem o direito de receber uma cópia em papel 
do nosso Aviso sobre Práticas de Privacidade em qualquer altura, mesmo que tenha 
concordado em receber o Aviso electronicamente.   

Direito de Acesso à Inspecção e Cópia: Tem o direito de inspeccionar (ver ou rever) 
e receber uma cópia ou resumo das suas informações médicas que mantemos num 
"conjunto de registos designado".  Se mantivermos estas informações em formato 
electrónico, poderá obter uma cópia electrónica destes registos. Pode também instruir 



os nossos prestadores de cuidados de saúde a enviar uma cópia electrónica das 
informações que mantemos sobre si num registo médico electrónico a um terceiro.  O 
cliente deve fornecer-nos um pedido para este acesso por escrito.  Poderemos cobrar-
lhe uma taxa razoável, baseada nos custos, para cobrir os custos de uma cópia das 
suas Informações Médicas. De acordo com a Regra de Privacidade da HIPAA e em 
circunstâncias muito limitadas, poderemos negar este pedido.  Fornecer-lhe-emos uma 
recusa por escrito o mais tardar 30 dias de calendário após o pedido (ou não mais de 
60 dias de calendário se o notificarmos de uma prorrogação). 

Direito de Pedir Informações Médicas a Alterar: Se acredita que a Informação 
Médica que temos é imprecisa ou incompleta, tem o direito de solicitar que alteremos, 
corrijamos, ou acrescentemos à sua Informação Médica.  O seu pedido deve ser feito 
por escrito e incluir uma explicação das razões pelas quais as nossas informações 
precisam de ser alteradas.  Se estivermos de acordo, alteraremos as suas informações.  
Se não estivermos de acordo, forneceremos uma explicação com futuras divulgações 
das informações.  

Direito a uma Contabilização das Divulgações: Tem o direito de receber uma lista 
de certas divulgações que fazemos da sua Informação Médica ("contabilidade de 
divulgação").  A lista não incluirá divulgações para tratamento, pagamento e operações 
de saúde, divulgações feitas há mais de seis anos, ou certas outras divulgações.  
Fornecer-lhe-emos uma contabilidade por ano gratuitamente, mas poderemos cobrar 
uma taxa razoável, baseada nos custos, se solicitar outra no prazo de 12 meses.  
Deverá fazer um pedido de contabilidade de divulgação por escrito. 

Direito de Pedir Restrições de Utilização e Divulgação: Tem o direito de solicitar 
que limitemos a forma como utilizamos e divulgamos as suas Informações Médicas (i) 
para tratamento, pagamento e operações de saúde ou (ii) a pessoas envolvidas nos 
seus cuidados.  Excepto conforme descrito abaixo, não temos de concordar com a 
restrição solicitada pelo cliente.  Se concordarmos com o seu pedido, cumpriremos as 
suas restrições, a menos que as informações sejam necessárias para tratamento de 
emergência. 

Os nossos prestadores de cuidados de saúde devem concordar com o seu pedido para 
restringir a divulgação de informações médicas se (i) a divulgação for para pagamento 
ou operações de cuidados de saúde (e não forem exigidas por lei) e (ii) as informações 
se referirem apenas a itens ou serviços de cuidados de saúde pelos quais o cliente, ou 
outra pessoa em seu nome (que não os Nossos Planos de Saúde) tenha pago na 
totalidade. 

Direito a solicitar um método alternativo de contacto: O cliente tem o direito de 



solicitar por escrito que o contactemos num local diferente ou utilizando um método 
diferente.  Por exemplo, poderá preferir que toda a informação escrita seja enviada por 
correio para o seu endereço profissional em vez de para o seu endereço domiciliário ou 
por correio electrónico.  Os nossos prestadores de cuidados de saúde concordarão 
com qualquer pedido razoável de métodos alternativos de contacto. 

SECÇÃO 6: Pode apresentar uma queixa sobre as nossas práticas de privacidade 

Se acredita que os seus direitos de privacidade foram violados, pode apresentar uma 
queixa por escrito à Commonwealth Care Alliance, Inc. ou ao U.S. Department of 
Health and Human Services. 

A Commonwealth Care Alliance, Inc. não tomará qualquer medida contra si ou 
alterará a forma como o tratamos de alguma forma se apresentar uma queixa. 

Para apresentar uma queixa por escrito ou solicitar mais informações à Commonwealth 
Care Alliance, Inc., contacte-nos utilizando as Informações de Contacto no início 
desta Notificação. 

SECÇÃO 7: Requisitos específicos do Estado 

Massachusetts Immunization Information Systems: Os nossos Provedores são 
obrigados a comunicar as vacinas recebidas ao Sistema de Informação de Imunização 
de Massachusetts (MIIS).  O MIIS é um sistema de âmbito estadual para manter o 
registo de vacinas e é gerido pelo Departamento de Saúde Pública de Massachusetts 
(MDPH). Se não quiser que os seus registos do MIIS sejam partilhados com outros 
prestadores de cuidados de saúde, deve apresentar um Formulário de Objecção ao 
Formulário de Partilha de Dados: 

Massachusetts Immunization Information System (MIIS) 
Immunization Program 

Massachusetts Department of Public Health 
305 South Street 

Jamaica Plain, MA 02130 

 

 

5. Devemos dar-lhe informações sobre o plano, a sua rede de fornecedores e os 
seus serviços cobertos.  



• Como membro da CCA One Care, tem o direito de obter de nós informações e 
actualizações atempadas sobre o seu plano. Se não falar inglês, devemos dar-
lhe gratuitamente a informação numa língua que compreenda. Pode obter este 
documento e outros materiais impressos em espanhol ou falar com alguém 
sobre esta informação noutras línguas, gratuitamente. Ligue 866-610-2273 (TTY 
711). Podemos também dar-lhe informação gratuita em letras grandes, braille, 
áudio, videoclipes em linguagem gestual americana, e outras formas. 

• Se desejar informações sobre qualquer um dos seguintes assuntos, contacte os 
Serviços de Membro: 

o O nosso plano, incluindo: 

 Que informação financeira está disponível; 

 Como o plano tem sido classificado pelos membros do plano; 

 Quantos apelos os nossos membros fizeram; e  

 Como deixar o plano. 

o Os nossos fornecedores de rede e as nossas farmácias de rede, 
incluindo: 

 Como escolher ou mudar os prestadores de cuidados primários; 

 Quais são as qualificações dos nossos fornecedores de rede e das 
nossas farmácias; e 

 Como pagamos aos fornecedores da nossa rede. 

 Uma lista de fornecedores e farmácias na rede do plano, no 
Directório de Fornecedores e Farmácias. Para informações mais 
detalhadas sobre os nossos prestadores ou farmácias, contactar 



os Serviços de Membros ou visitar o nosso sítio web em 
www.ccama.org. 

o Serviços cobertos (consultar os Capítulos 3 e 4 do Manual do seu 
Membro) e medicamentos (consultar os Capítulos 5 e 6) e sobre as 
regras que deve seguir, incluindo:  

 Serviços e fármacos abrangidos pelo plano; 

 Limites à sua cobertura e medicamentos; e 

 Regras que deve seguir para obter serviços e medicamentos 
cobertos. 

o Porque é que um medicamento ou serviço não está coberto e o que 
pode fazer a esse respeito (consultar o Capítulo 9 no Manual do 
Membro), incluindo:  

 Pedir-nos para colocar por escrito a razão pela qual o 
medicamento ou serviço não está coberto; 

 Pedir-nos que alteremos uma decisão que tenhamos tomado; e 

 Pedir-nos que paguemos uma factura que tenha recebido. 

6. Incapacidade dos fornecedores de rede de lhe facturarem directamente 

• Os médicos, hospitais, e outros fornecedores da nossa rede não podem obrigá-
lo a pagar por serviços cobertos. Também não podem cobrar-lhe se lhes 
pagarmos menos do que eles nos cobraram. Para saber o que fazer se um 
fornecedor tentar cobrar-lhe por serviços cobertos, consulte o Capítulo 7 do 
Manual do seu Membro. 

7. O seu direito de deixar o nosso plano 

• Tem o direito de abandonar o plano. Ninguém pode obrigá-lo a permanecer no 
nosso plano se não o desejar. Pode contactar o Centro de Atendimento ao 
Cliente MassHealth pelo número 1-800-841-2900 ou TTY: 1-800-497-4648 (para 
pessoas surdas, com deficiência auditiva ou de fala) e pedir para abandonar o 
plano. Também pode ligar para 1-800-Medicare para se inscrever num plano de 
Medicare Advantage ou de prescrição de medicamentos e abandonar o nosso 



plano. Consulte o Capítulo 10 para mais informações sobre como deixar o nosso 
plano. 

• Se optar por abandonar o nosso plano, os seus serviços permanecerão em vigor 
até ao final desse mês. Por exemplo, se deixar o nosso plano a 5 de Setembro, 
será abrangido pelo nosso plano até ao final de Setembro. 

o Se deixar o nosso plano, ainda estará nos programas Medicare e 
MassHealth. 

o Tem o direito de obter a maioria dos seus serviços de saúde através do 
Medicare Original ou de um plano Medicare Advantage.  

o Tem também o direito de obter os seus benefícios MassHealth 
directamente do programa MassHealth Medicaid. 

o Pode obter os seus benefícios de Medicare Parte D de um plano de 
medicamentos com receita médica ou de um plano de Medicare 
Advantage. 

8. O seu direito de tomar decisões sobre os seus cuidados de saúde 

• O seu direito a conhecer as suas opções de tratamento e a tomar decisões 
sobre os seus cuidados de saúde. 

o Tem o direito de obter informações completas dos seus médicos e de 
outros prestadores de cuidados de saúde. Tem também o direito de ter 
acesso a médicos e outros prestadores de cuidados de saúde que 
possam satisfazer as suas necessidades. Isto inclui fornecedores que 
possam satisfazer as suas necessidades de cuidados de saúde, 
comunicar consigo, e fornecer-lhe serviços em locais a que possa aceder 
fisicamente. Os seus prestadores devem explicar o seu estado e as suas 
opções de tratamento de uma forma que possa compreender. Também 
pode optar por ter um membro da família ou prestador de cuidados 
envolvido nos seus serviços e discussões de tratamento. Tem o direito 
de: 

 Conheça as suas escolhas. Tem o direito de ter as suas 
necessidades médicas explicadas, e de ser informado sobre todos 
os tipos de tratamento à sua disposição, independentemente da 
cobertura de custos ou benefícios. 

 Conhecer os riscos. Tem o direito de ser informado sobre 
quaisquer riscos envolvidos nos seus serviços ou tratamentos. 
Deve ser informado com antecedência se algum dos seus serviços 



ou tratamentos fizer parte de uma experiência de investigação. 
Tem o direito de recusar tratamentos experimentais. 

 Obter uma segunda opinião. Tem o direito de utilizar outro 
prestador de cuidados de saúde antes de decidir sobre um 
tratamento. 

 Diga "não". Tem o direito de recusar qualquer tratamento. Isto 
inclui o direito de deixar um hospital ou outro estabelecimento 
médico, mesmo que o seu prestador de cuidados de saúde o 
aconselhe a não o fazer. Tem também o direito de deixar de tomar 
um medicamento. Se recusar tratamento ou parar de tomar um 
medicamento, não será retirado do plano. Contudo, se recusar o 
tratamento ou parar de tomar um medicamento, aceita total 
responsabilidade pelo que lhe acontece. 

 Peça-nos que expliquemos por que razão um prestador de 
cuidados lhe foi negado. Tem o direito de obter uma explicação 
da nossa parte se um prestador de cuidados lhe tiver negado 
cuidados que acredita que deve receber. 

 Ficar livre de qualquer forma de restrição. Tem o direito de estar 
livre de qualquer forma de restrição ou reclusão utilizada como 
meio de coerção, disciplina, conveniência, ou retaliação, conforme 
especificado noutros regulamentos federais sobre o uso de 
restrições e reclusão. 

 Peça-nos para cobrir um serviço ou droga que foi negado ou 
que normalmente não é coberto. A isto chama-se uma decisão 



de cobertura. O Capítulo 9 do Manual do seu Membro diz-lhe como 
pedir ao plano uma decisão de cobertura. 

 Mude os seus fornecedores. Tem o direito de mudar os seus 
prestadores. 

• O seu direito de dizer o que deseja que aconteça se não for capaz de tomar 
decisões em matéria de cuidados de saúde por si próprio. 

o Por vezes, as pessoas tornam-se incapazes de tomar decisões em 
matéria de cuidados de saúde por si próprias. Antes que isso lhe 
aconteça, pode: 

 Preencher um formulário escrito para dar a alguém o direito de 
tomar decisões em matéria de cuidados de saúde para si; e 

 Dê aos seus prestadores de cuidados de saúde instruções escritas 
sobre como pretende que eles lidem com os seus cuidados de 
saúde, caso se torne incapaz de tomar decisões por si próprio. 

o Os documentos legais que pode utilizar para dar as suas instruções são 
chamados "directivas antecipadas". Existem diferentes tipos de 
directivas antecipadas e diferentes nomes para elas. Em Massachusetts, 
o documento é chamado de "procuração de cuidados de saúde". Noutros 
estados, os documentos chamados "testamento vivo" e "procuração para 
os cuidados de saúde" são exemplos de directivas antecipadas. 

o o Não é necessário utilizar uma directiva prévia, mas pode fazê-lo se o 
desejar. Eis o que deve fazer: 

 Obter o formulário. Pode contactar os Serviços de Membros para 
pedir um formulário que é fornecido por Honoring Choices 
Massachusetts. Pode também descarregar uma cópia do 
formulário do website Honoring Choices Massachusetts 
(www.honoringcoicesmass.com). Ou, pode obter um formulário do 
seu prestador de cuidados de saúde, um advogado, uma agência 
de serviços jurídicos, ou uma assistente social. As organizações 
que dão às pessoas informações sobre Medicare ou MassHealth 
(Medicaid), tais como o Programa Estatal de Assistência de 
Seguros de Saúde (SHIP) chamado SHINE (Serving the Health 



Insurance Needs of Everyone), também podem ter formulários de 
directivas antecipadas.  

 Preencha-o e assine-o. O formulário é um documento legal. Deve 
considerar ter um advogado que o ajude a preenchê-lo.  

 Dê cópias às pessoas que necessitem de o conhecer. Deve dar 
uma cópia do formulário aos seus prestadores de cuidados de 
saúde. Deve também dar uma cópia à pessoa que nomear como a 
que irá tomar decisões por si. Também pode querer dar cópias a 
amigos ou familiares próximos. Mantenha uma cópia em casa. 

 Se vai ser hospitalizado e tiver assinado uma directiva antecipada, 
leve uma cópia para o hospital. 

− O hospital perguntar-lhe-á se assinou um formulário de 
directiva antecipada e se o tem consigo.  

− Se não tiver assinado um formulário diretivo antecipado, o 
hospital tem formulários disponíveis e perguntar-lhe-á se 
deseja assinar um. 

 Lembre-se, é sua escolha preencher um documento diretivo 
antecipado. 

o O que fazer se as suas instruções não forem seguidas 

 Se tiver assinado uma directiva antecipada, e acreditar que um 
prestador de cuidados de saúde ou hospital não seguiu as 
instruções nela contidas, pode apresentar uma queixa junto do 
Departamento de Saúde Pública de Massachusetts, Unidade de 
Queixas da Divisão de Qualidade dos Cuidados de Saúde, ligando 
para 1-800-462-5540. Para apresentar uma queixa contra um 
prestador individual de cuidados de saúde, ligue para a Direcção 
de Registo em Medicina pelo número 781-876-8200. 

o O que acontece se o seu prestador de cuidados de saúde determinar 
que recuperou a sua capacidade de tomar decisões em matéria de 
cuidados de saúde  

 A autoridade do seu agente de saúde terminará mas pode começar 
se perder novamente a sua capacidade e será necessário o seu 
consentimento para o tratamento. 

9. O seu direito de apresentar queixas e de nos pedir que reconsideremos as 
decisões que tomámos.  



• O Capítulo 9 do Manual do seu Membro diz-lhe o que pode fazer se tiver 
quaisquer problemas ou preocupações sobre os seus serviços ou cuidados 
cobertos. Por exemplo, pode pedir-nos que tomemos uma decisão de cobertura, 
que façamos um apelo para alterarmos uma decisão de cobertura, ou que 
apresentemos uma queixa. 

• Tem o direito de obter informações sobre recursos e queixas que outros 
membros tenham apresentado contra o nosso plano. Para obter esta 
informação, contacte os Serviços de Membros. 

• O que fazer se achar que está a ser tratado de forma injusta ou se desejar 
mais informações sobre os seus direitos 

o Se acreditar que está a ser tratado injustamente - e não se trata de 
discriminação pelas razões acima enumeradas - ou se desejar mais 
informações sobre os seus direitos, pode obter ajuda telefonando: 

 Serviços para Membros: 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, sábado e domingo). 

 O Programa Estatal de Assistência ao Seguro de Saúde chamado 
SHINE (Servindo as Necessidades de Seguro de Saúde de 
Todos). Para detalhes sobre esta organização e como contactá-la, 
consulte o Capítulo 2 do Manual do seu Membro. 

 Medicare at 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 horas por dia, 
7 dias por semana. TTY 1-877-486-2048. 

 MassHealth no 1-800-841-2900, de segunda a sexta-feira, das 
8:00 às 17:00 horas (TTY: 1-800-497-464848). 

 My Ombudsman em 1-855-781-989898 (ligação gratuita), de 
segunda a sexta-feira, das 9:00 às 16:00 horas.  

− Utilize o número 7-1-1 para ligar para 1-855-781-989898. 
Este número é para pessoas surdas, com deficiência 
auditiva ou de fala. 

− Use o Videofone (VP) 339-224-6831. Este número é para 
pessoas surdas ou com deficiência auditiva. 

− Envie um e-mail ao Meu Provedor de Justiça para 
info@myombudsman.org. 

− O meu Provedor de Justiça é um programa independente 
que pode ajudá-lo a resolver preocupações ou conflitos com 



a sua inscrição no One Care ou com o seu acesso aos 
benefícios e serviços do One Care. 

10. O seu direito de fazer recomendações sobre a nossa política de direitos e 
responsabilidades dos membros 

• Se tiver quaisquer recomendações sobre a nossa política de direitos e 
responsabilidades dos membros, pode partilhar connosco as suas sugestões, 
ligando para os Serviços dos Membros pelo 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, sábado e domingo). 

SECÇÃO 2 Tem algumas responsabilidades como associado do plano 

O que tem de fazer como membro do plano está listado abaixo. Se tiver alguma dúvida, 
telefone para o Serviço de Atendimento a Associados.  

• Leia o Manual do Membro para saber o que está coberto para si e que regras 
tem de seguir para obter os seus serviços e medicamentos cobertos. Para mais 
informações sobre os seus serviços: 

o Serviços cobertos, consulte os Capítulos 3 e 4. Esses capítulos dizem-lhe 
o que está coberto, o que não está coberto, que regras precisa de seguir, 
e o que paga. 

o Medicamentos cobertos, consulte os Capítulos 5 e 6. 

• Informe-nos sobre qualquer outra cobertura de saúde ou medicamentos 
prescritos que tenha. Temos de nos certificar de que está a utilizar todas as 
suas opções de cobertura quando recebe cuidados de saúde. Se tiver outra 
cobertura, contacte os Serviços de Membro. 

• Informe o seu médico e outros prestadores de cuidados de saúde que está 
inscrito no nosso plano. Mostre o seu cartão de sócio do plano sempre que 
receber os seus cuidados médicos ou medicamentos prescritos Parte D.  

• Ajude os seus médicos e outros prestadores de cuidados de saúde a prestarem-
lhe os melhores cuidados. 

o Escolha um prestador de cuidados de saúde primários.  

o Ligue ao seu prestador de cuidados primários ou parceiro de cuidados 
quando necessitar de cuidados de saúde ou dentro de quarenta e oito 



(48) horas após receber qualquer tratamento de emergência ou fora da 
rede. 

o Dê-lhes a informação de que necessitam sobre si e a sua saúde que seja 
completa e exacta. Aprenda o máximo que puder sobre os seus 
problemas de saúde. Seguir objectivos de tratamento mutuamente 
acordados e seguir planos e instruções para os cuidados que você e os 
seus prestadores concordam.  

o Assegure-se de que os seus médicos e outros prestadores sabem de 
todos os medicamentos que está a tomar. Isto inclui medicamentos 
prescritos, medicamentos de venda livre, vitaminas, e suplementos. 

o Assegure-se de que faz quaisquer perguntas que tenha. Os seus médicos 
e outros prestadores devem explicar as coisas de uma forma que possa 
compreender. Se fizer uma pergunta e não compreender a resposta, 
pergunte novamente. 

o Compreenda o papel do seu prestador de cuidados primários, do seu 
parceiro de cuidados, e da sua equipa de cuidados na prestação dos seus 
cuidados e na organização de outros serviços de saúde que possa 
necessitar. 

o Siga o Plano de Cuidados Individualizados (PIC) a que você e a sua 
equipa de cuidados concordam.  

o Compreender os seus benefícios e o que está coberto e saber o que não 
está coberto. 

• Seja atencioso. Esperamos que todos os nossos membros respeitem os 
direitos dos outros pacientes. Esperamos também que actuem de forma a ajudar 
o bom funcionamento do consultório do seu médico, hospitais, consultórios de 
outros prestadores, e em sua casa quando os seus prestadores o visitarem. 

• Pague o que lhe é devido. Como membro do plano, é responsável por estes 
pagamentos: 

o Se receber quaisquer serviços ou medicamentos que não estejam 
cobertos pelo nosso plano, deverá pagar o custo total.  

• Diga-nos se se mudar. Se se vai mudar, é importante dizer-nos de imediato. 
Ligue para os Serviços de Membro. 

o Se se mudar para fora da área de serviços do nosso plano, não 
poderá permanecer neste plano. Apenas as pessoas que vivem na 



nossa área de serviço podem obter o CCA One Care. O Capítulo 1 do seu 
Manual do Membro fala-lhe da nossa área de serviço.  

o Podemos ajudá-lo a descobrir se está a mudar-se para fora da nossa 
área de serviço. Durante um período de inscrição especial, pode mudar 
para Original Medicare ou inscrever-se num plano de saúde Medicare ou 
de medicamentos prescritos no seu novo local. Podemos informá-lo se 
tivermos um plano na sua nova área.  

o Também pode ligar para o Centro de Atendimento ao Cliente MassHealth 
para se transferir para outro plano One Care na sua nova área. 

o Além disso, não deixe de informar a Medicare e MassHealth da sua nova 
morada quando se mudar. Consulte o Capítulo 2 do seu Manual de 
Atendimento ao Cliente para os números de telefone de Medicare e 
MassHealth. 

o Se mudar mas permanecer na nossa área de serviço, ainda 
precisamos de saber. Precisamos de manter o seu registo actualizado e 
saber como o contactar. 

• Diga-nos se a sua informação pessoal mudar. É importante dizer-nos de 
imediato se tiver uma alteração nas suas informações pessoais, tais como 
telefone, casamento, adições à família, elegibilidade, ou outra cobertura de 
seguro de saúde. 

• Ligue para os Serviços de Membros pelo 866-610-2273 (TTY 711) para obter 
ajuda se tiver dúvidas ou preocupações 

 

Sensibilização para a recuperação de bens: MassHealth é obrigada por lei federal a 
recuperar dinheiro das propriedades de certos membros da MassHealth com 55 anos 
de idade ou mais, e que tenham qualquer idade e estejam a receber cuidados a longo 
prazo num lar de idosos ou outra instituição médica. Para mais informações sobre a 
recuperação do património da MassHealth, visite www.mass.gov/estaterecovery 

 

http://www.mass.gov/estaterecovery


 
O CCA One Care (Plano Medicare-Medicaid) é um plano de saúde que contrata a Medicare e a 
MassHealth para fornecer benefícios de ambos os programas aos inscritos. 
 
Pode obter este documento gratuitamente em outros 
formatos, como letras grandes, braille ou áudio. Telefone 
para o 866-610-2273 (TTY 711), das 8:00 às 20:00, 7 dias 
por semana, de 1 de outubro a 31 de março (1 de abril a 
30 de setembro: das 8:00 às 20:00, de segunda a sexta-
feira, e das 8:00 às 18:00, sábado e domingo.) A 
chamada é gratuita. 
 


	SECÇÃO 1 O nosso plano deve honrar os seus direitos e sensibilidades culturais como membro do plano
	AVISO DE PRÁTICAS DE PRIVACIDADE
	ESTA NOTA DESCREVE COMO A INFORMAÇÃO MÉDICA SOBRE SI PODE SER UTILIZADA E DIVULGADA E COMO PODE TER ACESSO A ESTA INFORMAÇÃO. POR FAVOR, REVEJAM-NA CUIDADOSAMENTE.
	Data de entrada em vigor: 4 de Agosto de 2022
	A Commonwealth Care Alliance, Inc. é obrigada por lei (i) a proteger a privacidade da sua Informação Médica (que inclui informação de saúde comportamental); (ii) a fornecer-lhe este Aviso de Práticas de Privacidade explicando os nossos deveres legais ...
	Reservamo-nos o direito de alterar este Aviso e de tornar as alterações efectivas para todas as Informações Médicas por nós mantidas.  Se fizermos uma alteração material ao Aviso, (i) publicaremos o Aviso actualizado no nosso website; (ii) publicaremo...
	INFORMAÇÕES DE CONTACTO: Se tiver dúvidas sobre as informações contidas neste Aviso, quiser exercer os seus direitos, ou apresentar uma queixa, contacte por favor:
	Commonwealth Care Alliance, Inc.
	Attention: Privacy and Security Officer
	30 Winter Street
	Boston, MA 02108
	Número grátis: 866-610-2273 (TTY 711)
	SECÇÃO 1: Empresas a que se aplica o presente aviso
	Este Aviso aplica-se à Commonwealth Care Alliance, Inc. e às suas subsidiárias que estão sujeitas à Regra de Privacidade HIPAA como "entidades abrangidas".  Algumas destas subsidiárias são "Os nossos Planos de Saúde" - empresas que fornecem ou pagam b...
	Este Aviso descreve a forma como todas estas entidades utilizam e divulgam a sua Informação Médica e os seus direitos no que diz respeito a essa informação.  Na maioria dos casos, os nossos Planos de Saúde utilizam e divulgam as suas Informações Médic...
	Os Planos e Prestadores de Saúde aos quais esta Notificação se aplica incluem:
	Os nossos Planos de Saúde
	Os nossos prestadores de cuidados de saúde
	SECÇÃO 2: Informação que Recolhemos:
	Os indivíduos são responsáveis pelo fornecimento de informação médica correcta e completa para a Commonwealth Care Alliance, Inc., e as suas subsidiárias (CCA) para fornecer serviços de qualidade.  A CCA está empenhada em proteger a confidencialidade ...
	As Informações Médicas podem incluir informações pessoais, mas são todas consideradas Informações Médicas quando as fornece através dos serviços ou em ligação com os mesmos:
	 Recolhemos informações, tais como endereços de correio electrónico, informações pessoais, financeiras ou demográficas do cliente quando este nos fornece voluntariamente tais informações, tais como (mas não se limitando a) quando nos contacta com ped...
	 Sempre que a CCA recolhe informações médicas, disponibilizamos o acesso a este aviso.  Ao fornecer-nos Informação Médica, está a consentir a nossa utilização de acordo com este aviso. Se fornecer informações à CCA, o cliente reconhece e concorda que...
	SECÇÃO 3: Como Utilizamos e Divulgamos a Sua Informação Médica
	Esta secção do nosso Aviso explica como podemos utilizar e divulgar a sua Informação Médica para fornecer cuidados de saúde, pagar por cuidados de saúde, obter pagamento por cuidados de saúde, e operar o nosso negócio de forma eficiente.  Esta secção ...
	O nosso modelo de cuidados requer que os nossos Planos de Saúde e os nossos Provedores de Cuidados de Saúde trabalhem em conjunto com outros provedores de cuidados de saúde para lhe prestarem serviços médicos.  O nosso pessoal profissional, médicos e ...
	Tratamento: Os nossos prestadores podem utilizar as Informações Médicas do Paciente e podemos divulgar Informações Médicas para fornecer, coordenar, ou gerir os seus cuidados de saúde e serviços relacionados.  Isto pode incluir a comunicação com outro...
	Exemplo: Está a ser dispensado de um hospital.  O nosso enfermeiro clínico pode divulgar a sua Informação Médica a uma agência de saúde domiciliária para se certificar de que recebe os serviços de que necessita após a alta do hospital.
	Pagamento: Podemos utilizar e divulgar as suas Informações Médicas para pagar os serviços de saúde que recebeu e para obter o pagamento de outras pessoas por esses serviços.
	Exemplo: O seu prestador de cuidados de saúde pode enviar ao Nosso Plano de Saúde um pedido de reembolso dos serviços de saúde que lhe são prestados.  O Plano de Saúde pode utilizar essas informações para pagar o crédito do seu prestador de cuidados d...
	Operações de cuidados de saúde: Podemos utilizar e divulgar as suas Informações Médicas para realizar uma variedade de actividades comerciais que nos permitam administrar os benefícios a que tem direito ao abrigo do Nosso Plano de Saúde e o tratamento...
	 Rever e avaliar as competências, qualificações, e desempenho dos prestadores de cuidados de saúde que o tratam.
	 Cooperar com outras organizações que avaliam a qualidade dos cuidados de saúde de terceiros.
	 Determinar se tem direito a benefícios ao abrigo da nossa cobertura; mas estamos proibidos por lei de utilizar a sua informação genética para fins de subscrição.
	Actividades conjuntas.  A Commonwealth Care Alliance, Inc. e as suas filiais têm um acordo para trabalharem em conjunto para melhorar a saúde e reduzir os custos.  Poderemos estabelecer acordos semelhantes com outros prestadores de cuidados de saúde e...
	Pessoas Envolvidas nos Seus Cuidados: Podemos revelar as suas informações médicas a um familiar, amigo pessoal próximo ou a qualquer outra pessoa que identifique como estando envolvida nos seus cuidados.  Por exemplo, se nos pedir para partilhar as su...
	Exigido por lei: Utilizaremos e divulgaremos as suas Informações Médicas sempre que formos obrigados por lei a fazê-lo. Por exemplo:
	 Divulgaremos Informação Médica em resposta a uma ordem judicial ou em resposta a uma intimação.
	 Utilizaremos ou divulgaremos Informação Médica para ajudar na recolha de um produto ou para comunicar reacções adversas a medicamentos.
	 Divulgaremos Informação Médica a uma agência de supervisão sanitária, que é uma agência responsável pela supervisão de planos de saúde, prestadores de cuidados de saúde, o sistema de saúde em geral, ou certos programas governamentais (tais como Medi...
	 Divulgaremos a Informação Médica de um indivíduo a uma pessoa que se qualifica como Representante Pessoal do indivíduo.  Um "Representante Pessoal" tem autoridade legal para agir em nome do indivíduo, tal como um pai ou tutor da criança, uma pessoa ...
	Ameaça para a saúde ou segurança: Podemos utilizar ou divulgar a sua Informação Médica se considerarmos necessário para prevenir ou diminuir uma ameaça grave para a saúde ou segurança.
	Actividades de saúde pública: Podemos utilizar ou divulgar a sua Informação Médica para actividades de saúde pública, tais como investigação de doenças, notificação de abuso e negligência infantil ou doméstica, e monitorização de drogas ou dispositivo...
	Aplicação da lei: Podemos divulgar Informações Médicas a um funcionário da autoridade para fins específicos e limitados de aplicação da lei, tais como a divulgação de Informações Médicas sobre a vítima de um crime ou em resposta a uma intimação de um ...
	Coronelistas e outros: Podemos revelar Informação Médica a um médico legista, médico legista, ou director fúnebre ou a organizações que ajudam com transplantes de órgãos, olhos, e tecidos.
	Compensação do trabalhador: Podemos divulgar Informação Médica conforme autorizado e em conformidade com as leis de compensação dos trabalhadores
	Organizações de investigação: Podemos utilizar ou divulgar a sua Informação Médica para investigação que satisfaça certas condições sobre a protecção da privacidade da Informação Médica.
	Certas funções governamentais: Podemos utilizar ou divulgar a sua Informação Médica para certas funções governamentais, incluindo mas não se limitando a actividades militares e de veteranos e actividades de segurança nacional e de inteligência.
	Associados comerciais:  Contratamos com vendedores para desempenhar funções em nosso nome.  Permitimos a estes "associados comerciais" a recolha, utilização, ou divulgação de Informação Médica em nosso nome para desempenhar estas funções.  Obrigamos c...
	Comunicações para angariação de fundos: Podemos utilizar ou divulgar Informação Médica para a angariação de fundos.  Se receber de nós (ou em nosso nome) um pedido de angariação de fundos, poderá optar por não participar em futuras actividades de anga...
	SECÇÃO 4: Outras Utilizações e Divulgações Exigem a sua Autorização Prévia
	Excepto conforme descrito acima, não utilizaremos ou divulgaremos a sua Informação Médica sem a sua autorização por escrito ("autorização").  Poderemos contactá-lo para lhe pedir que assine um formulário de autorização para as nossas utilizações e div...
	Se assinar uma autorização por escrito, poderá mais tarde revogar (ou cancelar) a sua autorização.  Se desejar revogar a sua autorização, deverá fazê-lo por escrito (envie-nos isto utilizando as Informações de Contacto no início da presente Notificaçã...
	 Utilização ou divulgação para fins de "marketing": Só podemos utilizar ou divulgar as suas informações médicas para fins de "comercialização" se tivermos a sua autorização por escrito.  Podemos, contudo, enviar-lhe informações sobre determinados pro...
	 Venda das suas Informações Médicas: A Commonwealth Care Alliance, Inc. não venderá as suas Informações Médicas.  Se vendêssemos, precisaríamos da sua autorização por escrito.
	 Utilização e divulgação de notas psicoterapêuticas: Excepto para determinadas actividades de tratamento, pagamento e operações de saúde ou conforme exigido por lei, só podemos utilizar ou divulgar as suas notas de psicoterapia se tivermos a sua auto...
	SECÇÃO 5: Tem Direitos com Respeito às Suas Informações Médicas
	Tem certos direitos no que diz respeito à sua Informação Médica.  Para exercer qualquer destes direitos, pode contactar-nos utilizando as Informações de Contacto no início desta Notificação.
	Direito a uma cópia do presente Aviso: Tem o direito de receber uma cópia em papel do nosso Aviso sobre Práticas de Privacidade em qualquer altura, mesmo que tenha concordado em receber o Aviso electronicamente.
	Direito de Acesso à Inspecção e Cópia: Tem o direito de inspeccionar (ver ou rever) e receber uma cópia ou resumo das suas informações médicas que mantemos num "conjunto de registos designado".  Se mantivermos estas informações em formato electrónico,...
	Direito de Pedir Informações Médicas a Alterar: Se acredita que a Informação Médica que temos é imprecisa ou incompleta, tem o direito de solicitar que alteremos, corrijamos, ou acrescentemos à sua Informação Médica.  O seu pedido deve ser feito por e...
	Direito a uma Contabilização das Divulgações: Tem o direito de receber uma lista de certas divulgações que fazemos da sua Informação Médica ("contabilidade de divulgação").  A lista não incluirá divulgações para tratamento, pagamento e operações de sa...
	Direito de Pedir Restrições de Utilização e Divulgação: Tem o direito de solicitar que limitemos a forma como utilizamos e divulgamos as suas Informações Médicas (i) para tratamento, pagamento e operações de saúde ou (ii) a pessoas envolvidas nos seus...
	Os nossos prestadores de cuidados de saúde devem concordar com o seu pedido para restringir a divulgação de informações médicas se (i) a divulgação for para pagamento ou operações de cuidados de saúde (e não forem exigidas por lei) e (ii) as informaçõ...
	Direito a solicitar um método alternativo de contacto: O cliente tem o direito de solicitar por escrito que o contactemos num local diferente ou utilizando um método diferente.  Por exemplo, poderá preferir que toda a informação escrita seja enviada p...
	SECÇÃO 6: Pode apresentar uma queixa sobre as nossas práticas de privacidade
	Se acredita que os seus direitos de privacidade foram violados, pode apresentar uma queixa por escrito à Commonwealth Care Alliance, Inc. ou ao U.S. Department of Health and Human Services.
	A Commonwealth Care Alliance, Inc. não tomará qualquer medida contra si ou alterará a forma como o tratamos de alguma forma se apresentar uma queixa.
	Para apresentar uma queixa por escrito ou solicitar mais informações à Commonwealth Care Alliance, Inc., contacte-nos utilizando as Informações de Contacto no início desta Notificação.
	SECÇÃO 7: Requisitos específicos do Estado
	Massachusetts Immunization Information Systems: Os nossos Provedores são obrigados a comunicar as vacinas recebidas ao Sistema de Informação de Imunização de Massachusetts (MIIS).  O MIIS é um sistema de âmbito estadual para manter o registo de vacina...
	Massachusetts Immunization Information System (MIIS)
	Immunization Program
	Massachusetts Department of Public Health
	305 South Street
	Jamaica Plain, MA 02130
	SECÇÃO 2 Tem algumas responsabilidades como associado do plano

	O que tem de fazer como membro do plano está listado abaixo. Se tiver alguma dúvida, telefone para o Serviço de Atendimento a Associados.

