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Senior Care Options Program (HMO SNP) é um programa 
oferecido pela Commonwealth Care Alliance 

Aviso de Alterações Anuais para 2021 

Tem atualmente a subscrição do Senior Care Options Program. No próximo ano, serão efetuadas 

algumas alterações aos custos e benefícios do plano. Esta brochura contém informações sobre as 

alterações. 

 

O que fazer agora 

1. PERGUNTAR: Quais as alterações que se aplicam a si 

 Consulte as alterações aos custos e benefícios para ver se afetam a sua situação. 

• É importante analisar a sua cobertura agora para se certificar de que ela responde às suas 

necessidades para o próximo ano. 

• As alterações afetam os serviços que utiliza? 

• Consulte as Secções 1.1 e 1.5 para obter informações sobre as alterações aos custos e 

benefícios do nosso plano. Paga $0 como membro do Senior Care Options Program.  

 Consulte na nossa brochura as alterações à nossa cobertura de medicamentos sujeitos a 

receita médica para ver se o afetam.  

• Os seus medicamentos estarão abrangidos? 

• Os seus medicamentos estão num escalão diferente, com diferentes comparticipações? 

• Pode continuar a usar as mesmas farmácias? Existem alterações nos custos de usar esta 

farmácia? Paga $0 como membro do Senior Care Options Program. 

• Consulte a Secção 1.6 da Lista de Medicamentos de 2021 para obter informações sobre 

as alterações à cobertura de medicamentos.  

 Verifique se os seus médicos e outros prestadores farão parte da nossa rede no próximo ano. 

• Os seus médicos estão incluídos na nossa rede? 

• E os hospitais e outros prestadores que utiliza? 

• Consulte a Secção 1.3 para obter informações sobre o nosso Diretório de Prestadores.



 

 

 Pense nos seus custos gerais com cuidados de saúde. 

• Qual a comparação dos custos totais com outras opções de cobertura Medicare?  

Paga $0 como membro do Senior Care Options Program. 

 Pense se está satisfeito com o nosso plano.  

2. COMPARE: Saiba mais sobre outras opções de planos 

 Verifique coberturas e custos de planos na sua área. 

• Use a procura personalizada no Medicare Plan Finder no site https://www.medicare.gov. 

Clique em “Find health & drug plans”. 

• Reveja a lista na parte de trás do seu folheto Medicare & You.  

• Consulte a Secção 2.2 para conhecer melhor as suas opções. 

 Quando encontrar o seu plano preferido, confirme os seus custos e coberturas no site do 

plano. Paga $0 como membro do Senior Care Options Program. 

3. ESCOLHA: Decida se quer alterar o seu plano 

• Se não subscrever a outro plano até 7 de dezembro de 2020, irá ficar no programa Senior 

Care Options (HMO SNP). 

• Se pretender alterar para um plano diferente que possa responder melhor às suas 

necessidades, pode mudar de plano entre 15 de outubro e 7 de dezembro. Consulte a 

Secção 2.2, página 12 para conhecer melhor as suas opções. 

4. INSCRIÇÃO: Para mudar de plano, subscreva a um plano entre 15 de outubro e 7 

de dezembro de 2020 

• Se não subscrever a outro plano até 7 de dezembro de 2020, irá ficar no programa Senior 

Care Options (HMO SNP). 

• Se aderir a outro plano entre 15 de outubro e 7 de dezembro de 2020, a sua nova 

cobertura terá início em 1 de janeiro de 2021. 

 

Recursos adicionais 

• Por favor entre em contacto com o nosso número de Serviço para Membros 

1‑866‑610‑2273 para obter mais informações. (Os utilizadores de TTY devem ligar para 

711.) Das 8:00 às 20:00, 7 dias por semana entre 1º de outubro a 31 de março.(De 1º de 

abril a 30 de setembro, de segunda a sexta das 8:00 às 20:00 e, aos sábados e domingos, 

das 8:00 às 18:00.) 

• Estas informações estão disponíveis num formato diferente. Por favor ligue para os 

números de Serviço para Membros que lhe foram fornecidos acima para obter mais 

informações sobre materiais noutro formato. 

https://www.medicare.gov/


 

 

• Os Serviços para Membros também possuem serviços de intérprete gratuitos disponíveis 

para não falantes de inglês. 

• ATENÇÃO: Se falar espanhol, tem ao seu dispor serviços de assistência linguística 

totalmente gratuitos. Contacte-nos através do número 1-866-619-2273 (TTY: contacte 

MassRelay no número 711). 

• ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia 

lingüística. Llame al 1-866-610-2273 (TTY: llamar a MassRelay al 711). 

• Pode obter este documento gratuitamente noutros formatos, como impressão de grandes 

dimensões, formatos que funcionam com tecnologia de leitura de ecrã, braille ou áudio. 

Contacte-nos através do número 1-866-610-2273 (TTY: contacte MassRelay no número 

711) das 8:00 às 20:00, 7 dias por semana entre 1º de outubro a 31 de março. (De 1º de 

abril a 30 de setembro, de segunda a sexta das 8:00 às 20:00 e, aos sábados e domingos, 

das 8:00 às 18:00.) A chamada é grátis.  

• Pode obter este documento gratuitamente noutros formatos, 

como impressão de grandes dimensões, formatos que 

funcionam com tecnologia de leitura de ecrã, braille ou 

áudio. Contacte-nos através do número 1-866-610-2273 

(TTY: contacte MassRelay no número 771) das 8:00 às 

20:00, 7 dias por semana entre 1º de outubro a 31 de março. 

(De 1º de abril a 30 de setembro, de segunda a sexta das 

8:00 às 20:00 e, aos sábados e domingos, das 8:00 às 

18:00.) A chamada é grátis.  

• A cobertura ao abrigo deste Plano é elegível como cobertura essencial mínima 

(QHC ― Qualifying Health Coverage) e satisfaz o requisito de responsabilidade 

partilhada individual da Lei sobre Cuidados Acessíveis (ACA) e Proteção do Doente. 

Para obter mais informações visite o site do Internal Revenue Service (IRS) em 

https://www.irs.gov/Affordable‑Care‑Act/Individuals‑and‑Families. 

Acerca do Programa de Senior Care Options 

• O Programa Senior Care Options (HMO SNP) é um plano de necessidades especiais com 

um contrato Medicare e um contrato com a Comunidade de Massachusetts/Gabinete 

Executivo de Saúde e com o programa Human Services MassHealth (Medicaid).  

A subscrição do Senior Care Options Program depende da renovação de um contrato.  

A subscrição é voluntária. 

• Quando esta brochura indica “nós” ou “nosso”, significa a Commonwealth Care Alliance. 

Quando indica “plano” ou “nosso plano”, significa o Programa de Senior Care Options. 

 

 

https://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families
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Resumo de custos importantes para 2021 

A tabela abaixo compara os custos de 2020 e de 2021 para o Programa de Senior Care Options 

em diversas áreas importantes. Tenha em atenção que se trata apenas de um resumo de 

alterações. É importante ler este Aviso de Alterações Anuais na íntegra e analisar a Prova de 

Cobertura em anexo para ver se outras alterações de benefícios ou custos afetam a sua situação.  

 

Custo 2020 (este ano) 2021 (próximo ano) 

Prémio mensal do plano* 

* Consulte a Secção 1.1 para obter 

mais informações. 

$0 $0 

Consultas médicas Consultas de cuidados 

primários: $0 por consulta 

Consultas de 

especialidade: $0 por 

consulta 

Consultas de cuidados 

primários: $0 por consulta 

Consultas de 

especialidade: $0 por 

consulta 

Internamentos hospitalares 

Inclui cuidados agudos a pacientes 

internados, reabilitação de pacientes 

internados, cuidados médicos 

prolongados em hospitais e outros 

tipos de serviços hospitalares para 

pacientes internados. Os cuidados 

de internamento hospitalar 

começam no dia em que o utente é 

formalmente internado no hospital 

por prescrição de um médico. O dia 

anterior à alta é o último dia de 

internamento.  

$0 

 

$0 

 

Cobertura de medicamentos 

sujeitos a receita médica da  

Parte D 

(Consulte a Secção 1.6 para obter 

mais informações) 

Dedução: $0 

Copagamentos: $0  

Dedução: $0 

Copagamento: $0  
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SECÇÃO 1 Alterações a benefícios e custos para o próximo ano 

Secção 1.1 – Alterações ao prémio mensal 

Custo 2020 (este ano) 2021 (próximo ano) 

Prémio mensal 

[Tem de continuar a pagar o prémio da 

Parte B da Medicare, a menos que este 

seja pago pelo MassHealth 

(Medicaid).] 

$0 $0 

 

Secção 1.2 – Alterações ao seu valor máximo de desembolso 

Uma vez que obtém assistência do MassHealth (Medicaid), não tem custos de desembolso com 

os serviços abrangidos. Não terá de pagar pelos serviços médicos abrangidos pelo Programa de 

Senior Care Options.  

Secção 1.3 – Alterações à rede de prestadores 

Existem alterações à nossa rede de prestadores para o próximo ano. Pode encontrar um Diretório 

de Prestadores atualizado na nossa página web em www.CommonwealthCareSco.org. A partir de 

2021, o Senior Care Options Program trabalhará diretamente com prestadores de cuidados 

paliativos. Procure no seu diretório de prestadores uma lista de prestadores de cuidados 

paliativos. Pode ainda contactar os Serviços para Membros para obter informações atualizadas 

sobre os prestadores ou para solicitar o envio de um Diretório de Prestadores. Consulte o 

Diretório de Prestadores 2021 para verificar se os seus prestadores (prestador de cuidados 

primários, especialistas, hospitais, etc.) fazem parte da nossa rede.  

É importante que saiba que, ao longo do ano, podemos efetuar alterações aos hospitais, médicos 

e especialistas (prestadores) e cuidados paliativos que fazem parte do seu plano. Um prestador 

pode sair do seu plano por vários motivos, mas, se o seu médico ou especialista sair efetivamente 

do plano, tem certos direitos e proteções que se encontram sintetizados abaixo: 

• Embora a nossa rede de prestadores possa mudar ao longo do ano, somos obrigados a 

disponibilizar-lhe um acesso ininterrupto a médicos e especialistas qualificados. 

• Sempre que possível, avisá‑lo‑emos com pelo menos 30 dias de antecedência de que o 

seu prestador irá sair do plano, para que possa ter tempo para selecionar um novo 

prestador. 

http://www.commonwealthcaresco.org/
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• Ajudá‑lo‑emos a selecionar um novo prestador qualificado para continuar a gerir as suas 

necessidades em matéria de cuidados de saúde. 

• Se estiver a ser submetido a um tratamento médico, tem o direito de solicitar, e nós 

trabalharemos consigo no sentido de garantir, que o tratamento clinicamente necessário 

que está a receber não seja interrompido. 

• Se considerar que não lhe facultámos um prestador qualificado para substituir o seu 

prestador anterior ou se os seus cuidados não estiverem a ser devidamente geridos, tem o 

direito de recorrer da nossa decisão. 

• Se souber que o seu médico ou especialista vai sair do plano, contacte‑nos para que o 

possamos ajudar a encontrar um novo prestador e a gerir os seus cuidados. 

Secção 1.4 – Alterações à rede de farmácias 

Os valores que paga pelos seus medicamentos sujeitos a receita médica podem depender da 

farmácia que utiliza. Os planos de medicamentos da Medicare dispõem de uma rede de 

farmácias. Na maior parte dos casos, as suas receitas só são abrangidas apenas se forem aviadas 

numa das farmácias da nossa rede. 

Existem alterações à nossa rede de farmácias para o próximo ano. Pode encontrar um Diretório 

de Farmácias atualizado na nossa página web em www.CommonwealthCareSco.org. Pode ainda 

contactar os Serviços para Membros para obter informações atualizadas sobre os prestadores ou 

para solicitar o envio de um Diretório de Farmácias. Consulte o Diretório de Farmácias 2021 

para ver que farmácias fazem parte da nossa rede. 

Secção 1.5 ‑ Alterações aos benefícios e custos para serviços 
médicos 

Tenha em atenção que o Aviso de Alterações Anuais só o informa sobre as alterações aos seus 

benefícios e custos da Medicare e MassHealth (Medicaid). 

Estamos a mudar a nossa cobertura para determinados serviços médicos para o próximo ano.  

As informações abaixo descrevem estas alterações. Para mais detalhes sobre a cobertura e custos 

para estes serviços, consulte o capítulo 4, Quadro de Benefícios (o que está coberto) na sua Prova 

de Cobertura de 2021. Está disponível um exemplar da Prova de Cobertura na nossa página web 

www.CommonwealthCareSco.org.Também pode entrar em contacto com os Serviços para 

Membros para solicitar que lhe seja enviada por e-mail uma cópia da Prova de Cobertura. 

  

http://www.commonwealthcaresco.org/
http://www.commonwealthcaresco.org/
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Custo 2020 (este ano) 2021 (próximo ano) 

Acupuntura 

para o 

tratamento de 

dores lombares 

crónicas 

O nosso plano abrange 
acupunctura ao abrigo do 
programa de benefícios 
MassHealth (Medicaid). O 
plano abrange 36 visitas por 
ano civil, a menos que 
autorizado de forma 
diferente no seu Plano de 
Cuidados Individualizados. 

Os serviços abrangidos incluem: 
Acupuntura para dores lombares e outras 
condições, conforme abrangido pela 
MassHealth (consulte “Acupuntura” 
abaixo nesta mesma secção). 

Até 12 consultas em 90 dias são 
abrangidas para beneficiários do 
Medicare ao abriga das seguintes 
circunstâncias: é necessário por 
motivos médicos; 

Para efeitos deste benefício, a dor 
lombar crónica é definida como: 

• com duração igual ou superior a 
12 semanas; 

• não específica, no sentido em que 
não tem uma causa sistémica 
identificável (ou seja, não está 
associada a doença metastática, 
inflamatória, infeciosa, etc.); 

• não associada a cirurgia; e 

• Não associada a gravidez. 

Oito sessões adicionais serão 
abrangidas para os pacientes que 
apresentem melhorias. Não podem ser 
administrados mais de 20 tratamentos 
de acupuntura por ano. 

O tratamento tem de ser descontinuado 
se o paciente não apresentar melhorias 
ou houver regressões.  
 

O nosso plano abrange acupunctura ao 
abrigo do programa de benefícios 
MassHealth (Medicaid), além dos 
serviços acima ao abrigo do Medicare.  
 

O plano abrange 36 visitas por ano 
civil por meio do MassHealth, a menos 
que autorizado de forma diferente no 
seu Plano de Cuidados 
Individualizados. As 36 sessão não são 
um extra às 20 sessões abrangidas 
descritas acima se for para dores 
lombares crónicas. É um total de 36 
sessões entre o Medicare e o 
MassHealth, se for necessário por 
motivos médicos. 



Senior Care Options Program Aviso de Alterações Anuais para 2021 9 

 

 

Custo 2020 (este ano) 2021 (próximo ano) 

Equipamento 

Médico 

Duradouro 

(DME) 

Pode ser necessária autorização 

prévia.  

Podem ser aplicados certos limites ao 

DME. Pode ser necessária autorização 

prévia.  

O Cartão Healthy 

Savings para 

comprar 

determinados 

produtos de venda 

livre aprovados 

pelo Medicare 

(OTC) 

 

Recebe um cartão com um 

subsídio de $110 dólares por 

trimestre (a cada três meses) 

para comprar produtos 

aprovados pela Medicare, tais 

como produtos de primeiros 

socorros, cuidados dentários, 

produtos para sintomas de 

constipação e outros, sem 

receita médica. 

Recebe um cartão com um subsídio de 

$125 dólares por trimestre (a cada três 

meses) para comprar produtos 

aprovados pela Medicare, tais como 

produtos de primeiros socorros, 

cuidados dentários, produtos para 

sintomas de constipação e outros, sem 

receita médica.  
 

Para membros com doenças crónicas, 

poderá utilizar o cartão OTC para 

comprar produtos alimentares saudáveis 

e nutritivos à semelhança do benefício 

oferecido pelo Supplemental Nutrition 

Assistance Program (SNAP). Os 

membros sem doenças crónicas só 

podem utilizar o cartão OTC para 

comprar produtos aprovados pelo 

Medicare. Consulte “Ajuda com 

doenças crónicas” dentro do quadro de 

benefícios para obter mais informações.  

Não é necessária autorização prévia 

para membros com doenças crónicas 

para utilizar o cartão OTC para a 

compra de produtos saudáveis e 

nutritivos. 

Normalmente, as doenças crónicas são 

condições que exigem uma atenção 

médica contínua ou a limitação das 

atividades do quotidiano. A condição é 

diagnosticada por um profissional 

médico licenciado, incluindo seu 

médico de cuidados primários, 

enfermeiro de prática avançada e 

prestadores semelhantes. 
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Custo 2020 (este ano) 2021 (próximo ano) 

Assistência para 

condições crónicas 

N/A Os benefícios do programa 

Commonwealth Care Alliance Senior 

Care Options incluem os seguintes 

serviços adicionais.  

 

• Subsídio de alimentação para 

membros diagnosticados com uma 

doença crónica. Os membros 

elegíveis terão acesso a este 

subsídio através do subsídio 

trimestral Healthy Savings OTC de 

$125 em retalhistas contratados.  

 

As condições crónicas incluem: 

Dependência crónica de álcool e outras 

drogas, doenças autoimunes, cancro, 

doenças neurológicas, doenças crónicas 

ou incapacitantes de saúde mental, 

demência, doenças cardiovasculares, 

diabetes mellitus, insuficiência cardíaca 

crónica, doença do fígado em estágio 

final, doença renal em estágio final, 

doenças hematológicas graves, 

HIV/SIDA, doenças pulmonares 

crónicas, AVC, etc.  

 

Normalmente, as doenças crónicas são 

condições que exigem uma atenção 

médica contínua ou a limitação das 

atividades do quotidiano.  A condição é 

diagnosticada por um profissional 

médico licenciado, incluindo seu 

médico de cuidados primários, 

enfermeiro de prática avançada e 

prestadores semelhantes. 
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Custo 2020 (este ano) 2021 (próximo ano) 

Terapia de infusão 

caseira 

 

N/A A terapia de infusão caseira envolve a 
administração intravenosa e subcutânea 
de medicamentos ou produtos 
biológicos a um indivíduo em casa.  
Os componentes necessários para 
realizar a infusão caseira incluem o 
medicamento (por exemplo, antivirais, 
imunoglobulina), equipamento (por 
exemplo, uma bomba) e suprimentos 
(por exemplo, tubos e cateteres). 

Os serviços abrangidos incluem, sem 
limitação, o seguinte: 

• Serviços profissionais, incluindo 
serviços de enfermagem, prestados 
de acordo com o plano de cuidados. 

• Formação e educação do paciente 
não abrangidas ao abrigo do 
benefício de equipamento médico 
de longa duração. 

• Monitorização remota. 

• Serviços de monitorização para a 
prestação de terapia de infusão 
caseira e o prestador de terapia de 
infusão caseira. 

 
É necessária autorização prévia. 

Cuidados paliativos  Para serviços paliativos e 

serviços abrangidos pelo 

Medicare Parte A ou B e que 

estão relacionados com o 

prognóstico terminal: O 

Original Medicare (em vez do 

nosso plano) pagará os seus 

serviços paliativos 

relacionados com o seu 

prognóstico terminal. 

Enquanto estiver no programa 

de serviços paliativos, o seu 

prestador de serviços 

paliativos cobrará o Original 

Medicare pelos serviços 

pagos pelo Original Medicare. 

Para serviços paliativos e serviços 

abrangidos pelo Medicare Parte A ou B 

e que estão relacionados com o 

prognóstico terminal: O Senior Care 

Options Program pagará os seus 

serviços paliativos relacionados com o 

seu prognóstico terminal.  

 



Senior Care Options Program Aviso de Alterações Anuais para 2021 12 

 

 

Custo 2020 (este ano) 2021 (próximo ano) 

Medicamentos 

sujeitos a receita 

médica do 

Medicare Parte B 

 

N/A para fármacos de terapia 

por etapas da Parte B 

Categorias de fármacos de terapia por 

etapas da Parte B:  

(Nota: as classes de fármacos indicadas 

abaixo normalmente não são 

autoadministradas pelo paciente)  

• Anti-inflamatórios 

• Agentes antineoplásticos 

(cancro)  

• Biológicos  

• Fatores estimuladores de 

colónias  

• Imunomoduladores  

A seguinte hiperligação reencaminhá-

lo-á para uma lista de medicamentos da 

Parte B que poderão estar sujeitos a 

terapia por etapas: 

http://www.commonwealthcarealliance.

org/members/pharmacy-

program/formulary-2020/2020-senior-

care-options-formulary  

Cuidados de saúde 

mental de caráter 

ambulatório 

 

Não é necessária autorização 

prévia, à exceção de testes 

neuropsicológicos, terapia 

eletroconvulsiva e estimulação 

magnética transcraniana. 

Não é necessária autorização prévia, à 

exceção de testes neuropsicológicos, 

testes psicológicos, terapia 

eletroconvulsiva e estimulação 

magnética transcraniana. 

http://www.commonwealthcarealliance.org/members/pharmacy-program/formulary-2020/2020-senior-care-options-formulary
http://www.commonwealthcarealliance.org/members/pharmacy-program/formulary-2020/2020-senior-care-options-formulary
http://www.commonwealthcarealliance.org/members/pharmacy-program/formulary-2020/2020-senior-care-options-formulary
http://www.commonwealthcarealliance.org/members/pharmacy-program/formulary-2020/2020-senior-care-options-formulary
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Custo 2020 (este ano) 2021 (próximo ano) 

Cuidados paliativos 

(Life Choices 

Program) 

N/A Life Choices é um programa de 

cuidados paliativos do Senior Care 

Options Program. Cuidados paliativos 

são cuidados que pretendem melhorar a 

qualidade de vida de pessoas que vivem 

com uma doença grave. Este tipo de 

cuidados centra-se no alívio dos 

sintomas e do stress associados a uma 

doença grave. 

 

Ao receber cuidados paliativos, pode 

continuar a receber tratamentos e 

terapias que se destinam a melhorar, ou 

até mesmo curar, os seus problemas 

médicos. 

 

O programa pode ajudá-lo a: 

• Aliviar dor e outros sintomas. 

• Gerir a sua medicação. 

• Compreender a sua doença e a 

evolução da mesma. 

• Identificar o que é mais 

importante para si. 

• Receber o tratamento certo na 

altura certa. 

• Fazer planos e tomar decisões. 

• Comunicar com os seus 

prestadores. 

• Preparar-se para etapas futuras. 

 

Para se registar neste programa, fale 

com o seu parceiro de cuidados. Se for a 

escolha certa para as suas necessidades, 

o parceiro de cuidado recomendar-lhe-á 

o programa. Não é necessária 

autorização prévia para serviços 

prestados pelo programa Life Choices 

do Senior Care Option Program nem de 

um prestador contratado. 
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Serviços de um 

médico ou 

enfermeiro, 

incluindo consultas 

visitas ao 

consultório. 

 

Os serviços abrangidos 

incluem: 

• Cuidados médicos ou 

serviços cirúrgicos 

necessários por motivos 

médicos prestados num 

consultório médico, 

centro cirúrgico 

ambulatório certificado, 

departamento de 

cuidados ambulatórios 

ou qualquer outro local 

• Consulta, diagnóstico e 

tratamento por um 

especialista 

• Exames auditivos e de 

equilíbrio básicos 

realizados pelo seu PCP 

ou especialista, se o seu 

médico os prescrever 

para ver se necessita de 

tratamento médico  

• Segunda opinião por 

outro prestador da rede 

ou prestador de fora da 

rede para quaisquer 

cuidados, incluindo 

cirurgia antes de 

receber o serviço. O 

seu PCP e/ou equipa de 

cuidados dar-lhe-á uma 

ajuda para receber 

serviços de segunda 

opinião de um 

prestador de fora da 

rede se um prestador da 

rede não estiver 

disponível. 

• Cuidados dentários 

não rotineiros (os 

serviços abrangidos 

estão limitados a 

cirurgia do maxilar ou 

estruturas 

relacionadas, 

Os serviços abrangidos incluem: 

• Cuidados médicos ou serviços 

cirúrgicos necessários por 

motivos médicos prestados num 

consultório médico, centro 

cirúrgico ambulatório 

certificado, departamento de 

cuidados ambulatórios ou 

qualquer outro local 

• Consulta, diagnóstico e 

tratamento por um especialista 

• Exames auditivos e de equilíbrio 

básicos realizados pelo seu PCP 

ou especialista, se o seu médico 

os prescrever para ver se 

necessita de tratamento médico  

• Tem a opção de obter estes 

serviços através de uma consulta 

presencial ou por telessaúde. Se 

optar por um destes serviços por 

telessaúde, tem de utilizar uma 

rede de prestadores que ofereça o 

serviço através de telessaúde.  

• Check-in virtuais (por exemplo, 

por telefone ou chat de vídeo) 

com um médico durante 5-10 

minutos se: 

o Não for um paciente novo e 

o O check-in não estiver 

relacionado com uma 

consulta nos últimos 7 dias e 

o O check-in não resultar numa 

consulta no prazo de 24 

horas ou na próxima vaga 

disponível 

• Avaliação de vídeo e/ou imagens 

que envia ao médio 

• Consulta que o seu médico tem 

com outros médicos por telefone, 

pela Internet ou registo de saúde 

eletrónico se não for um paciente 

novo 

• Os serviços de telessaúde para 

consultas mensais relacionadas 

com doenças renais em estado 
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Custo 2020 (este ano) 2021 (próximo ano) 

reparação de fraturas 

do maxilar ou de ossos 

faciais, extração de 

dentes para preparar o 

maxilar para 

tratamentos de 

radiação de doença 

cancerígena 

neoplásica ou serviços 

que seriam abrangidos 

se prestados por um 

médico). Para obter 

mais informações 

sobre serviços 

dentários, incluindo 

requisitos de 

autorização prévia, 

consulte a secção 

Serviços dentários 

mais acima neste 

quadro de benefícios. 

 

terminal para membros de diálise 

domiciliária num centro de 

diálise renal ou centro de diálise 

renal de acesso crítico em 

ambiente hospitalar, num 

estabelecimento de diálise renal 

ou na casa do membro. 

• Serviços de telessaúde pra 

diagnosticar, avaliar ou tratar 

sintomas de um AVC 

• Segunda opinião por outro 

prestador da rede ou prestador de 

fora da rede para quaisquer 

cuidados, incluindo cirurgia antes 

de receber o serviço. O seu PCP 

e/ou equipa de cuidados dar-lhe-á 

uma ajuda para receber serviços 

de segunda opinião de um 

prestador de fora da rede se um 

prestador da rede não estiver 

disponível. 

• Cuidados dentários não 

rotineiros (os serviços 

abrangidos estão limitados a 

cirurgia do maxilar ou estruturas 

relacionadas, reparação de 

fraturas do maxilar ou de ossos 

faciais, extração de dentes para 

preparar o maxilar para 

tratamentos de radiação de 

doença cancerígena neoplásica 

ou serviços que seriam 

abrangidos se prestados por um 

médico). Para obter mais 

informações sobre serviços 

dentários, incluindo requisitos 

de autorização prévia, consulte a 

secção Serviços dentários mais 

acima neste quadro de 

benefícios. 
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Subsídio de bem-

estar 

N/A • Adesão num ginásio ou health 

club qualificado. Um ginásio ou 

health club qualificado oferece 

equipamento de exercício 

cardiovascular e de treino de 

força no local. Este benefício 

não abrange taxas de 

mensalidade que paga a ginásios 

e health clubs, incluindo, sem 

limitação, centros de artes 

marciais, instalações de 

ginástica, clubes de campo, 

clubes desportivos e clubes 

sociais; e para atividades 

desportivas, como golfe e ténis.  

• A participação no grupo e/ou 

nas aulas de condição física, 

como Tai Chi e programas de 

saúde, incluindo os de um 

YMCA (para aulas e programas 

associados a um pagamento 

adicional)  

• Relógio ou pulseira de atividade 

(limite de um por membro por 

ano)  

 

Para obter o reembolso, tem de enviar 

um formulário de reembolso de subsídio 

de bem-estar preenchido, juntamente 

com um comprovativo de pagamento 

e quaisquer informações adicionais 

indicadas no formulário.  Contacte os 

Serviços para Membros para solicitar 

um formulário de reembolso ou visite 

http://www.commonwealthcarealliance.

org/members/sco/sco-member-forms 

Envie o formulário preenchido 

juntamente com quaisquer documentos 

necessários para a morada indicada no 

formulário. Se tiver pergunta, ligue para 

os Serviços para Membros. 

 

O plano reembolsa-o até $250 em cada 

ano civil pelo custo da mensalidade num 

ginásio ou health club qualificado e 

abrange aulas de manutenção física, 

http://www.commonwealthcarealliance.org/members/sco/sco-member-forms
http://www.commonwealthcarealliance.org/members/sco/sco-member-forms
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Custo 2020 (este ano) 2021 (próximo ano) 

participação em programas de bem-estar, 

atividades de manutenção física e um 

relógio ou pulseira de atividade (por 

exemplo, Fitbit, Apple watch, etc.).  

 

 

Paga todas as despesas acima de $250 por 

ano civil. 

   

 

Os pedidos de reembolso de um ano 

anterior relativos ao programa 

Commonwealth Care Alliance Senior 

Care Options têm de ser recebidos pelo 

programa até 31 de março do ano 

seguinte. 

 

Não é necessária recomendação para este 

benefício 

 

Secção 1.6 – Alterações à cobertura de medicamentos sujeitos a 
receita médica da Parte D 

Alterações à nossa lista de medicamentos 

A nossa lista de medicamentos abrangidos é designada por Formulário ou “Lista de 

Medicamentos”. Uma cópia da nossa Lista de Medicamentos é fornecida eletronicamente.  

Para obter a Lista de Medicamentos completa, contacte os Serviços para Membros (consulte a 

contracapa) ou visite a nossa página web (www.CommonwealthCaresCo.org/). 

Alterámos a nossa Lista de Medicamentos, incluindo os medicamentos abrangidos e as restrições 

aplicáveis à nossa cobertura de determinados medicamentos. Consulte a Lista de 

Medicamentos para se certificar de que os seus medicamentos estarão abrangidos no 

próximo ano e ver se haverá restrições. 

Caso seja afetado por uma alteração na cobertura de medicamentos pode: 

• Falar com o seu médico (ou outro profissional de saúde) e pedir ao plano que lhe 

abra uma exceção para abranger o medicamento.  

http://www.commonwealthcaresco.org/
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o Para saber o que deve fazer para pedir uma exceção, consulte o Capítulo 8 da sua 

Prova de Cobertura (O que deve fazer se tiver um problema ou queixa (decisões 

de cobertura, recursos, queixas)) ou contacte os Serviços para Membros. 

• Fale com o seu médico (ou outro profissional de saúde) para encontrar um 

medicamento diferente que seja abrangido. Pode contactar os Serviços para Membros 

para pedir uma lista dos medicamentos abrangidos que tratam a mesma condição médica.  

Em algumas situações, temos de cobrir uma medicação temporária de um medicamento não 

abrangido nos primeiros 90 dias de cobertura do ano do plano ou da cobertura para evitar uma 

falha na terapia. Para 2021, membros em instalações de cuidados de longo prazo (LTC) irão 

receber uma oferta temporária que é a mesma quantidade de fornecimento temporário de dias 

fornecido em todos os outros casos: 31 dias de medicação, ao invés do montante previsto em 

2020, com um fornecimento de 98 dias de medicação). (Para mais informações sobre quando 

pode obter um fornecimento temporário e como pedir um, consulte o Capítulo 5, Secção 5.2 da 

Prova de Cobertura.) Durante o período em que está a obter um fornecimento temporário de um 

medicamento, deve falar com o seu médico para decidir o que fazer quando o seu fornecimento 

temporário acabar. Pode mudar para um medicamento diferente abrangido pelo plano ou pedir ao 

plano que lhe abra uma exceção para abranger o medicamento que está a tomar.  

Normalmente, as exceções ao formulário são válidas por 12 meses a contar da data de aprovação, 

salvo se a receita indicar um período de tempo inferior e/ou a carta de aprovação indicar uma 

duração inferior para a aprovação. 

A maioria das alterações na Lista de Medicamentos são novas no início de cada ano. No entanto, 

durante o ano, podemos fazer outras alterações permitidas pelas regras da Medicare.  

A partir de 2021, podemos remover imediatamente uma marca de medicamento da nossa Lista 

de Medicamentos se, ao mesmo tempo, a substituirmos por um novo medicamento genérico com 

o mesmo nível de repartição de encargos ou inferior e com as mesmas ou menos restrições. Se 

estiver a tomar o medicamento de marca, ainda receberá informações sobre a alteração específica 

que fizemos, mas pode chegar após a alteração ter sido feita. 

Além disso, a partir de 2021, antes de fazermos outras alterações durante o ano à nossa Lista de 

Medicamentos que nos obrigam a comunicar-lhe com antecedência, se estiver a tomar um 

medicamento, enviar-lhe-emos um aviso com antecedência de 30 dias, e não 60 dias, antes de 

fazer a alteração. Ou dar-lhe-emos um prazo de reabastecimento de 31 dias, ao invés de um 60 

dias, do seu medicamento de marca numa farmácia da rede. 

Quando fazemos estas alterações à Lista de Medicamentos durante o ano, ainda pode consultar o 

seu médico (ou outro médico) e pedir-nos para abrir uma exceção para cobrir o medicamento. 

Também continuaremos a atualizar a nossa Lista de Medicamentos online conforme programado 

e forneceremos outras informações necessárias para refletir as alterações aos medicamentos. (Para 

saber mais sobre as mudanças que podemos fazer à Lista de Medicamentos, consulte o capítulo 5, 

secção 6 da Prova de Cobertura). 
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Alterações aos custos dos medicamentos sujeitos a receita médica 

Nota: Uma vez que é elegível para o MassHealth (Medicaid), tem direito a obter a “Ajuda 

Adicional” da Medicare para pagar as suas despesas do plano de medicamentos sujeitos a receita 

médica. Incluímos um folheto separado, denominado “Cláusula da prova de cobertura para as 

pessoas que obtêm um pagamento de ajuda adicional para medicamentos sujeitos a receita 

médica” (também designada por “Cláusula de subsídio de baixo rendimento” ou “Cláusula LIS”), 

que o informa sobre a sua cobertura de medicamentos. Se não tiver recebido o folheto neste 

envelope, contacte os Serviços para Membros e peça a “Cláusula LIS”. Os números de telefone 

dos Serviços para Membros encontram‑se na Secção 6.1 desta brochura. 

Uma vez que obtém assistência do MassHealth (Medicaid), não tem custos de desembolso com 

os medicamentos sujeitos a receita médica abrangidos. Não terá de pagar pelos medicamentos 

sujeitos a receita médica abrangidos pelo Programa de Senior Care Options. 

Custo 2020 (este ano) 2021 (próximo ano) 

Cobertura de medicamentos 

sujeitos a receita médica da 

Parte D 

O seu custo para um 

fornecimento de um mês 

pedido numa farmácia da 

rede com comparticipação 

padrão é de: $0 

O seu custo para um 

fornecimento de um mês 

pedido numa farmácia da 

rede com comparticipação 

padrão é de: $0 

 

SECÇÃO 2 Decidir que plano escolher 

Secção 2.1 – Se quiser manter o Programa de Senior Care Options 

Para manter o nosso plano, não tem de fazer nada. Se não se inscrever num plano diferente 

nem mudar para o Original Medicare, permanece automaticamente inscrito no nosso plano para 

2021. 
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Secção 2.2 – Se quiser mudar de plano 

Esperamos mantê‑lo como membro no próximo ano mas, se quiser mudar de plano para 2021, 

siga estes passos: 

Passo 1: Informe‑se e compare as suas opções 

• Pode aderir a um plano de saúde Medicare diferente em qualquer altura, 

• ‑‑ OU ‑‑ Pode mudar para o Original Medicare em qualquer altura.  

Se mudar para o Original Medicare, terá de decidir se pretende aderir a um plano de 

medicamentos Medicare.  

Para obter mais informações sobre o Original Medicare e os diferentes tipos de planos Medicare, 

leia o guia Medicare & You 2021, contacte o State Health Insurance Assistance Program 

(consulte a Secção 4) ou entre em contacto com a Medicare (consulte a Secção 6.2).  

Também pode obter informações sobre os planos disponíveis na sua área utilizando o Medicare 

Plan Finder na página web da Medicare. Vá a https://www.medicare.gov e clique em  

“Find health & drug plans.” Aqui, pode encontrar informações sobre custos, cobertura e 

classificações de qualidade dos planos Medicare. 

Passo 2: Altere a sua cobertura 

• Para mudar para um plano de saúde Medicare diferente, inscreva‑se no novo plano.  

A sua inscrição no Senior Care Options Program será automaticamente anulada.  

• Para mudar para o Original Medicare com um plano de medicamentos sujeitos a 

receita médica, inscreva‑se no novo plano de medicamentos. A sua inscrição no Senior 

Care Options Program será automaticamente anulada.  

• Para mudar para o Original Medicare sem um plano de medicamentos sujeitos a 

receita médica, deve fazer o seguinte:  

o Envie‑nos um pedido de anulação de inscrição por escrito. Contacte os Serviços 

para Membros se necessitar de mais informações sobre como fazê‑lo (os números 

de telefone encontram‑se na Secção 6.1 desta brochura). 

o – ou – Contacte a Medicare através do número 1‑800‑MEDICARE 

(1‑800‑633‑4227), 24 horas por dia, 7 dias por semana, e solicite a anulação da 

inscrição. Os utilizadores de TTY devem ligar para 1‑877‑486‑2048. 

Se mudar para o Original Medicare e não se inscrever num plano de medicamentos 

sujeitos a receita médica Medicare separado, a Medicare pode inscrevê‑lo num plano de 

medicamentos, exceto se não tiver permitido a inscrição automática. 

https://www.medicare.gov/
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SECÇÃO 3 Alteração do plano 

Caso pretenda mudar para um plano diferente ou para o Original Medicare para o próximo ano, 

pode fazê-lo a partir de agora até 7 de dezembro. A alteração entrará em vigor a 1 de Janeiro de 

2021. 

Existem outras alturas do ano para proceder a uma alteração? 

Em determinadas situações, as alterações também são permitidas noutras alturas do ano. Por 

exemplo, as pessoas com Medicaid, as pessoas que recebem "Ajuda Adicional" a pagar pelos 

seus medicamentos, as que têm ou estão a deixar de ter cobertura da entidade patronal e as que 

saem da área de serviço podem ser autorizadas a proceder a alterações noutras alturas do ano.  

Nota: A partir de 1 de janeiro de 2021, se estiver num programa de gestão de medicamentos, 

poderá não conseguir alterar o plano. 

Se estiver inscrito num plano Medicare Advantage a 1 de janeiro de 2021 e não gostar da sua 

escolha de plano, pode mudar para outro plano de saúde Medicare (com ou sem cobertura de 

medicamentos sujeitos a receita médica Medicare) ou mudar para o Original Medicare (com ou 

sem cobertura de medicamentos sujeitos a receita médica Medicare) entre 1 de janeiro e 31 de 

março de 2021. Para obter mais informações, consulte o Capítulo 9, Secção 2.3 da Prova de 

Cobertura. 

SECÇÃO 4 Programas que disponibilizam aconselhamento 
gratuito sobre a Medicare e MassHealth (Medicaid) 

O State Health Insurance Assistance Program (SHIP) é um programa governamental com 

conselheiros especializados em cada estado. Em Massachusetts, o SHIP é denominado Serving 

the Health Information Needs of Elders (SHINE).   

O SHINE é independente (não está ligado a nenhuma seguradora ou plano de saúde). 

É um programa estatal que recebe dinheiro do governo federal para dar aconselhamento local 

gratuito sobre seguros de saúde às pessoas que têm planos Medicare. Os conselheiros do SHINE 

podem ajudar a resolver as suas questões ou os seus problemas relacionados com a Medicare. 

Podem ajudá‑lo a compreender as opções de planos Medicare e responder a dúvidas sobre a 

mudança de planos. Pode contactar o SHINE através do número 1‑800‑AGE‑INFO 

(1‑800‑243‑4636). Pode encontrar mais informações sobre o SHINE na respetiva página web 

(www.800ageinfo.com) 

Para mais informações sobre os seus benefícios MassHealth (Medicaid), contacte o MassHealth 

(Medicaid) 1‑800‑841‑2900 (TTY:  1‑800‑497‑4648), de segunda a sexta‑feira, das 8:00 às 20:00. 

Pergunte como aderir a outro plano ou voltar para o Original Medicare afeta a forma como recebe 

a sua cobertura MassHealth (Medicaid) 

http://www.800ageinfo.com/
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SECÇÃO 5 Programas de ajuda para pagar medicamentos sujeitos 
a receita médica 

Como tem o MassHealth (Medicaid), já se inscreveu na «Ajuda Extra», também conhecida como 

Low Income Subsidy (Subsídio de Baixo Rendimento). A Ajuda Extra ajuda a pagar alguns dos 

valores, dedutíveis anuais e cosseguros dos seus medicamentos receitados. Como se qualifica, 

não possui cobertura de falha nem penalidade por inscrição tardia. Se tiver questões sobre a 

Ajuda Adicional, ligue para:  

• 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Os utilizadores de TTY devem ligar para 

1‑877‑486‑2048, 24 horas por dia, 7 dias por semana; 

• A Segurança Social através do número 1‑800‑772‑1213, entre as 7:00 e as 19:00, de 

segunda a sexta. Os utilizadores de TTY devem ligar para 1‑800‑325‑0778 

(candidaturas); ou 

• O escritório MassHealth (Medicaid) do seu estado (candidaturas). 

SECÇÃO 6 Perguntas? 

Secção 6.1 – Obter ajuda do Programa de Senior Care Options 

Perguntas? Estamos aqui para ajudar. Contacte os nossos Serviços a Membros através do número 

de telefone 1-866-610-2273 (TTY: contacte MassRelay no número 771). Estamos disponíveis 

por telefone às 20:00, 7 dias por semana entre 1º de outubro a 31 de março. (De 1º de abril a 30 

de setembro, de segunda a sexta das 8:00 às 20:00 e, aos sábados e domingos, das 8:00 às 18:00.) 

As chamadas para estes números são gratuitas. 

Leia a sua Prova de Cobertura 2021 (inclui informações detalhadas sobre os 
benefícios e custos para o próximo ano) 

Este Aviso de Alterações Anuais fornece um resumo das alterações aos seus benefícios e custos 

para 2021. Para obter informações detalhadas, consulte a Prova de Cobertura para 2021 do 

Programa de Senior Care Options. A Prova de Cobertura contém a descrição pormenorizada 

legal dos benefícios do seu plano. Explica os seus direitos e as regras que deve cumprir para 

obter serviços e medicamentos sujeitos a receita médica abrangidos. No nosso website encontra 

um exemplar da Prova de Cobertura em www.CommonwealthCareSco.org. Também pode 

contactar os Serviços para Membros para solicitar que lhe enviemos uma Prova de Cobertura. 

Visite a nossa página web 

Também pode visitar a nossa página web em www.CommonwealthCareSco.org. Não se esqueça, 

a nossa página web contém as informações mais atualizadas sobre a rede de prestadores 

(Diretório de Prestadores) e a lista de medicamentos abrangidos (Formulário/Lista de 

Medicamentos).  

http://www.commonwealthcaresco.org/
http://www.commonwealthcaresco.org/
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Secção 6.2 – Obter ajuda da Medicare 

Para obter informações diretamente a partir da Medicare: 

Ligue para 1‑800‑MEDICARE (1‑800‑633‑4227) 

Pode ligar para o número 1‑800‑MEDICARE (1‑800‑633‑4227), 24 horas por dia, 7 dias por 

semana. Os utilizadores de TTY devem ligar para 1-877-486-2048.  

Visite a página web da Medicare 

Pode visitar a página Web da Medicare (http://www.medicare.gov). Contém informações sobre 

custos, cobertura e classificações de qualidade para ajudá‑lo a comparar planos de saúde 

Medicare. Pode obter informações sobre os planos disponíveis na sua área utilizando o Medicare 

Plan Finder na página web da Medicare. (Para visualizar as informações sobre os planos, aceda a 

www.medicare.gov/plan-compare). 

Leia o guia Medicare & You 2021 

Pode ler o guia Medicare & You 2021. Todos os anos no outono, esta brochura é enviada às 

pessoas com planos Medicare. Contém um resumo dos benefícios, direitos e proteções da 

Medicare, bem como respostas às perguntas mais frequentes sobre a Medicare. Se não tiver uma 

cópia desta brochura, pode obter uma na página web da Medicare (www.medicare.gov) ou 

através do número 1‑800‑MEDICARE (1‑800‑633‑4227), 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

Os utilizadores de TTY devem ligar para 1-877-486-2048. 

Secção 6.3 – Obter ajuda do MassHealth (Medicaid) 

Para obter informações sobre o Medicaid, pode ligar para o MassHealth (Medicaid) através do 

número 1‑800‑841‑2900.Os utilizadores de TTY devem ligar para 1-800-497-4648. 

https://www.medicare.gov/
http://www.medicare.gov/plan-compare
http://www.medicare.gov/

