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Serviço	de	Apoio	a	Associados:
O	seu	Centro	de	Informações!

Precisa de ajuda para encontrar um médico ou dentista? Quer saber se cobrimos um 
medicamento? O Serviço de Apoio a Associados pode ajudar. 
O	que	acontece	quando	ligo?	Em primeiro lugar, vamos fazer-lhe algumas perguntas, 
para podermos saber quem é e como o contactar. Depois, falaremos consigo para entender 
como podemos ajudar. 

Como	podemos	ajudar?
•	Encontrar um médico na rede.
•	Compreender os benefícios e regras para o seu plano. 
•	Verificar o estado do seu pedido. 
•	Resolver qualquer problema que tenha na farmácia.
•	Enviar uma mensagem ao seu parceiro de cuidados.
•	E mais!

Quando	posso	ligar?	
Segunda a sexta-feira: das 8h às 20h. 
Fins de semana: das 8h às 18h. 

Ligue para o Serviço de Apoio a 
Associados através do número  
866-610-2273	(TTY	711)

Massachusetts	está	na	fase	
3	da	reabertura
A 6 de julho, Massachusetts iniciou a fase 3 do seu plano de reabertura de 4 fases. O estado pode 
anunciar mais orientações e atualizações ao longo da fase 3. Em cada fase, estão a abrir mais 
empresas e serviços com novas diretrizes.

Existem melhores formas de controlar o reabastecimento e reduzir as 
deslocações à farmácia. Pergunte ao seu farmacêutico local sobre estes 
serviços.  

1.	“Sincronização	médica”		
Se aviar receitas diferentes em diferentes dias do mês e se der por si ou o seu 
ente querido a fazer várias viagens à farmácia, a sincronização de medicamentos 
ou “sincronização médica” pode ajudar. O seu farmacêutico pode coordenar os 
reabastecimentos a serem feitos no mesmo dia todos os meses, para que só precise 
de fazer uma viagem. Todos os membros da CCA estão habilitados. Peça ao seu 
farmacêutico local para o orientar. 

2.	Notificações	de	reabastecimento	ou	levantamento			
Algumas farmácias podem enviar uma mensagem ou fazer uma chamada telefónica 
para lembrar de quando o seu medicamento está pronto para ser reabastecido ou 
levantado. Este serviço gratuito ajuda a evitar que perca uma dose. 

Duas	formas	mais	fáceis	de	reabastecer	receitas

Pharmacy	Corner

Levar uma vacina contra a gripe é especialmente importante em 2020. 
Manter-se saudável irá ajudá-lo(a) a combater outras doenças como  
a COVID-19 e a mantê-lo(a) fora do hospital. 
Se acha que não consegue fazê-lo sozinho(a), fale com a CCA, nós 
podemos ajudar. Incentive também os familiares e amigos a levar  
a vacina da gripe.  
Quando: Tente conseguir a sua vacina até 31 de outubro.    
Quem: Todas as pessoas com mais de seis meses devem ser vacinadas. 
Sobretudo pessoas com doenças crónicas.
Onde: Pode obter a sua vacina da gripe contactando o seu PCP. As vacinas da 
gripe são gratuitas na sua farmácia local e clínicas comunitárias. Não se esqueça de  
ligar com antecedência. Se precisar de assistência sobre onde obter a vacina da gripe,  
ligue para o Serviço de Apoio a Associados através do número 866-610-2273 (TTY 711).
Porquê: A vacina reduz o risco de contrair gripe e previne complicações graves.  
Algumas pessoas apresentam sintomas ligeiros, mas a vacina não lhe causará a gripe. 
Diga-nos quando levar a vacina para que a possamos gravar.  
Ligue	para	o	Serviço	de	Apoio	a	Associados	através	do	número	866-610-2273	(TTY	711).

Porque	preciso	da	vacina	contra		
a	gripe	este	ano?			



Trazendo-lhe		
uncommon care®

O	melhor	caminho	para	a	
saúde	–	Cuidados	preventivos

Controlo	de	doenças	crónicas
A realização de testes de rotina é fundamental para manter  
a melhor saúde possível.    

Os exames e rastreios podem dar-nos tranquilidade e encontrar sinais precoces de 
problemas. Fale com o seu prestador de cuidados de saúde sobre quais os cuidados 
adequados para si.

Rastreio	do	cancro
O rastreio regular é essencial para ajudar a encontrar e tratar  
o cancro precocemente. Recomendações	de	rastreio	de	rotina:

Sexo Idade

Cancro	da	próstata Homens +55

Cancro	colorretal Todos 50-75

Cancro	da	mama Mulheres 50-74

Cancro	do	colo	do	útero Mulheres 24-65

Diabetes Objetivo

Glicemia	A1c < 9%

Pressão	arterial < 140/90

Visão Exame anual

Rins
Análise sanguínea anual 
de proteínas na urina 
(microalbumina) e TFGe 

Hipertensão	 Objetivo

Pressão	arterial Objetivo < 140/90

A sua equipa de parceria de cuidados da CCA dá-lhe 
acesso à ajuda de que precisa, quando precisa dela.  
Eles trabalham na sua comunidade e podem prestar 
cuidados presenciais.

Os membros da sua equipa de parceria de cuidados são 
qualificados em diferentes serviços especiais, incluindo:

•	cuidados de enfermagem, como tratamento de feridas 
ou verificação de sinais vitais

•	apoio de cuidados primários, como tratar condições de 
saúde e ajudar com necessidades urgentes

•	cuidados de saúde comportamentais, como 
diagnósticos de saúde mental ou apoios comunitários

•	conectando-o a recursos para necessidades 
importantes, como o acesso a alojamento e comida

O seu parceiro de cuidados irá trabalhar consigo para 
organizar os seus serviços. Eles também irão:

 Desenvolver um plano de cuidados só para si

 Trabalhar com os seus médicos, familiares  
e cuidadores

 Ajudá-lo a gerir os seus medicamentos

 Trabalhar consigo para gerir condições de saúde 
como diabetes ou doença cardíaca

 Discutir as suas opções de tratamento

 Responder a quaisquer perguntas que você ou  
os seus entes queridos possam ter

Se tiver alguma questão sobre a sua equipa de parceria 
de cuidados e como lhe trazem uncommon care®,  
por favor pergunte ao seu parceiro de cuidados ou ligue 
para o Serviço de Apoio a Associados da CCA através  
do número 866-610-2273 (TTY 711).



Quiche	de	pequeno-almoço	do	sudoeste

• 240 g de queijo fresco sem gordura  
• 240 g de queijo cheddar magro ralado

Adequado para diabetes

Quantidade por porção

Instruções
1. Pré-aqueça o forno a 200 ºC. Cubra um tabuleiro de 23 cm com spray para cozinhar. 

Coloque de parte. Misture ou bata o queijo fresco até ficar homogéneo e reserve. 
2. Combine e misture os ovos, a farinha e o fermento em pó. A seguir adicione as claras de ovo 

e o leite. Bata até ficar suave. Adicione a pimenta verde, o queijo fresco e o queijo ralado e 
mexa bem.

3. Verta a mistura para o tabuleiro preparado e leve ao forno durante 15 minutos a 200 °C. 
Reduza o calor para 175 °C e deixe cozer durante mais 25 minutos ou até a quiche estar 
preparada e o topo ficar dourado. Corte em 6 fatias iguais. 

Sugestões	de	apresentação	(não	incluídas	na	informação	nutricional	para	efeitos	de	
hidratos	de	carbono): Experimente com molho, abacate ou iogurte grego natural.  

Esta saborosa quiche sem crosta proporciona-lhe 
um início de dia saudável e é excelente para sobras.

Tempo	de	preparação:	10 minutos 
Tempo	de	cozedura:	40 minutos	
Tempo	total:	50 minutos
Ingredientes
• 3 ovos
• 60 g de farinha de trigo integral
• 1⁄2 colher de chá de fermento em pó
• 120 g de claras de ovo ou de substituto de ovo
• 60 ml de leite desnatado
• 1 lata de pimenta verde, 200 g

Factos	nutricionais
6 porções
Tamanho da porção:  
1 fatia

calorias 170

Gordura	total	7	g
Total	de	hidratos		
de	carbono	10	g

Gordura saturada 3,5 g Fibra dietética 1 g

Gordura trans 0 g Total de açúcares 4 g

Colesterol	110	mg Açúcares adicionados 0 g

Sódio	500	mg Proteína	16	g

Potássio	230	mg Fósforo	300	mg

Crédito: Centro Alimentar de Diabetes da Associação Americana de Diabetes – https://www.diabetesfoodhub.org
https://www.diabetesfoodhub.org/recipes/southwest-breakfast-quiche.html?home-category_id=1

Há três anos, a família do Alejandro pensava que 
ele só tinha alguns dias de vida. A sua filha voou 
para Porto Rico para trazê-lo para Massachusetts. 
O Alejandro tem doença de Parkinson e outros 
problemas de saúde. Ele estava num estado de 
paralisia com muito pouco movimento. 

A filha do Alejandro cuidou dele dia e noite 
durante três meses. Ele começou a receber 
cuidados médicos regulares. Ela inscreveu-o na 
Commonwealth Care Alliance (CCA). Com a CCA, 
o Alejandro obteve também uma equipa de cuidados 
que inclui um assistente social, assistente de cuidados 
pessoais, terapeutas físicos e ocupacionais, e enfermeiros. 
Isto ajudou a sua filha a poder voltar ao trabalho.

   Char, a enfermeira do Alejandro, ensinou-lhe exercícios de 
meditação e respiração. Estas práticas ajudaram a aliviar a ansiedade, tremores  

 e alucinações causadas pela doença de Parkinson do Alejandro. “O mais útil 
é a meditação. É algo fácil... Eu faço-o sempre que tenho os tremores.  

Eu acho que me ajuda a dormir.”

Agora, o Alejandro consegue caminhar, falar, rir e dançar! Embora não 
tenha sido um caminho fácil, o espírito de luta do Alejandro tem-no 
ajudado. 

Destaque	dos	membros:	Alejandro	
 

Eu	gosto	do	desafio.		
Sou	um	lutador.	

Eu ouvi falar da CCA através de um amigo.
Adoramos ouvir isso! Queremos apoiar mais pessoas como você. Fale sobre a CCA 
com a sua família, amigos e vizinhos! Diga-lhes como o ajudamos. Se eles estiverem 
interessados em tornar-se membros, podemos responder às suas perguntas ou 
ajudá-los a inscrever-se através do número 877-780-4711 (TTY 711).

Pai,	vamos	embora.	Aqui	não	
há	nada	de	bom	para	si.

O programa de opções de cuidados para idosos (HMO SNP) da Commonwealth Care Alliance (CCA)  
é um plano de cuidados coordenado com um contrato Medicare e um contrato com o programa Medicaid 
da Commonwealth de Massachusetts/EOHHS. A inscrição no plano depende da renovação do contrato.



Existem algumas alterações novas e excitantes nos benefícios SCO para 2021, e é importante que 
leia sobre elas. Abaixo irá encontrar um breve resumo de algumas das alterações. Para obter detalhes 
completos, leia o Aviso Anual de Alterações (ANOC).

Cartão	de	poupanças	saudáveis será de 125 USD por trimestre (a cada 3 meses). Se tiver 
uma doença crónica, também poderá usar o cartão para comprar produtos alimentares 
saudáveis.

Aumentámos os serviços que pode obter através da telessaúde, para que possa manter-se 
seguro e saudável em casa. Isto inclui cuidados primários, saúde comportamental e cuidados 
urgentes e de emergência.

Nós estamos a oferecer um novo subsídio de bem-estar de até 250 USD para utilizar numa 
inscrição num ginásio, em aulas de fitness e em outros artigos de saúde. E	mais!

Leia os detalhes completos sobre as atualizações de benefícios e as alterações no Aviso Anual de 
Alterações (ANOC). Deve ter recebido uma cópia enviada para sua casa e a mesma também está 
disponível online. Para obter uma lista completa dos benefícios, leia a Prova de Cobertura (EOC). 
Tanto a ANOC como a EOC estão localizadas na página de membros do programa de opções de 
cuidados para idosos em Materiais para membros 2021: 
http://www.commonwealthcarealliance.org/members/sco

Em caso de dúvidas, ligue para o Serviço de Apoio a Associados através do número  
866-610-2273	(TTY	711).

Alterações	ao	benefício	SCO	2021
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