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Fique	em	casa,	fique	seguro	e	fique	bem
Massachusetts está a preparar-se para a entrega segura da vacina COVID-19. O estado está a usar 
uma abordagem em fases para decidir quando diferentes grupos de pessoas receberão a vacina. O 
cronograma é dividido em três fases entre dezembro de 2020 e junho de 2021. 

Sabemos que as pessoas têm muitas dúvidas sobre a vacina. Pode encontrar informações atualizadas 
em: www.Mass.gov/COVIDvaccine. Esteja atento a informações e próximos passos da nossa parte 
no correio e da sua equipa de cuidados CCA. Estamos empenhados em mantê-lo seguro e ajudá-lo a 
saber mais sobre a vacina.

Ainda há coisas que não sabemos sobre a COVID-19, então concentre-se no que consegue controlar.  
Aqui	estão	três	dicas	para	se	manter	seguro:

Vá	buscar	os	produtos	de	que	precisa	para	ficar	em	casa,	como	comida	e	
medicamentos. Se precisar de sair, mantenha a distância, use máscara e lave as 
mãos com frequência. 

Acompanhe	as	consultas	de	que	precisa,	como	a	sua	vacina	contra	a	gripe!	

Ligue	para	a	CCA	Nurse	Advice	&	Clinician	Line	24	horas	se	tiver	um	problema	
urgente	de	saúde: 866-610-2273	(TTY	711) e pressione 3.
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Crédito da imagem: Comunidade de Massachusetts, janeiro de 2021. Este cronograma 
pode mudar. Visite www.Mass.gov/COVIDvaccine para ver o cronograma mais recente.

Quando vou poder tomar a vacina 
       da COVID-19 em MA?

FASE UM
Em ordem de prioridade

 ⸱  Profissionais de saúde que desempenham 
funções clínicas e não clínicas na linha de 
frente do tratamento da COVID

 ⸱  Instalações de cuidados prolongados, 
residências assistidas e casas de repouso

 ⸱  Primeiros socorros (paramédicos, 
bombeiros, policiais) 

 ⸱  Estabelecimentos de atendimento 
conjunto (incluindo abrigos e centros 
correcionais)

 ⸱  Profissionais da saúde que realizam 
atendimento domiciliar

 ⸱  Profissionais da saúde que não lidam 
diretamente com a COVID

FASE DOIS
Em ordem de prioridade

 ⸱ Indivíduos com 75 anos ou mais

 ⸱  Indivíduos com 65 anos ou mais, 
indivíduos com duas ou mais 
comorbidades (com risco elevado de 
desenvolver doença grave)

 ⸱  Trabalhadores das áreas de educação 
infantil e educação básica, trânsito, 
supermercados, serviços públicos, 
alimentação e agricultura, saneamento, 
obras públicas e saúde pública  

 ⸱  Indivíduos com uma comorbidade 

FASE TRÊS
Vacina disponível ao público em geral

Para obter mais informações sobre a distribuição da vacina, acesse 
Mass.gov/COVIDvaccine

Dezembro - fevereiro Fevereiro - abril Abril - junho
Períodos estimados Atualizado em 25/01/2021



Receba	cuidados	da	CCA	sem	
sair	de	casa!

Todos nós tivemos que lidar com muitas mudanças devido à COVID-19, desde o ajuste aos 
cuidados virtuais e distanciamento social até lidar com a incerteza sobre o que virá a seguir.   

Está na hora de se verificar a si mesmo. 

Fique em sintonia com as suas necessidades. Se se sentir stressado ou sozinho, procure alguém da 
sua confiança, como o seu parceiro de tratamento de CCA ou um prestador de cuidados. E fique 
conectado com os seus entes queridos. É importante para a sua saúde mental.  

Saber que os nossos princípios básicos estão cobertos também nos dá paz de espírito. Avise a sua 
equipa de cuidados CCA se precisar de ajuda com coisas como: alimentação, habitação, conexão 
social, preparação para consultas virtuais ou obter suporte no seu idioma. Lembre-se que pedir 
ajuda é um sinal de força e estamos aqui para apoiá-lo!

Gerir	a	sua	saúde	mental	durante	
tempos	difíceis

Qual é o MEU normal?

O que está o meu corpo a dizer? 

Quanta energia tenho?

Quais são os meus limites? 
O que é suficiente para mim?Em que preciso de ajuda? A 

quem posso pedir ajuda?

Preciso de ligar  
ao meu médico?

O que posso fazer por 
mim mesmo?

Sabia que muitos serviços CCA podem ser feitos por vídeo? Pode sentir-se seguro e confortável 
recebendo os cuidados de que precisa em casa. Use o seu smartphone, laptop ou tablet para 
chamadas pessoais confidenciais com a sua equipa de cuidados. 
Isto pode ser novo para si. Queremos ajudar a tornar isso mais fácil. A equipa de Suporte de 
Cuidados Virtuais CCA pode orientá-lo durante o processo, passo a passo. 
Para	obter	ajuda	para	testar	o	seu	dispositivo,	ligue	para	o	Suporte	de	Cuidados	Virtuais	
CCA	em	617-960-0380	(TTY	711),	das	8h	às	18h,	de	segunda	a	sexta.	Não	precisa	ter	uma	
consulta	agendada	para	testar	o	seu	dispositivo. Visite ccavirtualcare.org para obter mais 
informações sobre Cuidados Virtuais CCA!



Obtenha	ajuda	com	habitação	
Se for uma das muitas pessoas que têm problemas com habitação, a CCA está aqui para 
ajudar. É importante entender as suas opções e os recursos disponíveis para si.  

Conheça	os	seus	direitos
Para que o seu senhorio o despeje, ele deve receber permissão  
de um tribunal. O seu senhorio não pode:

•	Trancá-lo
•	Colocar os seus pertences na rua
•	Assediá-lo ou ameaçá-lo

Ajuda	para	renda	e	hipoteca
Se estiver os seus pagamentos de habitação em atraso, pode  
solicitar ajuda através do Housing Consumer Education Center  
(HCEC) regional. Ligue para 800-224-5124 para encontrar  
a agência que cobre a sua área.

Serviços	jurídicos	comunitários
Área	da	Grande	
Boston

Serviços jurídicos da 
Grande Boston

617-371-1234

Volunteer Lawyers 
Project

617-603-1700 

Disability Law Center 617-723-8455

Área	MetroWest MetroWest Legal 
Services

508-620-1830

Northeastern	MA Northeast Legal Aid 978-458-1465

Southeastern	MA South Coastal 
Counties Legal 
Services

Brockton: 508-586-2110
Fall River: 508-676-6265
Hyannis: 508-775-7020

Central	MA Assistência jurídica 
comunitária

855-255-5342

Western	MA Assistência jurídica 
comunitária

Condado de Hampden: 413-781-7814
Condados de Hampshire e Franklin: 413-584-4034
Condado de Berkshire: 413-499-1950

Ajuda	Jurídica
Estas agências podem fornecer-lhe um advogado que pode defendê-lo contra o despejo ou 
ajudá-lo a manter ou obter acesso a habitação e abrigo a preços acessíveis.  

Se estiver preocupado em 
ser despejado, a sua equipa 
de cuidados CCA pode 
fornecer orientação sobre 
as suas opções. Ligue para 
866-610-2273	(TTY	711) para 
entrar em contacto com a 
sua equipa de cuidados.



Mary e o seu marido John estão casados   há 40 
anos. São avós orgulhosos de gémeos e, nas 
horas vagas, gostam de caminhar e manter-se 
ocupados. Moravam numa casa em Brockton 
quando souberam que a sua senhoria precisava 
de se mudar de volta para lá. Ficaram 
arrasados   ao saber que perderiam a sua casa. 
“Ser despejado foi devastador”, diz Mary. 

Quando uma enfermeira visitante veio a sua 
casa, Mary disse-lhe que estava preocupada que 
ela e John estivessem prestes a ficar sem teto. 
A enfermeira disse a Mary que ela podia falar com 
uma assistente social para ajudá-la com a habitação. 
Mary ficou grata e quis saber quando poderia marcar 
uma reunião. 

Ruth, uma profissional de saúde da CCA (HOW), disse que conseguia ver nos olhos de Mary o 
quanto ela estava com medo de perder a sua casa. Os HOW trabalham com os membros para 
fornecer alimentação e apoio habitacional, bem como educação sobre opções de estilo de vida 
saudáveis. Ruth garantiu a Mary que ela não ficaria sem teto. “Como profissional de saúde, faz parte 
do meu trabalho ajudá-la a compreender os seus direitos.”

Ruth defendeu Mary e John e ajudou-os a navegar no processo de tribunal e despejo. Ela também 
os ajudou a encontrar um novo lugar para morar. “Foi uma dádiva de Deus. Absolutamente uma 
dádiva de Deus”, disse Mary. “Realmente não sei o que faríamos sem a CCA.” 

Realmente não sei o que faríamos sem a CCA.

Porque	pedimos	a	sua	raça,	etnia	e	idioma
Ajude-nos a conhecê-lo melhor, partilhando a sua raça, etnia e preferências de 
idioma. Usamos estas informações para entender as suas necessidades exclusivas, 
riscos à saúde e a melhor forma de nos comunicarmos consigo. Quando 
conhecemos melhor os nossos membros, a CCA pode fornecer serviços de saúde 
mais personalizados. Tem o direito de não fornecer estas informações. Consulte o 
nosso Aviso de Práticas de Privacidade para obter mais informações sobre como 
protegemos as suas informações pessoais.

Ser despejado foi devastador.

Destaque	dos	membros:	Mary		



Lembrete!	São	necessárias	receitas	para	
os	seus	produtos	médicos	
Os Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS) exigem uma receita para todos os 
produtos médicos, incluindo itens descartáveis   como lenços, fraldas ou luvas. 
Quando solicita estes produtos à CCA, precisamos de uma receita. Pode precisar de 
entrar em contacto com o seu médico para obter uma receita. Os seus fornecedores 
sabem deste requisito.
A CCA também trabalhará consigo para ajudá-lo a obter os produtos de que precisa. 
Se tiver dúvidas ou precisar de solicitar produtos, ligue para os Serviços para Membros 
em 866-610-2273	(TTY	711)	, das 8h às 20h, 7 dias por semana.

O Dr. Marc Emmerich é apaixonado por ajudar as pessoas, 
especialmente aquelas com deficiências físicas e intelectuais. 

“Estou motivado por ajudar a melhorar a vida das pessoas 
que enfrentam grandes desafios”, diz Marc. “A minha 
esperança é diminuir as barreiras aos cuidados de alta 

qualidade que costumam enfrentar.” 

Na CCA, Marc e a sua equipa oferecem um ambiente acolhedor, 
onde os membros têm acesso a cuidados e serviços personalizados 

de alta qualidade de que precisam para viver com segurança e 
independência nas suas casas e comunidades. 

“Seja no escritório ou virtualmente, combinamos serviços médicos e de saúde comportamental”, diz 
ele. “Até ajudamos pacientes com problemas de abuso de substâncias ou necessidades de apoio 
social. Todos estes fatores são elementos importantes de saúde e bem-estar.” 

Quando é um paciente de cuidados primários e membro de um plano de saúde, a CCA pode 
coordenar perfeitamente todos os seus cuidados e serviços. “Os nossos médicos de cuidados 
primários trabalham em estreita colaboração com a equipa de cuidados do membro para garantir 
que recebe os serviços de que precisa. Isso é parte do grande valor que oferecemos”, diz Marc.

Conheça	Marc	Emmerich:	
Um médico de cuidados primários na CCA

O	que	acho	mais	gratificante	é	a	conexão	que	
consigo	construir	com	os	meus	pacientes	e	os	
seus	prestadores	de	cuidados.



Instruções
1. Numa panela grande, aqueça o azeite. Adicione a carne e refogue.
2. Adicione a cebola, o alho, o sal, a pimenta, os coentros e água suficiente para cobrir a 

carne. Mexa para misturar os ingredientes uniformemente. Tape a panela e cozinhe em 
lume brando até que a carne esteja macia.

3. Adicione os tomates e a pasta de tomate.
4. Continue a cozinhar durante cerca de 20 minutos.
5. Adicione canjica e continue a cozinhar mais 15 minutos, mexendo ocasionalmente. Se 

for muito grosso, adicione água para obter a consistência desejada. 

Pozole é uma sopa tradicional mexicana e a 
comida caseira perfeita. Saudável, mas farta e uma 
ótima opção no orçamento. 

Tempo	de	preparação:	15 minutos 
Tempo	de	cozedura:	45 minutos	
Tempo	total:	1 hora

Ingredientes

Crédito: Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC),  
Tasty Recipes for People with Diabetes and Their Families, 2018.

Commonwealth Care Alliance (CCA) é um plano de saúde que contrata a Medicare e a MassHealth 
(Medicaid) para fornecer benefícios de ambos os programas aos inscritos. A adesão ao plano 
depende da renovação do contrato.

Pozole	fácil

• 1 quilo de carne magra, em 
cubos (peitos de frango sem 
pele e desossados   podem ser 
usados   em vez disso).

• 1 colher de sopa de azeite
• 1 cebola grande, picada
• 1 dente de alho picado

• 1/4 colher de chá sal
• 1∕8 colher de chá de pimenta
• 1/4 chávena de coentros frescos, picados
• 1 lata de tomates cozidos de 15 onças
• 2 onças de pasta de tomate
• Uma lata de canjica de 1 libra e 13 onças (pode ser 

usada farinha de grão de bico, milho, grãos ou polenta).

Quantidade por porçãoFactos	nutricionais
Porções por receita: 8
Porção: 1 chávena

Calorias 260

Total	de	gordura	7	g Total	de	hidratos	de	carbono	23	g

Colesterol	60	mg Fibra dietética 4 g
Sal	(sódio)	630	mg Açúcares 6 g

Proteína	24	g Potássio	525	mg

	

		



Pode receber mensagens telefónicas gravadas da CCA para lembrá-lo de 
compromissos importantes e dos cuidados que estão em atraso. 
Ao longo do ano, também entramos em contacto consigo para tirar 
dúvidas sobre as suas experiências com a CCA. De fevereiro a julho, 
alguns membros da CCA também podem receber uma destes 
inquéritos da Medicare:

Avaliação do consumidor de fornecedores e sistemas 
de saúde (CAHPS): Este inquérito faz perguntas sobre os 
cuidados e serviços que recebe do seu plano de saúde. 
Inquérito de Resultados de Saúde (HOS): Este inquérito faz 
perguntas sobre a sua saúde e bem-estar.

Estes lembretes e inquéritos ajudam-nos a garantir que recebe os cuidados 
de que precisa. O seu feedback também pode melhorar os serviços para ajudar 
outras pessoas como você.  
Temos parceria com uma empresa chamada Symphony Performance Health Analytics  
(SPH Analytics) para realizar estas chamadas.

Atenção!	Estamos	a	tentar	contactá-lo			
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