
Conteúdo

•	Saiba como a CCA  
presta cuidados

•	Conheça o membro 
Kevin

•	Ligue-se à nossa Equipa 
de Saúde Comportamental

•	Além disso, está na hora de 
tomar a sua vacina contra a gripe
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TEMA	ESPECIAL
Outubro	é	o	mês	da	sensibilização	
para	o	cancro	da	mama
Saiba mais sobre os fatores de 
risco e como proteger-se a si e às 
mulheres da sua vida!



Kevin é membro da CCA One Care desde 2014. Nasceu 
com linfedema, um inchaço nos braços ou nas pernas, 
mas não teve conhecimento da sua condição até ao fim 
da adolescência, quando começou a jogar futebol.   

A condição de Kevin faz com que lhe seja difícil 
realizar tarefas diárias, como andar, vestir-se ou fazer 
compras. Tinha dificuldade em sentar-se ou em estar 
de pé durante longos períodos. Teve depressão, o que o 
deixou com pouca motivação.  

Quando aderiu à CCA, o objetivo de Kevin era caminhar 
sem dor. Tomava injeções de cortisona nos joelhos 
regularmente para aliviar a dor. Com a ajuda da sua equipa de 
cuidados da CCA, Kevin começou a fazer fisioterapia e exercício multidisciplinar (também 
conhecido como cross-training) três vezes por semana. Kevin pode agora subir as escadas 
como parte do seu aquecimento, algo que já tinha dificuldade em fazer anteriormente. 

Passar da necessidade de injeções de cortisona para exercício 
multidisciplinar três vezes por semana mudou a sua vida. Nunca pensei 
que conseguiria subir seis lanços de escadas de uma só vez, muito menos 
fazer isso duas vezes e ainda me comprometer com outro exercício.
Kevin diz que as pessoas que foram suas parceiras de cuidados na CCA “deram o litro e 
um pouco mais” por ele ao longo dos anos. Um dos membros da sua equipa de cuidados, a 
Viola, defendeu-o numa ocasião em que, tendo um caso grave de celulite, o hospital tentou 
enviá-lo para casa mais cedo. “Ela afirmou: “Disse ao médico que não ia sair.” 

Desde que aderi à CCA, tenho melhor mobilidade, mais saúde e uma 
maior lucidez. 

Membro	em	destaque:	Kevin

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).

Ouvi	falar	da	CCA	através	
de	um	amigo

Trazendo-lhe		
uncommon care®					
Na CCA, o nosso modelo de cuidados uncommon care® 
ajuda os membros a terem acesso aos cuidados de que 
precisam, quando precisam. Um modelo de cuidados 
refere-se à forma como os serviços de cuidados de saúde 
são prestados. A sua equipa de cuidados CCA trabalha 
na comunidade e pode prestar cuidados no ambiente que 
seja mais confortável e conveniente para si. As pessoas da 
sua equipa de atendimento são qualificadas em vários serviços 
diferentes, incluindo:  

•  Saúde comportamental, incluindo saúde mental e serviços
de tratamento de consumo de drogas

•  Proporciona-lhe acesso a recursos para necessidades
importantes, como alojamento e alimentação

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

•  Cuidados primários, como tratamento de problemas de
saúde e ajuda em caso de necessidades urgentes

O	seu	parceiro	de	cuidados	ajuda	a	coordenar	
estes	serviços	para	si,	e	irá	contactá-lo(a)	várias	
vezes	por	ano	para	fazer	a	verificação.			

Durante as chamadas telefónicas ou de vídeo, a pessoa 
responsável pelo atendimento também pode:

Would you be up for doing another map, for instED this time?
Want to catch up at 10am Tuesday for a few minutes?

Desenvolver um plano de cuidados próprio para si

Would you be up for doing another map, for instED this time?
Want to catch up at 10am Tuesday for a few minutes?

Colaborar com os seus médicos, familiares e pessoas 
cuidadoras

Would you be up for doing another map, for instED this time?
Want to catch up at 10am Tuesday for a few minutes?

Ajudá-lo(a) a gerir os seus medicamentos

Would you be up for doing another map, for instED this time?
Want to catch up at 10am Tuesday for a few minutes?

  Colaborar consigo para gerir condições de saúde como 
diabetes ou a doença cardíaca

Would you be up for doing another map, for instED this time?
Want to catch up at 10am Tuesday for a few minutes?

Discutir opções de tratamento

Se tiver alguma dúvida sobre a sua equipa de atendimento 
e como lhe prestam o uncommon care®, pergunte à pessoa 
responsável pelo atendimento ou telefone para o Serviço de 
Apoio a Membros da CCA em 866-610-2273 (TTY 711).



Especialista em saúde comportamental comunitária 
na CCA, Indira faz inúmeras avaliações e planos de 
tratamento para membros. Mas sabe que um dos 
aspetos mais importantes da saúde comportamental é 
a educação, especialmente no que se refere ao estigma 
em torno da saúde mental. Ao colaborar com membros, 
Indira explica sempre por que faz certas recomendações, 
mas também permite que os membros saibam que os 
seus sentimentos são tidos em consideração.  

É importante proporcionar aos membros 
acesso a um tratamento que funcione para 
eles, porque a primeira regra da medicina é: não causar danos.
Por causa da pandemia, aumentou a necessidade de serviços de saúde comportamental. 
Muitos membros têm tido dificuldades em enfrentar a solidão ou o luto. Indira e a sua equipa 
têm prestado assistência por meio de ligações telefónicas e videochamadas.

Antes da pandemia, Indira gostava de visitar os membros em casa. Em Worcester, onde a 
sua equipa está localizada, há uma grande população vietnamita. Para respeitar as crenças 
dos seus membros, ela pesquisou o que fazer e o que não fazer ao visitar as casas de 
membros vietnamitas. Também pesquisou as suas opiniões sobre saúde comportamental.

Precisamos conhecer outras culturas, ir ao encontro delas onde estão e 
respeitar os seus valores.

Pessoa	colaboradora	em	destaque:	Indira

Mantenha-se	em	segurança	em	casa	
com	cuidados	urgentes	internos	
Não	se	esqueça:	A	CCA	pode	levar	o	atendimento	de	urgência	até	si! Em 
poucos minutos, poderá solicitar uma consulta de cuidados urgentes e, em poucas 
horas, um paramédico altamente qualificado poderá prestar-lhe os cuidados de que 
necessita no conforto da sua própria casa. 

O melhor de tudo é que, para membros da CCA, este serviço está abrangido!

O	atendimento	de	urgência	domiciliar	pode	ajudar	em	caso	de	sintomas	como:

Para solicitar uma consulta de atendimento de 
urgência domiciliar, telefone para a pessoa que é 
a sua parceira de atendimento ou para a linha de 
aconselhamento de enfermaria da CCA no telefone 
866-610-2273 (TTY 711).

No caso de quaisquer doenças potencialmente 
fatais ou problemas médicos que necessitem de 
atenção imediata, ligue para o 911.

 Inchaço nas pernas/tornozelos
 Sintomas de pieira e asma
 Náuseas e vómitos
 Infeções do trato urinário
 Ansiedade
 Infeções respiratórias
 Sintomas semelhantes aos da gripePrecisa	de	alguém	para	conversar	às	2	da	manhã?

Se estiver a ter dificuldades com tristeza, alterações de humor, ansiedade, stress, consumo  
de álcool ou drogas ou simplesmente achar que não consegue lidar com alguma coisa, 
podemos ajudar.

A CCA tem especialistas em saúde comportamental disponíveis 24 horas 
por dia, 7 dias por semana, para falar consigo sobre as suas preocupações e 
sobre questões relacionadas com a saúde mental ou o consumo de drogas. Os 
nossos especialistas formados podem falar consigo por telefone para resolver 
o problema e desenvolver um plano para ajudar a cuidar de si. Basta ligar para 
866-610-2273 e seguir as instruções.

Se estiver a enfrentar uma condição ou problema médico potencialmente fatal, telefone para o 911.

Quer	que	reconheçamos	especialmente	alguém	
na	CCA?
É nosso objetivo reconhecer os colaboradores que vão mais além pelos nossos 
membros. Envie-nos um email para members@commonwealthcare.org para nomear 
alguém na sua equipa de atendimento e poderá ver essa pessoa numa próxima edição! 

 Infeções cutâneas
 Tonturas/vertigens
 Nível baixo ou alto de açúcar no sangue
 Dor
 E mais…



Outubro	é	o	mês	da	sensibilização		
para	o	cancro	da	mama
Segundo os CDC, o cancro da mama é o segundo cancro mais frequente entre as mulheres 
nos Estados Unidos. Embora 1 em cada 8 mulheres desenvolva cancro da mama aos 80 
anos, o risco aumenta com a idade; a maioria das mulheres é diagnosticada após os 50 
anos, segundo os CDC. As mulheres com antecedentes 
familiares de cancro da mama ou de cancro do ovário 
também estão em maior risco. Existem vários 
outros fatores de risco, incluindo:

•	Excesso	de	peso

•	Mutações	genéticas

•	Historial	reprodutivo

•	Densidade	mamária

•	Utilização	de	hormonas

•	Consumo	de	álcool	ou	tabaco

Esta não é uma lista completa. Algumas 
pessoas podem ter cancro da mama, mesmo 
sem quaisquer fatores de risco. 

É muito importante detetar o cancro da mama 
precocemente por meio de autoexames ou 
mamografias. Utiliza-se uma mamografia para rastrear o 
cancro da mama em mulheres que não têm sintomas. A mamografia diagnóstica destina-se 
a mulheres que apresentam sintomas, como um caroço ou dor mamária.  

As mulheres com idades entre os 50 e os 74 anos devem fazer mamografias de rastreio 
a cada dois anos. As mulheres com menos de 50 anos devem falar com o seu prestador 
de cuidados de saúde para decidir se devem ser realizados testes mais cedo ou mais 
frequentes.

Já	tomou	a	sua	vacina	
contra	a	gripe?
A época da gripe de 2020-2021 foi ligeira devido às restrições 
decorrentes da COVID-19 e às exigências de uso de 
máscara, de acordo com os CDC. Os especialistas acreditam 
atualmente que a temporada de gripe de 2021–2022 pode ser 
severa porque perdemos alguma imunidade com o vírus.

Para idosos e pessoas com doenças crónicas, a gripe pode ser 
especialmente grave. A vacina contra a gripe é a sua melhor linha de 
defesa e manter-se saudável pode ajudar a combater outras doenças como a COVID-19. 

Se acha que não consegue organizar a toma da vacina contra a gripe sozinho(a), fale com 
a CCA – podemos ajudar. Também pode ajudar os seus amigos e familiares a manterem-se 
saudáveis, incentivando-os a tomar também a vacina contra a gripe. 

Informe-nos quando tomar a vacina para que possamos ajudar a marcar uma consulta 
futura ou a coordenar o acompanhamento da sua necessidade de cuidados. Ligue para o 
Serviço de Apoio a Membros através do número 866-610-2273 (TTY 711).

Proteja-se	contra	a	COVID-19	e	as	suas	
variantes	
A variante Delta da COVID-19 tem-se disseminado pelo Massachusetts e, de acordo com 
a Associação Médica Americana, é mais contagiosa do que o vírus original. Para ajudar a 
proteger-se, basta lembrar…

	De	acordo	com	os	CDC,	tomar	a	vacina	contra	a	COVID-19	continua	a	
ser	a	melhor	linha	de	defesa

	Se	for	vacinado,	mas	especialmente	se	não	for,	os	CDC	ainda	
recomendam	o	uso	de	máscara	facial	em	ambientes	internos

Também	deve	lavar	as	mãos	com	água	e	sabão	regularmente.	Fazê-lo	
pode	protegê-lo(a)	contra	COVID-19,	a	gripe	e	a	constipação	comum	

Os CDC consideram que, mesmo que esteja totalmente vacinado(a), pode vir a precisar de 
injeções de reforço. Tomá-las pode aumentar a proteção que recebeu da vacina original. 

Para saber mais, aceda a commonwealthcarealliance.org/covid-19

Converse com o seu médico sobre as opções de vacina contra a COVID-19 disponíveis.

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.

Sabia	que? Embora	seja	raro,	os	homens	também	podem	ter	
cancro	da	mama.
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O programa Member Voices reúne os membros para 
partilhar as respetivas experiências sobre os cuidados que 
recebem da CCA. Os seus comentários ajudam a dar 
forma aos serviços que prestamos. Os membros podem 
partilhar as suas experiências participando em: 

Obrigado	–	o	seu	comentário	é	muito	
importante	para	nós
Na CCA trabalhamos em parceria com os nossos membros para 
que, juntos, possamos tomar decisões sobre os seus cuidados. 
A sua opinião é importante, razão pela qual desenvolvemos o 
programa Member Voices. 

• Grupos	de	foco
• Inquéritos
• Seminários

• Reuniões	de	grupos	de
aconselhamento

• Comunidades	online

Check	Up
Revista do Membro CCA

Para saber mais sobre o programa Member Voices, telefone para o número 857-246-8862 ou 
aceda a commonwealthcarealliance.org/member-voices

Um	agradecimento	especial	aos	membros	que	já	participaram	no	programa	Member 
Voices.	As	vossas	opiniões	e	comentários	fizeram	uma	diferença	importante!



Fonte: EatingWell: https://www.eatingwell.com/recipe/252584/apple-cider-chicken

Frango com cidra de maçã

Ingredientes
•	450 g de peitos de frango desossados, sem 

pele e sem gorduras 

•	½ colher de chá de sal, dividida 

•	½ colher de chá de pimenta moída, dividida 

•	2 colheres de sopa de azeite extra-virgem, 
dividido 

•	2 maçãs Granny Smith médias, 
descascadas e cortadas em fatias grossas 

•	¼	chávena	de	chalotas	finamente	picadas	

•	1 colher de chá de tomilho seco 

•	½ chávena de cidra de maçã 

•	½ chávena de caldo de galinha sem sal 

•	1 colher de sopa de natas ácidas com baixo 
teor de gordura 

•	1 colher de sopa de salsa fresca picada

Vire para ler  
as instruções  

da receita

Quantidade por porçãoInformação nutricional
Quantidade de cada porção:  
60 g de frango, 1/2 chávena  
de molho

Calorias por 
porção

251

Total de gordura 10 g Total de hidratos de 
carbono 16 g

Gordura Saturada 2 g Fibra dietética 2 g
Colesterol 64 mg Açúcares 12 g
Proteína 24 g Sódio 367 mg



Instruções

•	Passo 1: Tempere o frango com ¼ colher de chá de sal e pimenta. Aqueça 1 colher 
de sopa de azeite numa frigideira grande em fogo médio-alto. Adicione o frango 
e cozinhe, virando uma vez, até dourar, cerca de 3 minutos de cada lado. Retire o 
frango da frigideira e reserve.

•	Passo 2: Reduza o fogo para médio. Adicione a restante colher de sopa de azeite, 
as	maçãs,	a	chalota	e	o	tomilho	na	panela.	Deixe	cozinhar,	mexendo,	até	ficar	
macio, 2 a 3 minutos. Adicione a cidra de maçã e deixe ferver em lume brando. 
Cozinhe até engrossar ligeiramente, cerca de 3 minutos.

•	Passo 3: Coloque novamente o frango e os sucos acumulados no recipiente; ajuste 
o calor para manter um lume brando. Cozinhe até que um termómetro de leitura 
instantânea inserido na parte mais grossa do frango registe 75 ° C, 3 a 4 minutos. 
Transfira	o	frango	para	uma	travessa.	Misture	as	natas	ácidas,	a	salsa	e	os	restantes	
1⁄4	de	colher	de	chá	de	sal	e	pimenta	no	molho.	Coloque	o	molho	sobre	o	frango	
com uma colher.
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Facto ou ficção: 
Uma maçã por dia mantém-nos longe do médico?
Esta antiga expressão tem origem num provérbio de 1866 de 
Pembrokeshire, Inglaterra: Coma uma maçã antes de ir para a 
cama e evite que o médico ganhe o seu pão. 

Embora esta expressão seja uma metáfora para os cuidados 
preventivos e nutrição adequada, é verdade que as maçãs 
proporcionam vários benefícios que podem ajudá-lo(a) a manter-se 
saudável. Contêm muitos nutrientes como vitamina C, potássio, 
vitamina	K	e	fibras.	As	maçãs	também	contribuem	para	a	saúde	 
do coração.  

Embora as maçãs cresçam durante todo o ano, são melhores 
no outono e no início do inverno! Experimente colher maçãs 
este ano numa quinta próxima de si e desfrute de uma atividade 
física divertida!

Frango com cidra de maçã


