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Conteúdo

•	Saiba como vencer a 
tristeza do inverno

•	Leia sobre a jornada de 
Cynthia, membro CCA, 
para uma saúde melhor

•	Permaneça seguro durante a 
época da gripe deste ano 

•	Aqueça-se e aconchegue-se com  
uma saborosa receita de torta  
de frango

TEMA ESPECIAL
Experimente algo novo  
em 2022! 
Leia sobre atividades divertidas 
que podem beneficiar a sua 
mente, corpo e alma



Na Commonwealth Care Alliance® (CCA), valorizamos a 
confiança que os nossos membros depositam em nós, dia 

após dia. Para isso, oferecemos um agradecimento sincero. 
Aos nossos novos membros, damos as boas-vindas - e 
estamos ansiosos para satisfazer as suas necessidades de 
saúde por muitos anos.

CCA não é um plano de saúde típico. Oferecemos 
cuidados baseados na comunidade que colocam as 

suas necessidades em primeiro lugar. Ao apoiar as suas 
necessidades médicas, de saúde comportamental e sociais, 

tornamos mais fácil viver em segurança e de forma independente 
em casa. Isso é o que chamamos de uncommon care®. 

Proporcionar uncommon care também significa partilhar informações importantes que podem 
ajudá-lo a viver bem e a manter-se saudável. Foi isso que sempre fez o Check Up. Todas as 
estações, recebe um novo número, repleto de dicas de saúde e atualizações do programa. 
Tem também a oportunidade de ler sobre outros membros CCA, tal como você. 

De todos nós na CCA - obrigado pela oportunidade de servi-lo.

Para ainda mais dicas de saúde e histórias de membros, consulte o 
nosso blog em ccama.org/living-well-at-home. 

Uma palavra de agradecimento aos 
membros CCA

Estamos aqui quando precisa de nós
O Serviço de Apoio a Associados CCA é o seu recurso central para o 
ligar ao que precisa. A nossa equipa tem formação para responder a 
uma vasta gama de questões e pedidos e pode encaminhar as suas 
chamadas para a equipa certa. 

Coloque o número de Serviço de Apoio a Associados no seu telefone! 
866-610-2273 (TTY 711), das 08h00 às 20h00, 7 dias por semana.

Para assuntos mais urgentes… 
Estamos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, através da Linha de 
Aconselhamento de Enfermagem. Caso não se sinta bem, ligue para o Serviço de Apoio a 
Associados através do número 866-610-2273 (TTY 711) para falar com um enfermeiro ou 
especialista em saúde comportamental. Se estiver a ter uma emergência médica mais grave,  
ligue imediatamente para o 112.



Quando Cynthia, membro do CCA, cria arte com diamantes,  
ela consegue esquecer-se dos seus problemas de saúde.  
É um passatempo que Cynthia gosta porque pode usar as mãos 
enquanto se senta.

Cynthia tem DPOC e asma. Andar por casa é muitas vezes 
difícil. Embora Cynthia tenha a sua cota parte de maus 
dias, tornar-se membro da CCA trouxe algumas mudanças 
positivas à sua vida. “Aprecio tudo o que a equipa CCA faz 
por mim,” afirma Cynthia. 

Aprender a gerir melhor os seus próprios cuidados

Cynthia participa no programa de auto-gestão de cuidados 
complexos da CCA, que ela diz que a ajudou a assumir um 
melhor controlo da sua DPOC. Ela costumava entrar em pânico 
quando tinha dificuldade em respirar. Ela agora diz: “Não entro tanto em 
pânico por causa de tudo o que a equipa da CCA me ensinou.”

Ao longo dos anos, Cynthia tem sido hospitalizada frequentemente 
devido a DPOC. No passado, era enviada para casa sem seguimento. 

Com o programa de autogestão de cuidados complexos, os 
cuidados de acompanhamento são uma prática padrão. Agora, 
quando Cynthia sai do hospital, os enfermeiros vêm a sua casa 
e explicam os passos que deve dar para gerir a sua doença. Por 
exemplo, ela aprendeu a usar um andarilho com rodas para se 

sentar e respirar lentamente quando tem dificuldade com a DPOC. 
Como Cynthia diz, “a equipa da CCA ensinou-me a respirar.” 

Digo a toda a gente que conheço para ir à CCA. Fazem tanto pelas 
pessoas. Independentemente daquilo em que precisar de ajuda, a CCA 
está presente.

Conheça Cynthia, uma membro CCA

O programa de autogestão de cuidados complexos da CCA 
destina-se a membros com DPOC, diabetes ou insuficiência cardíaca. 
Quando se inscreve, ajudamos a gerir melhor a sua condição e a 
manter-se saudável. Para saber mais, ligue para o Serviço de Apoio a 
Associados através do número 866-610-2273 (TTY 711).

Sabia que?



“Consigo ver a lâmpada a acender.” 

É assim que Alex descreve o momento em que 
os seus doentes compreendem como os seus 
medicamentos podem ajudar a melhorar a sua 
saúde e qualidade de vida.  

Alex juntou-se à CCA em 2020. Ele desempenha 
um papel fundamental na abordagem única 
dos cuidados da empresa. Ao falar com os 
membros, Alex ajuda-os a compreender melhor os 
medicamentos que lhes são receitados. 

“Quando os doentes recebem alta do hospital, 
educamo-los sobre o medicamento que precisam 
de tomar,” afirma ele. “Descobrem por que motivo 
devem tomá-lo, o que devem procurar e quando pedir ajuda.” Alex acredita que isto faz com 
que os membros se sintam mais no controlo da sua própria saúde. 

Como exemplo, Alex explica como trabalharia com um membro com insuficiência cardíaca. 
Ele orienta o doente sobre como reduzir os fluidos corporais adicionais através da 
medicação e como controlar o seu peso. 

Alex também trabalha com os prestadores para garantir que os doentes recebem a 
medicação certa para gerir as suas doenças. Esta abordagem de “trabalhar em conjunto” 
é um exemplo de como a CCA serve os seus membros. Alex acredita que a CCA analisa 
os cuidados prestados aos doentes de um ponto de vista mais amplo. “Analisamos 
membros depois de terem tido alta do hospital, e ajudamos a que obtenham os cuidados de 
acompanhamento de que necessitam”, afirma ele.  

Trabalhar em conjunto para o bem do doente é o que faz a CCA. Para Alex, tudo se resume 
à ideia de os membros terem mais controlo. 

Para mim, é gratificante ver os doentes a terem a sua saúde nas suas 
próprias mãos.

Conheça Alex, um farmacêutico da CCA

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  
nossa equipa e poderá ver essa pessoa numa próxima edição! 



Mantenha-se em segurança em casa com 
cuidados urgentes internos 
Se não estiver a sentir-se bem e for difícil para si sair de casa, a CCA pode trazer-lhe 
cuidados urgentes! 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 atendimento 
de urgência domiciliar pode ajudar em caso de sintomas como:
 Inchaço nas pernas/

tornozelos
 Náuseas e vómitos
 Sintomas de asma

 Infeções do trato urinário
 Infeções respiratórias
 Sintomas semelhantes 

aos da gripe

 Tonturas/vertigens
 Nível baixo ou alto de 

açúcar no sangue
 E mais…

Para solicitar uma consulta de atendimento de urgência domiciliar, telefone para a 
nossa Linha de Aconselhamento de Enfermagem da CCA no telefone 866-610-2273 
(TTY 711). No caso de problemas médicos potencialmente fatais que necessitem de 
atenção imediata, ligue para o 911.

A gripe pode ser mais grave para pessoas com mais  
de 65 anos ou para pessoas com problemas de saúde.  
Os sintomas frequentes incluem:

Estamos na época da gripe, 
eis o que precisa de saber

• Febre
• Músculos doridos
• Arrepios e suores
• Dor de cabeça
• Tosse seca e persistente 
 

• Falta de ar
• Cansaço e fraqueza
•  Nariz entupido ou com  

corrimento
• Inflamação da garganta
• Dor ocular

Muitas pessoas que contraem a gripe podem tratá-la sozinhas, descansando bastante, 
bebendo água, mantendo-se quentes e tomando analgésicos de venda livre. Os membros 
da CCA também têm acesso aos nossos serviços de cuidados urgentes em casa para 
ajudar a tratar alguns dos seus sintomas (saiba mais abaixo). Se tiver dificuldade em respirar, 
dor no peito, tonturas, dor muscular grave ou outros sintomas mais graves, consulte um 
prestador de cuidados imediatamente. 
Não é tarde demais para tomar a vacina da gripe. A época da gripe dura até maio. 
Apanhar a sua vacina agora ainda pode ser benéfico. Estão disponíveis vacinas da gripe no 
consultório do seu prestador e em muitas farmácias. 



Não deixe que a tristeza do inverno  
o derrube
O inverno é uma época em que muitas pessoas sofrem de uma doença chamada 
perturbação afetiva sazonal (SAD). A boa notícia é: existem muitas formas de combater a 
tristeza do inverno. Aqui ficam quatro dicas:

Tire “conforto” dos alimentos. Ingerir mais proteínas 
pode melhorar o seu estado de espírito e até mesmo 
evitar desejos de consumir entre refeições. Além disso, 
os alimentos ricos em vitamina D, como peixe, leite, 
sumo de laranja, cereais e iogurte, podem ajudar a 
aumentar o seu humor.
Mantenha-se ativo. A atividade física tem o benefício 
duplo de o ajudar a dormir melhor e aliviar a ansiedade. 
Se não conseguir sair para caminhar, experimente alguns 
exercícios simples no interior, como aeróbica na cadeira 
e alongamentos.
Mantenha a sua mente (e mãos) ocupada. Quando estiver a sentir-se em baixo, 
recorra ao seu passatempo favorito ou experimente um novo. Atividades como o 
artesanato, tricotar, jogar jogos, ouvir música ou ler podem fazer maravilhas pelo seu 
estado de espírito. 
Fale com alguém. Se estiver a sentir-se em baixo, fale com a sua família ou amigos. 
A CCA também pode ajudar. Os nossos membros podem telefonar para a nossa 
Linha de Aconselhamento de Enfermagem através do número 866-610-2273  
(TTY 711) para falar com um especialista em saúde comportamental. Estamos aqui 
24 horas por dia, 7 dias por semana.
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Deverá receber um reforço da vacina  
da COVID-19? 
A vacina de reforço da COVID-19 é outra dose da vacina.  
De acordo com o CDC, as vacinas de reforço podem aumentar 
a proteção que recebeu da vacina original. Deverá receber um 
reforço se tiver 18 anos ou mais e tiver recebido:

• Vacina da Johnson & Johnson há pelo menos dois meses 
•  Segunda dose da Moderna	ou	Pfizer há pelo menos 
 seis meses 

Para saber mais sobre as vacinas de reforço da COVID-19,  
ligue para o Serviço de Apoio a Associados através do 
número 866-610-2273 (TTY 711).
Fonte: CDC, FDA

CARTÃO DE VACINAÇÃO  

DA COVID-19 



Experimente algo novo em 2022!
Atividades divertidas para a mente, o corpo e a alma
É um ano novo! Está na hora de se libertar da sua rotina diária. Aqui estão algumas ideias  
para adicionar um pouco de diversão saudável à sua vida em 2022. 

Escreva. Sabia que a redação de um diário ajuda a reduzir o stress e a 
ansiedade, melhora a memória e pode abrandar a demência? Para começar, só 
precisa de uma caneta e papel. Reserve alguns minutos por dia para anotar os 
seus pensamentos. Se ficar bloqueado, faça a si mesmo algumas perguntas.  
O que gostei mais no meu dia? Estou grato pelo quê? 

Limpe a sua mente. O ioga e o tai chi são atividades de baixo impacto que têm 
benefícios físicos e mentais. Podem ajudar a manter o equilíbrio e a mobilidade 
e ajudar a manter o cérebro lúcido. O foco na respiração ajuda a melhorar a 
concentração e a reduzir o stress, enquanto os alongamentos ajudam a fortalecer 
os músculos. Com o ioga, pode começar por fazer exercícios de ioga na cadeira. 
Com o tai chi, pode fazer aulas ou ver vídeos online para aprender o básico.  
Antes de iniciar quaisquer novas atividades físicas, fale com o seu prestador  
de cuidados primários. Este irá garantir que está suficientemente saudável  
para participar.

Seja astuto. Comece a tricotar, fazer crochê, 
bordar, pintar, colorir ou até mesmo criar arte com 
diamantes! Estudos demonstraram que artes e 
ofícios podem aliviar o stress, aumentar a sua 
confiança, fortalecer o seu cérebro e melhorar a sua 
qualidade de vida.  

Solte a sua voz. Cantar tem benefícios fantásticos 
para a saúde! Ajuda a circulação sanguínea ao 
exercitar o coração e os pulmões. Isto aumenta o 
fluxo de oxigénio para todas as partes do corpo, 
incluindo o cérebro. Além disso, cantar reduz as 
hormonas do stress e liberta hormonas felizes 
chamadas endorfinas. 

Commonwealth Care Alliance (CCA) é um plano de saúde que contrata a Medicare  
e Medicaid para fornecer benefícios de ambos os programas aos inscritos. A inscrição  
no plano depende da renovação dos acordos.

Judy, membro da CCA,  
tem orgulho em mostrar-nos 
a sua obra-prima de arte  
em diamante! 



Fonte: EatingWell.com

Tarte de frango sem crosta  
com cobertura de couve-flor

Ingredientes
• 2	chávenas	de	peito	de	frango	cozinhado
e	triturado

• 1	pacote	(10,8	onças)	de	ervilhas
e	cogumelos	com	alho	congelado

• 1	lata	de	sopa	de	cogumelos	com	teor
reduzido	de	gordura	e	sódio	reduzido.

• 1	chávena	de	milho,	fresco	ou	congelado
• 1	chávena	de	aipo	fatiado
• ½	chávena	de	cebola	picada
• 3	colheres	de	sopa	de	salsa	fresca	picada,
e	mais	para	guarnição

• 2	colheres	de	chá	de	tomilho	fresco	picado
(ou	¾	de	chá	seco)

• 1	colher	de	chá	de	raspa	de	limão
• ¼	colher	de	chá	de	pimenta	moída

Cobertura
• 1	pacote	(10	onças)	de	couve-flor	congelada	com	arroz
• ⅓	chávena	de	queijo	parmesão	ralado
• ¼	chávena	de	farinha	multiusos	ou	pão	ralado	panko
• 2	colheres	de	sopa	de	manteiga	sem	sal,	derretida

Vire para ler 
 as instruções 

da receita



Instruções
• Passo 1: Pré-aqueça	o	forno	a	425	graus.
• Passo 2: Combine	o	frango,	as	ervilhas	congeladas	e	os	cogumelos,	a	sopa	de
cogumelos,	o	milho,	o	aipo,	a	cebola,	a	salsa,	o	tomilho,	as	raspas	de	limão	e	a
pimenta	numa	tigela	grande.	Transfira	para	uma	forma	de	tarte	de	9	polegadas.

• Passo 3: Para	preparar	a	cobertura,	combine	a	couve-flor,	o	parmesão,	a	farinha
(ou	pão	ralado)	e	a	manteiga	derretida	numa	tigela	média.	Espalhe	a	cobertura
sobre	a	mistura	de	frango.

• Passo 4: Asse	a	tarte	até	o	recheio	ser	aquecido	e	a	cobertura	ficar	dourada,
cerca	de	40	minutos.	Deixe	repousar	durante	10	minutos	antes	de	servir.

Quantidade	por	porçãoInformação 
nutricional
Tamanho da porção: 
1 ⅓ chávenas

Calorias  
por porção

259

Total de gordura 9 g Total de hidratos de 
carbono 22 g

Gordura Saturada 4 g Fibra	dietética	4	g
Colesterol 56 mg Açúcares	7	g
Proteína 21 g Sódio 627 mg

Os benefícios mágicos da couve-flor
Aqui	ficam	quatro	razões	para	adicionar	este	saboroso	legume	
à	sua	dieta:

Está repleta de nutrientes. A	couve-flor	contém	quase	todas	
as	vitaminas	e	minerais	de	que	necessita,	incluindo	potássio,	
magnésio,	fósforo	e	vitaminas	C,	K	e	B6.

É rica em fibra. Existem	3	gramas	de	fibra	numa	chávena	
de	couve-flor.	Isso	representa	10%	das	suas	necessidades	
diárias.	A	fibra	ajuda	a	reduzir	a	inflamação	e	promove		
a	saúde	digestiva.

Contém antioxidantes. A	couve-flor	é	uma	fonte	comum	de	
antioxidantes,	que	protegem	as	células	da	inflamação	e	podem	mesmo	
ajudar	a	abrandar	o	crescimento	do	cancro.

Pode ajudá-lo a perder peso. A	couve-flor	tem	apenas	25	calorias	por	chávena.	
Isso	torna-a	numa	opção	mais	saudável	do	que	o	arroz	ou	as	batatas.
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Atenção! Estamos a tentar contactá-lo
Podemos contactá-lo para tirar dúvidas sobre as suas experiências 
com a CCA. Alguns membros podem receber um destes inquéritos:

Experiência dos Membros: Durante este inquérito CCA, 
fazemos perguntas sobre os cuidados e serviços que recebe 
do seu plano de saúde e prestadores de cuidados de saúde.

Avaliação do consumidor de fornecedores e sistemas 
de saúde: Durante este inquérito Medicare, fazemos 
perguntas sobre os cuidados e serviços que recebe do 
seu plano de saúde.

Resultados de saúde: Durante este inquérito da Medicare, 
fazemos perguntas sobre a sua saúde e bem-estar. 

Estes inquéritos ajudam-nos a garantir que recebe os cuidados 
de que precisa. Temos parceria com uma empresa chamada Symphony Performance Health 
Analytics (SPH Analytics) para contactá-lo por telefone ou por e-mail.  
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