
Programa Opções de Atendimento ao Idoso (SCO)!

Um plano de saúde tão individual quanto você.
Se você decidir se inscrever no Programa 
SCO, estes são alguns dos benefícios.

Você sabia que existe um programa para membros do MassHealth Standard com 65 anos 
de idade ou mais que fornece todos os benefícios do MassHealth? Se você tiver Medicare, 
todos esses serviços são cobertos também, e muito mais. Não há nenhum custo para você.

Como funciona?

Ligue para  

1-888-885-0484  

e   

Conheça o SCO.

Se você se inscrever em um plano SCO, 
receberá serviços de cuidados de saúde 
medicamente necessários abrangentes. 
Enfermeiras e outros funcionários do SCO 
visitarão você em sua casa. Isso ajuda os 
prestadores de cuidados a saber o que você 
precisa para continuar saudável e ficar em 
casa. Se decidir participar de um plano SCO, 
você deve ir a médicos e outros provedores 
que pertençam à rede de provedores 

do plano SCO (exceto em circunstâncias 
especiais). A inscrição é voluntária. Você pode 
se inscrever e cancelar a sua inscrição em 
qualquer mês do ano.

Você pode estar qualificado para se inscrever se:
    •   estiver qualificado para o MassHealth 

Standard;
    •  tiver 65 anos de idade ou mais; e 
    •   viver na área de atendimento de um  

plano SCO.

Conheça o SCO.

O Serviço de Atendimento 
ao Cliente do MassHealth 
pode fornecer mais 
informações sobre o 
Programa SCO. Também 
pode encaminhá-lo para um 
ou mais dos cinco planos 
SCO que atendem a cidade 
em que você vive.

Acesso telefônico 24 horas 
por dia, 7 dias por semana, 
a uma equipe que pode  
responder às suas perguntas 
sobre cuidados de saúde ou 
fornecer as informações que 
você precisar

$0 para consultas médicas

Transporte de ida e volta  
para consultas médicas,  
com autorização

$0 para medicamentos  
vendidos mediante receita 
médica e de venda livre

$0 para serviços de  
cuidados da visão

$0 para assistência  
odontológica e serviços  
de prevenção e restauração, 
incluindo dentaduras



Conheça o SCO
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Os membros interessados podem entrar em 
contato com o Centro de Serviços de  
Atendimento ao Cliente do MassHealth ou 
com os planos SCO individuais para saber 
mais sobre qual plano é o melhor para eles  
e para solicitar a inscrição.

Esses são os cinco planos SCO disponíveis. 

• Commonwealth Care Alliance 
   (1-866-610-2273)

• NaviCare (HMO)  
  (1-877-255-7108)

• Senior Whole Health  
   (1-888-566-3526)

• Tufts Health Plan Senior Care Options  
   (1-855-880-0056)

• UnitedHealthCare  
   (1-855-517-3462)

Ligue para o número e conheça o SCO!

1-888-885-0484
 
(TTY: 1-800-497-4648 para pessoas com 
surdez, deficiência auditiva ou da fala) 

Segunda a sexta-feira  
08:00 às 17:00  
(exceto nos feriados)
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