ACESSO A MEDICAÇAO DE PRESCRIÇÃO DURANTE A CRISE DE SAÚDE COVID-19
Entendemos que alguns moradores estão preocupados em acessar os medicamentos de que
precisam durante a pandemia devido a escassez e interrupções nos seus cuidados regulares. Este
recurso deve ser um guia para ajudar as pessoas a manter o acesso aos medicamentos prescritos.
Este recurso sera atualizado regularmente. Por favor, verifique o link para garantirque você
está visializando a versão mais recente.
Cobertura de seguro para medicamentos prescritos durante a crise de saúde do COVID-19:
1. Se você possui o MassHealth:
• O MassHealth cobrirá os refils (uso continuo da medicação) de prescrições por 90 dias e
refils antecipados.
• Não existem taxas de pagamento (copays) para testes de laboratório e os farmacêuticos
não podem negar medicamentos se um membro que não puder pagar.
• Você pode receber atendimento, incluindo serviços de prescrição, via telesaúde, que inclui
chamadas telefônicas e conversas em vídeo ao vivo (como FaceTime ou Zoom).
• Se o seu farmacêutico não estiver ciente dessas alterações, solicite ao farmacêutico que
ligue para o MassHealth para confirmação.
• Para obter mais informações sobre alterações no MassHealth durante o COVID-19, consulte
Mass.gov.
• Para obter informações gerais sobre co-pagamentos para destinatários do MassHealth,
consulte a página FAQ Mass.gov aqui.
2. Se você possui Health Safety Net (HSN):
• Os serviços de telesaúde serão fornecidos, incluindo telefone e vídeo ao vivo para serviços
de prescrição e consulta
• Você pode receber um suprimento de medicamentos prescritos por até 90 dias, mediante
solicitação
• Os refils antecipados de prescrições existentes são permitidas para medicamentos, desde
que pelo menos um refil permaneça na prescrição.
• Você pode pegar suas prescrições na farmácia de sua preferência, entrega à domicílio pelo
correio ou outro serviço de tele-entrega de encomendas semelhante.
• O HSN não exigir que pacientes parciais de baixa renda com renda familiar no MassHealth
MAGI ou renda famíliar contáveis Medical Hardship (dificuldade médicas) sejam maiores
que 150% e menores ou iguais a 300% da Linha Federal de Pobreza para efetuar
pagamentos referentes à sua dedução anual.
• Se a sua farmácia não estiver ciente dessas alterações, solicite ao farmacêutico que ligue
para o HSN para confirmação.
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Para mais informações, consulte o Boletim HSN DOI aqui.

3. Se você possui o Medicare:
• O Medicare cobre os testes de laboratório do COVID-19. Você não terá nehum custo do seu
proprio bolso.
• No momento, não há vacina para o COVID-19. No entanto, se um dia estiver disponível, ele
será coberto por todos os planos de medicamentos com receita médica do Medicare (Parte
D).
• Se você possui um Plano Medicare Advantage, você terá acesso aos mesmos benefícios. O
Medicare permite que esses planos cancelem ao compartilhamento de custos dos testes de
laboratório COVID-19. Verifique com o seu plano a sua cobertura e custos.
• Se a sua farmácia não estiver ciente dessas mudanças, solicite ao farmacêutico que ligue
para o Medicare / CMS para confirmação.
• Visite o site do CMS a seguir, para obter mais informações.
4. Se você possui seguro de saúde particular/privado:
• Espera-se que os fornecedores permitam refils antecipados de medicamentos ou
medicamentos de manutenção necessários diariamente.
• Se espera que os planos de saúde trabalhem com as farmácias para ter certeza que o seu
medicamento possa ser enviado para sua casa.
• Se espera que os planos de saúde cancelem qualquer tipo de assinatura requerida para
ambas pessoas a que requer e a que vai retirar o medicamento, para entrega em casa, ao
menos que seja requerido pela lei para substancias que são controladas.
• Verifique se o médico ou o seu provedor fornecerá serviços de gerenciamento de
medicamentos via telesaúde ou através de um portal on-line. Você pode confirmar isso
ligando para o seu provedor e perguntando diretamente
• Se o seu provedor estiver prescrevendo serviços via telesaúde, espera-se que:
o Fornecer prescrições oportunas e precisas usando correio, telefone, prescrição
eletrônica e / ou fax.
o Registre suas prescrições em seu prontuário médico on-line
o Ajuda com qualquer autorização prévia para os serviços de saúde necessários via
telesaúde
• Se o seu farmacêutico não estiver ciente dessas alterações, solicite ao farmacêutico que
ligue para a seguradora para confirmação.
• Para obter mais informações, consulte o Boletim da Divisão de Seguros MA 2020-04:
Medidas de emergência para combater a disseminação do COVID-19 e o Boletim 2020-06:
Administração de benefícios de medicamentos prescritos durante a crise de saúde pública
do COVID-19.
Como preparar seus medicamentos durante uma emergência
O HCFA encontrou um blog da Health Care Ready, uma organização sem fins lucrativos de defesa
de pacientes cuja missão é criar e aprimorar a resiliência das comunidades antes, durante e após

desastres, que acreditamos ser úteis para pessoas que precisam de acesso a medicamentos
prescritos durante o período da pandemia. Aqui estão algumas sugestões do blog intitulado "Como
preparar seus medicamentos durante uma emergência":
1. Monitore seus sintomas e continue com um horário normal da sua medicação. O COVID19 e doenças virais similares - como a gripe - podem representar um risco à saúde de pessoas
com condições pré-existentes se estiverem infectadas com o vírus. Aqueles com maior risco
são pessoas que têm várias condições (como comprometimento do sistema imunológico,
doença cardíaca ou insuficiência renal).
2. Mantenha-se atualizado com suas prescrições, avaliando suas necessidades de
medicamentos e suprimentos e recarregando-as e recolhendo-as / entregando-as assim que
possível. Essa é uma estratégia importante para garantir que você tenha o máximo de
remédios à mão assim que possível.
3. Converse com seu médico e farmacêutico sobre a criação de um plano de emergência que
funcione para o seu tratamento. Esses prestadores de serviços de saúde são a melhor fonte de
informações para opções que podem permitir refils antecipados, como substituições de férias
ou refils de curto prazo, como refils de emergência de 7 dias.
4. Entre em contato com seu provedor de seguros para determinar suas opções e o tipo de
assistência que eles fornecem. Ligue para o número na parte de trás do seu cartão de seguro e
peça informações sobre isenções que possam estar em vigor ou que possam ser aplicadas.
5. Você pode pedir a alguém para pegar seus medicamentos se não puder. Além de solicitar
suas prescrições pelo correio, outra pessoa pode pegar a sua prescrição para você desde que
saiba a sua data de nascimento, endereço e / ou número de telefone do paciente e, no caso de
uma substância controlada, a pessoa precisará de ambos a identificação/identidade de quem
vai retirar e identificação/identidade do paciente, dependendo da farmácia e suas regras. Ligue
antes para a farmácia para confirmar.
Recursos Gerais Adicionais
O que você precisa saber sobre a pandemia e como se proteger:
• COVID-19 Como se proteger (CDC)
Para informações sobre o COVID-19 em Massachusetts
• Departamento de Saúde Pública de Massachusetts
• Ligar para +211
• Para receber alertas atualizados enviados diretamente para o seu telefone, envie uma
mensagem de texto para COVIDMA para 888-777.
As autoridades locais de saúde também criaram recursos para suas específicas
comunidades. Para mais informações, entre em contato com o seu departamento de saúde
local.
Recursos da cidade de Boston:
• Comissão de Saúde Pública de Boston
• Ligue para +311
• Ligue para a linha de saúde do prefeito: 617-534-5050 ou ligação gratuita: 1-800-847-0710
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Você pode acessar informações atualizadas sobre qualquer alteração de política do
Departamento de Seguros aqui.

Recursos para pessoas que precisam de insulina:
• Recursos gerais de preparação para pessoas com diabetes.
• Recursos gerais relacionados à prescrição para pessoas com diabetes.
• Eli Lilly and Company, um dos três principais fabricantes de insulina, anunciou que forneceria
um cartão de pagamento permitindo que qualquer pessoa com ou sem seguro comercial
comprasse um suprimento mensal de insulina Lilly por US $ 35 ou menos durante a pandemia
de coronavírus. Isso não se aplica a pessoas com seguro governamental, como Medicaid,
Medicare, Medicare Part D ou qualquer Programa Estadual de Assistência Farmacêutica ou
Paciente. Mais informações podem ser encontradas aqui.
Informações para indivíduos que usam Cloroquina e Hidroxicloroquina:
• A Divisão de Seguros emitiu orientações sobre a prescrição de Cloroquina e Hidroxicloroquina,
são geralmente usadas no tratamento de malária, condições reumatológicas e dermatológicas.
• Embora estudos clínicos tenham mostrado que esses medicamentos possam ser úteis para
limitar a gravidade e o comprimento do COVID-19, não há evidências conclusivas. A fim de
terminar as preocupações dos fornecedores e consumidores que guardam essas prescrições ou
as utilizam de forma inadequada, espera-se que os planos de saúde implementem uma
autorização prévia para estes dois medicamentos.
• Além disso, para prescrições relacionadas à malária, condições reumatológicas e
dermatológicas, os portadores devem continuar a preencher as prescrições e fornecer
suprimentos por 90 dias, conforme eles existem atualmente.
• Para prescrições relacionadas ao COVID-19, os médicos devem limitar a quantidade de
prescrições de venda a um suprimento de 14 dias ou menos.
• Se o FDA, em algum momento no futuro, declarar esses medicamentos como "terapias
aprovadas" para o COVID-19, as operadoras seguirão as políticas de compartilhamento de
custos de acordo com o boletim DOI 2020-02.
Se você estiver ciente de quaisquer recursos adicionais especificamente para diferentes grupos de
pacientes que requerem medicamentos prescritos ou em outras autoridades locais de saúde,
compartilhe-os com Chris Noble, em cnoble@hcfama.org, para que esses recursos possam ser
adicionados ao documento.

