Neighborhood INTEGRITY (Medicare-Medicaid Plan)

Lista de Medicamentos Abrangidos
(Formulário)
POR FAVOR, LEIA: ESTE DOCUMENTO CONTÉM INFORMAÇÕES SOBRE AS DROGAS NÓS TAMBÉM NESTE
PLANO Em caso de dúvidas, contacte o Neighborhood INTEGRITY ligando para 1-844-812-6896, entre das 08:00 e as
Questions? Contact Neighborhood Member Services at 1-844-812-6896 (TDD/TTY 711),
Mon–Fri, 8 a m to 8pm, Saturday, 8 a m to 12pm .

20:00 de segunda a sexta-feira, e entre as 08:00 e as 12:00 ao sábado. Os utilizadores de TTY devem telefonar para 711. A
chamada é grátis. Para obter mais informações, visite www.nhpri.org/INTEGRITY.
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Neighborhood INTEGRITY| 2019 Lista de
medicamentos abrangidos (Formúlario)
Introdução
Este documento chama-se Lista de medicamentos abrangidos (também conhecida como Lista de
drogas). Indica quais medicamentos e remédios vendidos sem receita são cobertos por
Neighborhood INTEGRITY. A Lista de drogas também informa se existe qualquer regra
especial ou restrição sobre algum tipo de medicamento abrangido por Neighborhood
INTEGRITY. Os termos-chave e as suas definições aparecem no último capítulo do manual do
membro.
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A. Isenções
Esta é uma lista de medicamentos que os membros pode obter no Neighborhood INTERGRETY.
 Neighborhood Health Plan of Rhode Island é um plano de saúde que contrata com ambos
Medicare e Rhode Island Medicaid proporcionando benefícios de ambos programas aos
utentes cadastrados.
 Os benefícios, bem como as Lista de medicamentos abrangidos e/ou farmácias e redes de
prestadores de saúde podem mudar ao longo do ano. Enviaremos um aviso antes de fazermos
qualquer alteração que pode lhes afetar.
 Pode haver limitações e restrições. Para ter mais informações, ligue a Neighborhood
INTEGRITY Serviços dos membros ou leia o manual de Neighborhood INTEGRITY.
 Você sempre pode verificar a Lista de medicamentos abrangidos de Neighborhood
INTEGRITY atualizada online no site www.nhpri.org/INTEGRITY.
 ATENÇÃO: se você falar um outro idioma, os serviços de assistência linguística, estão
gratuitamente disponíveis para você. Ligue o número de telefone gratuito dos Serviços dos
Membros no 1-844-812-6896 (TTY ou TDD 711), o horário de funcionamento é das 08:00 às
20:00, de segunda a sexta-feira; das 08:00 às 12:00 (meio-dia) no sábado. Nos sábados à
Se tiver alguma pergunta, por chame Neighborhood INTEGRITY no 1-844-812-6896 (TTY
711), das 8:00 ás 20:00, segunda – sexta-feira; das 8:00 ás 20:00 no sábado. A chamada é
gratis. Para mais informações,visite www.nhpri.org/INTEGRITY.

II

H9576_PhmDrugList19Final Populated Template 8/30/2018

tarde, domingos e feriados federais, poderá ser-lhe pedido que deixe uma mensagem. A sua
chamada será respondida no próximo dia útil. A chamada é grátis.
 ATENCIÓN: si habla [español], temos um su disposición servicios de asistencia gratuitos en su
idioma.Llame al 1-844-812-6896 (TTY o TDD 711) de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., y
sábadosde 8 a.m. a 12 mediodía.Los sábados por la tarde, domingos y días feriados
nacionalespuede dejar un mensaje y le devolveremos la llamada el siguiente día hábil.La
llamada es gratuita.
 ATENÇÃO: se falar [Português], estão disponíveis para si serviços de apoio linguístico,
gratuitamente. Ligue o 1-844-812-6896 (TTY/TDD 711), das 08:00 às 20:00, de segunda a
sexta-feira; das 08:00 às 12:00 no sábado. Nos sábados à tarde, domingos e feriados federais,
poderá ser-lhe pedido que deixe uma mensagem.A sua chamada será respondida no próximo
dia útil. A chamada é gratis.
 Você pode adquirir esse documento gratuitamente em outros formatos, como caracteres de
forma, Braile ou áudio. Por favor, chame os Serviços dos membros no 1-844-812-6896 (TTY
711), o horário de trabalho das 8:00 às 20:00 da segunda - sexta-feira; das 8:00 ás 12:00
(meio-dia) no sábado. Os utentes TTY devem chamar TTY 711. A chamada é grátis.
 Nosso plano também pode dar-lhe materiais em espanhol e português e em caracteres de
forma, Braille ou áudio. Chame os Serviços dos membros para fazer um pedido afim de receber
agora e no futuro, o seu material em seu idioma ou formato desejado.
______________________________________________________________________________

B. Perguntas mais frequentes (FAQ)
Encontre as respostas aqui para as perguntas que você tem sobre esta Lista de drogas
abrangidos.Você pode ler todas as FAQ para saber mais, ou procure por uma pergunta e
resposta.
B1.Quais medicamentos receitados estão naLista de drogas abrangidos?(Chamamos a
Lista de medicamentos abrangidos "Lista de drogas" resumindo.)
Os medicamentos da Lista de drogas abrangidos que começa na página 1 são os
medicamentos cobertos por Neighborhood INTEGRITY. Esses remédios estão disponíveis em
farmácias de nossa rede.Uma farmácia está em nossa rede, se temos um acordo com ela para
trabalhar conosco e fornecer-lhe serviços.Nos referimos a estas farmácias como "farmácias de
rede".
 Neighborhood INTEGRITY vai cobrir todos os medicamentos necessários na Lista de
drogas se:
o

o

o seu médico ou outro prestador diz que você precisa desses remédios para ficar melhor
ou manter-se saudável, e

você adquirir a receita numa farmácia de rede Neighborhood INTEGRITY.

Se tiver alguma pergunta, por chame Neighborhood INTEGRITY no 1-844-812-6896 (TTY
711), das 8:00 ás 20:00, segunda – sexta-feira; das 8:00 ás 20:00 no sábado. A chamada é
gratis. Para mais informações,visite www.nhpri.org/INTEGRITY.
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 Neighborhood INTEGRITY pode exigir outras etapas para adquirir certos medicamentos
(veja a pergunta B4 abaixo).
Você também pode ver a lista atualizada dos medicamentos que cobrimos no nosso site
www.nhpri.org/INTEGRITY ou ligue os Serviços dos membros no 1-844-812-6896 (TTY
711).
___________________________________________________________________________________________________________________________

B2. A Lista de drogas nunca muda?
Sim. Neighborhood INTEGRITY pode acrescentar ou remover medicamentos na Lista de drogas
ao longo do ano.Também somos capazes de mudar nossas regras relativas aos medicamentos.
Por exemplo, poderíamos:
 Decidir de requerer ou não uma pré-aprovação para um remédio (uma pré-aprovação é a
permissão de Neighborhood INTEGRITY antes que você pode pegar um medicamento).
 Aumentar ou mudar a quantidade de remédios que você pode adquirir (é chamado limitação
de quantidades).
 Aumentar ou alterar as restrições do tratamento por etapa de um medicamento (tratamento
por etapa significa que você deve tentar um medicamento antes que cobrirmos outro
remédio).
Para obter mais informações sobre as regras dos remédios, consulte a pergunta B4.
Se você está tomando um medicamento que estava coberto no início do ano, geralmente não
removemos ou alteramos a cobertura desse remédio durante o resto do ano, a não ser que:
um novo medicamento mais barato saiu agora e funciona bem, assím como um remédio da Lista
de drogas ou aprendemos que um remédio não é seguro, ou que um medicamento foi retirado do
mercado.
Perguntas B3 e B6 abaixo tem mais informações sobre o que acontece quando altera a Lista de
drogas.
Você sempre pode verificar online a Lista de medicamentos abrangidos de Neighborhood
INTEGRITY atualizada, no site www.nhpri.org/INTEGRITY. Você também pode ligar os
Serviços dos membros para verificar a atual Lista de drogas no 1-844-812-6896 (TTY 711).
______________________________________________________________________________

B3. O que acontece quando há uma alteração na Lista de drogas?
Algumas alterações à Lista de drogas vão acontecer de imediato.Por exemplo:
 Um novo remédio genérico torna-se disponível. As vezes, um novo medicamento mais
barato que saiu agora e funciona bem, assim como um remédio da Lista de medicamentos
atual. Quando isso acontece, podemos remover o medicamento atual, mas o seu custo para o

Se tiver alguma pergunta, por chame Neighborhood INTEGRITY no 1-844-812-6896 (TTY
711), das 8:00 ás 20:00, segunda – sexta-feira; das 8:00 ás 20:00 no sábado. A chamada é IV
gratis. Para mais informações,visite www.nhpri.org/INTEGRITY.
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novo remédio ficará o mesmo.Quando acrescentamos o novo medicamento genérico, podemos
também decidir de manter a droga atual na lista mas mudar as regras de cobertura ou os
limites.
o

Talvez não consigamos informá-lo antes de fazer essa mudança, mas enviaremos
informações sobre a específica alteração ou as alterações que fizemos.

o

Você ou seu prestador de serviços pode pedir uma exceção com essas
mudanças.Enviaremos um aviso com as etapas que você pode seguir para solicitar uma
exceção.

 Um remédio é retirado do mercado. Se a Food and Drug Administration (FDA) diz que um
medicamento que você está tomando não é seguro ou se o fabricante dum remédio retirá-lo do
mercado, nós retiraremos esse medicamento fora da Lista de drogas.Se você estiver tomando
o remédio, nós o informaremos. Nós lhe enviaremos uma carta que lhe dará as informações
sobre como acompanhar com o seu prestador de saúde e farmacêutico.
Podemos travez outras mudanças que afetam os medicamentos que você toma. Vamos
informar-lhe antecipadamente sobre essas outras mudanças à Lista de drogas.Essas alterações
podem acontecer se:


A FDA fornecer novas orientações ou se houver novas diretrizes clínicas sobre um remédio.

 Adicionamos um medicamento genérico que não é novo no mercado e
o

Substituir um medicamento de marca atualmente na Lista de drogas ou

o

Mudar as regras de cobertura ou os limites dum medicamento de marca.

Quando estas mudanças acontecerem, vamos lhe avisar pelo menos 30 dias antes de fazer essa
alteração na Lista de drogas ou quando você pedir renovação de receita. Isto lhe dará tempo de
conversar com seu médico ou outro prestador de saúde. Ele ou ela poderá ajudá-lo a decidir se há
um medicamento similar na Lista de drogas que você pode ter em vez deste, ou se deve pedir
uma exceção.Então você poderá:
 Adquirir uma suprimento para 30 dias antes que a alteração na Lista de medicamentos seja
feita, ou
 pedir uma exceção com essas mudanças. Por favor, veja a questão B10 para mais
informações sobre as exceções.

______________________________________________________________________________

B4.Existem alguma restrição ou limite à cobertura de medicamentos ou
a qualquer ação necessária a ser tomada para adquirir certos
medicamentos?
Sim, alguns medicamentos têm regras de cobertura ou limites quanto ao valor que você pode ter.
Se tiver alguma pergunta, por chame Neighborhood INTEGRITY no 1-844-812-6896 (TTY
711), das 8:00 ás 20:00, segunda – sexta-feira; das 8:00 ás 20:00 no sábado. A chamada é
gratis. Para mais informações,visite www.nhpri.org/INTEGRITY.
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Em alguns casos, você ou seu médico ou outro prestador de saúde deve fazer algo antes de você
adquirir o remédio. Por exemplo:
 Pré-aprovação (ou autorização prévia): para certos medicamentos, você ou seu médico ou
outro prestador de saúde deve ter a aprovação de Neighborhood INTEGRITY antes de
adquirir os remédios na farmácia. Neighborhood INTEGRITY pode não cobrir o
medicamento se você não estiver aprovado.
 Limites de quantidade: ás vezes Neighborhood INTEGRITY limita a quantidade dum
medicamento.
 Tratamento por etapa: ás vezes Neighborhood INTEGRITY exige que você faz tratamento
por etapa.Isso significa que você terá que experimentar medicamentos em uma determinada
ordem relativo à sua condição médica.Você pode ter que tentar um medicamento antes que
cobrirmos outro remédio.Se o seu médico achar que o primeiro medicamento não funciona
para você, então cobriremos o segundo.
Você pode descobrir se sua droga tem qualquer requisito adicional ou limite dando uma olhada
nas tabelas nas páginas 1-152.Você pode também obter mais informações, visitando o
nosso site no www.nhpri.org/INTEGRITY. Temos publicado documentos online que
explicam a nossa pré-autorização e as restrições de tratamento por etapa.Você pode
também pedir-nos de enviá-lo uma cópia.
Você pode solicitar uma exceção desses limites.Isto lhe dará tempo de conversar com seu médico
ou outro prestador de saúde. Ele ou ela pode ajudá-lo a decidir se há um medicamento similar na
Lista de drogas que você pode ter em vez deste, ou se deve pedir uma exceção. Por favor, veja
as questões B10-B12 para mais informações sobre as exceções.
___________________________________________________________________________________________________________________________

B5.Como você saberá se o remédio que quer tem limitações ou se
existem ações necessárias para tê-lo?
A Lista de medicamentos abrangidos na página 1 tem uma coluna rotulada "Ações necessárias,
restrições ou limites de uso".
______________________________________________________________________________

B6. O que acontece se mudarmos nossas regras sobre algums
medicamentos (por exemplo, pré-autorização (aprovação), limites de
quantidades e/ou restrições de tratamento por etapa?
Em alguns casos, vamos informar-lhe de antemão se podemos acrescentar ou alterar a préaprovação, os limites de quantidades e/ou as restrições de tratamento por etapa dum remédio.Ver
pergunta B3 para ter mais informações sobre este pré-aviso e situações onde não somos capazes
de dizer com antecedência, quando nossas regras sobre os remédios na Lista vão ser alterados.

Se tiver alguma pergunta, por chame Neighborhood INTEGRITY no 1-844-812-6896 (TTY
711), das 8:00 ás 20:00, segunda – sexta-feira; das 8:00 ás 20:00 no sábado. A chamada é
gratis. Para mais informações,visite www.nhpri.org/INTEGRITY.

VI
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____________________________________________________________________________________________

B7. Como se pode encontrar um medicamento na Lista de drogas?
Existem duas maneiras de encontrar um medicamento:
 você pode pesquisar em ordem alfabética (se você sabe como soletrar o nome do
medicamento), ou
 você pode procurar por condição médica.
Para pesquisar alfabeticamente, vá para a seção Índice dos remédios abrangidos.Você pode
encontrá-lo no site www.nhpri.org/INTEGRITY clicando no link para a Lista pesquisável dos
medicamentos abrangidos.
Para pesquisar por condição médica, encontre a seção denominada "Lista de drogas por
condição médica" na página 1. Os medicamentos nesta seção são agrupados em categorias,
dependendo do tipo de condições médicas que tratam.Por exemplo, se você tem um
problema cardíaco, você deve procurar na categoria, Cardiovascular Agents (Agentes
cardiovasculares).Isso é onde você vai encontrar os medicamentos que tratam doenças do
coração.
_____________________________________________________________________________

B8. Em caso o medicamento que você precisa tomar não estiver na
Lista de drogas?
Se você não ver seu medicamento na Lista de drogas, ligue os Serviços dos membros no 1844-812-6896 (TTY 711) e pergunte sobre isso.Se você aprender que Neighborhood
INTEGRITY não cobrirá o remédio, você pode fazer uma dessas coisas:
 Pergunte os Services dos membros para uma Lista de drogas como o que você quer
tomar. Então, mostre a lista ao seu médico ou outro prestador de saúde. Ele ou ela pode
prescrever um medicamento na Lista de medicamentos como o que você quer tomar ou você
pode pedir ao plano de saúde de fazer uma exceção para cobrir o seu medicamento. Por
favor, veja as questões B10-B12 para mais informações sobre as exceções.

______________________________________________________________________________

B9.Se você for um novo membro a Neighborhood INTEGRITY e não
poder encontrar o seu medicamento na Lista de drogas ou tiver
problemas para encontrar o seu remédio?
Podemos ajudar. Podemos cobrir um suprimento para 30 dias da sua parte D ou durante 90 dias
do seu plano Medicaid de cobertura de medicação, para os primeiros 90 dias que você é

Se tiver alguma pergunta, por chame Neighborhood INTEGRITY no 1-844-812-6896 (TTY
711), das 8:00 ás 20:00, segunda – sexta-feira; das 8:00 ás 20:00 no sábado. A chamada é
gratis. Para mais informações,visite www.nhpri.org/INTEGRITY.
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membro de Neighborhood INTEGRITY. Isto lhe dará tempo de conversar com seu médico ou
outro prestador de saúde. Ele ou ela pode ajudá-lo a decidir se há um medicamento similar na
Lista de drogas que você pode tomar em vez deste, ou se deve pedir uma exceção.
Se a sua receita for prescrita por poucos dias, permitiremos que várias receitas foram prescritas
para máximo 30 dias da parte D medicação e 90 dias da cobertura de medicação Medicaid.
Cobriremos mais 30 dias do seu remédio da sua parte D ou 90 dias da sua cobertura de
medicação Medicaid se:
 você está tomando um medicamento que não está na nossa Lista de drogas, ou
 as regras do plano de saúde não permitem que você adquirir a quantidade prescrita pelo seu
médico, ou
 o medicamento requer pré-aprovação da Neighborhood INTEGRITY,
 ou você está tomando um remédio que faz parte de uma restrição de tratamento por etapa.
Se você ficar num lar de idosos ou num outro estabelecimento de cuidado de longa período e
precisa dum remédio que não está na Lista de medicamentos ou se não consegue ter facilmente o
remédio que precisa, podemos ajudar.Se você está no plano há mais de 90 dias, mora numa
instituição de longa permanência e precisa um medicamento de imediato:


Nós cobriremos uma suprimento de 31 dias do medicamento que você precisa (a menos
que você tenha uma receita por menos dias), que seja ou não um novo membro de
Neighborhood INTEGRITY.



Isto é adicional ao suprimento temporário dos primeiros 90 dias em que você é um
membro de Neighborhood INTEGRITY .

Se o nível de cuidados muda então, o membro é capaz de receber um suprimento de 30 dias, se
não estiver em cuidado de longo prazo e um suprimento de 31 dias em caso de cuidados de longa
permanência.
______________________________________________________________________________

B10.Você pode pedir por uma exceção para cobrir o seu remédio?
Sim.Você pode perguntar Neighborhood INTEGRITY de fazer uma exceção para cobrir um
medicamento que não estiver na Lista de drogas.
Você pode também nos pedir de mudar as regras do seu medicamento.
 Por exemplo, Neighborhood INTEGRITY pode limitar a quantidade de remédios que nós
cobriremos.Se seu medicamento tem um limite, você pode pedir-nos de alterar o limite e
cobrir mais.
Se tiver alguma pergunta, por chame Neighborhood INTEGRITY no 1-844-812-6896 (TTY 711),
das 8:00 ás 20:00, segunda – sexta-feira; das 8:00 ás 20:00 no sábado. A chamada é gratis. Para
mais informações,visite www.nhpri.org/INTEGRITY.
VIII
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 Outros exemplos: você pode nos pedir para retirar as restrições do tratamento por etapa ou
requisitos de pré-aprovação.
______________________________________________________________________________

B11. Como você pode pedir uma exceção?
Para pedir uma exceção, ligue os Serviços dos membros. Os Serviços dos membros
trabalharão com você e seu prestador de saúde para ajudá-lo a solicitar uma exceção.Você pode
também ler o capítulo 9 do manual de membro para saber mais sobre as exceções.
______________________________________________________________________________

B12. Quanto tempo leva para receber uma exceção?
Em primeiro lugar, precisamos duma declaração do seu médico, apoiando o seu pedido para uma
exceção.Depois de fazer essa declaração, nós lhe daremos uma decisão sobre o seu pedido de
exceção dentro de 72 horas.
Se você ou seu médico achar que a sua saúde pode ser prejudicada se você tiver de esperar 72
horas para uma decisão, você pode pedir uma exceção acelerada.Esta é uma decisão mais
rápida.Se seu médico pode dar suporte ao seu pedido, nós lhe daremos uma decisão no prazo de
24 horas apois de conseguir a declaração de apoio do seu prestador de saúde .
______________________________________________________________________________

B13. O que são medicamentos genéricos?
Os medicamentos genéricos são constituídos com os mesmos ingredientes ativos como os
medicamentos de marca. Eles geralmente custam menos do que o medicamento de marca e
geralmente não têm nomes bem conhecidos.Os medicamentos genéricos são aprovados pela
Food and Drug Administration (FDA).
Neighborhood INTEGRITY abrange ambos medicamentos de marca e medicamentos
genéricos.
______________________________________________________________________________

B14.O que são medicamentos OTC?
OTC (over the counter) quer dizer em "venda livre". Neighborhood INTEGRITY abrange alguns
medicamentos OTC, quando elas são receitados pelo seu prestador de saúde sem nenhum custo
para você.
Você pode ler a Lista de drogas de Neighborhood INTEGRITY para ver quais medicamentos
OTC são cobertos.
______________________________________________________________________________
Se tiver alguma pergunta, por chame Neighborhood INTEGRITY no 1-844-812-6896 (TTY
711), das 8:00 ás 20:00, segunda – sexta-feira; das 8:00 ás 20:00 no sábado. A chamada é
gratis. Para mais informações,visite www.nhpri.org/INTEGRITY.
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B15.O que é a sua co-pagamento (copay)?
Como membro de Neighborhood INTEGRITY, você não tem nenhum co-pagamento para pegar
os medicamentos receitados ou OTC enquanto que você siguir as regras de Neighborhood
INTEGRITY.
_____________________________________________________________________________

B16.O que são as camadas de medicamentos?
As camadas são grupos de medicamentos na nossa Lista de drogas.


A camada 1 de remédios são medicamentos genéricos.



A camada 2 de remédios são medicamentos de marca.



A camada 3 de remédios são medicamentos OTC

Todas as camadas não têm co-pagamento.

___________________________________________________________________________

C.Visão geral da Lista de medicamentos abrangidos
A Lista de drogas cobertos, lhe da informações sobre os medicamentos abrangidos pelo
Neighborhood INTEGRITY. Se você tem dificuldade em encontrar o seu remédio na lista, volte
ao índice de medicamentos cobertos que começa na página 153. O índice em ordem
alfabética lista todos os medicamentos abrangidos pelo Neighborhood INTEGRITY.
Nota: o DP ao lado de um remédio significa que ele não é um "medicamento da parte D". A
quantidade que você paga quando você pegar uma receita para este remédio não conta no seus
custos totais de medicamentos (ou seja, a quantidade que você pagar não ajudará você a
qualificar-se para uma cobertura catastrófica).


Além disso, em caso você está recebendo ajuda Extra para pagar seus remédios, você
não terá qualquer ajuda Extra para pagar esses medicamentos.Para ter mais informações
sobre ajuda Extra, por favor, veja a caixa de chamada abaixo .

Ajuda Extra é um programa Medicare que ajuda as pessoas com rendimentos e recursos
limitados a reduzir os custos de Medicare Parte D dos medicamentos receitados, como prémios,
franquias e co-pagamentos. A ajuda Extra é chamada também “o subsídio de rendimento baixo,”
ou “LIS.”


Estas drogas têm também regras diferentes para apelos.O apelo é uma maneira formal de
pedir-nos que seja revisto a decisão de cobertura e alterá-la em caso você achar que
temos cometido um erro.Por exemplo, podemos decidir que um medicamento que você
deseja não está coberto ou não é mais coberto pelo Medicare ou pelo Medicaid.

Se tiver alguma pergunta, por chame Neighborhood INTEGRITY no 1-844-812-6896 (TTY
711), das 8:00 ás 20:00, segunda – sexta-feira; das 8:00 ás 20:00 no sábado. A chamada é X
gratis. Para mais informações,visite www.nhpri.org/INTEGRITY.

H9576_PhmDrugList19Final Populated Template 8/30/2018



Se você ou o seu médico não concordarem com a nossa decisão, você pode recorrer a um
apelo.Para pedir instruções sobre como apelar, ligue os Serviços dos membros no 1844-812-6896 (TTY 711). Você pode também ler o capítulo 9 do manual de membro para
saber como recorrer a um apelo duma decisão.

_____________________________________________________________________________

C1.Lista de medicamentos por condição médica
Os medicamentos nesta seção são agrupados em categorias, dependendo do tipo de condições
médicas que tratam. Por exemplo, se você tiver um problema cardíaco, você deve procurar na
categoria, Cardiovascular Agents (Agentes cardiovasculares). Isso é onde você vai encontrar
medicamentos que tratam doenças do coração.
Aqui estão os significados dos códigos utilizados na coluna "ações necessárias, restrições ou
limites de uso":
B/D = Este medicamento com receita médica tem um requisito de pré-autorização administrativa
da Parte B versus D.Este medicamento pode ser coberto pelo Medicare Parte B ou D,
dependendo das circunstâncias.Talvez as informações precisam ser enviadas descrevendo o uso
e configuração do remédio para tomar a decisão.
DP = o remédio não faz de parte D.
QL = limites de quantidades:Para determinados medicamentos, o Neighborhood INTEGRITY
limita o montante do medicamento que o Neighborhood INTEGRITY cobrirá.
ST = tratamento por etapa.Em alguns casos, o Neighborhood INTEGRITY exige que você primeiro
experimenta determinados medicamentos para tratar sua condição médica antes de cobrirmos
outro remédio para sua condição.Por exemplo, se os remédios A e B ambos tratam a sua
condição médica, Neighborhood INTEGRITY não pode cobrir o medicamento B a menos que você
experimenta o medicamento A primeiro.Se o medicamento A não funcionar para você, o
Neighborhood INTEGRITY cobrirá o medicamento B
PA = pré-autorização.Neighborhood INTEGRITY exige que você ou seu médico obtenha uma préautorização para determinados medicamentos.Isto significa que você precisará obter aprovação
de Neighborhood INTEGRITY antes de pegar as suas receitas.Neighborhood INTEGRITY pode
não cobrir o medicamento se você não for aprovação.
NDS = Suprimento dum dia não prolongado.Esse remédio não está disponível para um
suprimento de mais de 30 dias.
LA = acesso limitado.Este medicamento só está disponível em algumas farmácias especializadas.

___________________________________________________________________________________________________________________________

D. Index dos remédios abrangidos
Se tiver alguma pergunta, por chame Neighborhood INTEGRITY no 1-844-812-6896 (TTY 711),
das 8:00 ás 20:00, segunda – sexta-feira; das 8:00 ás 20:00 no sábado. A chamada é gratis.
Para mais informações,visite www.nhpri.org/INTEGRITY.
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