
Behavioral Health  
Community Partner Program 
(Programa de parceria comunitária para a  
saúde comportamental)

Conectando você com o apoio adequado



Estamos aqui 
para ajudar
Nossa equipe de 
coordenadores, enfermeiros 
e colaboradores o ajudarão 
a identificar as prioridades 
no cuidado de sua saúde 
física, mental e/ou uso  
de substâncias.



Saiba mais sobre sua 
saúde e problemas  

de saúde

Mantenha contato com 
o seu clínico e outros 

profissionais para 
coordenar seus cuidados

Conecte com os 
recursos que você 
precisa e quer para 
melhorar sua saúde

Alcance seus objetivos 
de bem-estar

Obtenha ajuda com 
moradia, nutrição e 
outras necessidades 

sociais

Obtenha ajuda para 
acesso a transporte





Como entraremos em contato
Nossos coordenadores vão:

• Falar com você pelo telefone

• Encontrar com você em sua comunidade: 
residência, consultório médico ou em um local 
que lhe seja conveniente para você

Com sua permissão, nossos coordenadores podem incluir seus 
familiares e amigos para oferecer ajuda e assistência adicional



Como se associar

Seu plano  
de saúde

Seu clínico 
geral, terapeuta 

ambulatorial ou outro 
profissional

ou

Quem faz a recomendação para você receber o serviço
Você pode entrar 
em contato com o 

seu plano de saúde, 
solicitando um 

encaminhamento 

ou



Você tem direito ao programa de parceria 
comunitária para a saúde comportamental, caso:

Esteja enfrentando problemas de saúde mental, uso de  
substâncias e/ou problemas de ordem física, como 
diabetes, DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica), 
depressão, ansiedade, uso de álcool ou opióides

1

Tenha apenas o plano de saúde MassHealth2

3

4

Esteja inscrito em uma Accountable Care Organization ou 
Managed Care Organization

Tenha 21 anos ou mais



(508) 283-5401
Ligue de segunda à sexta-feira,  
de 9h às 17h.

www.BHPMW.info 
Visite para obter mais informações

Cinco agências fornecedoras  
colaboram para o programa 
comunitário. Conhecemos sua 
comunidade. Nossos profissionais 
são experientes na coordenação 
de serviços de cuidados de saúde 
para pessoas com problemas físicos 
e mentais, além de necessidades 
relacionadas ao uso de substâncias 
por todo o estado de Massachusetts. 
Também oferecemos apoio para lidar 
com fatores sociais que afetam a saúde, 
tais como moradia, nutrição e emprego.

Programa de  
parceria comunitária  
para a saúde comportamental


