
Planos de Saúde ConnectorCare

Planos de Saúde ConnectorCare: 
Cobertura acessível e de alta qualidade do Health Connector 
Os planos ConnectorCare têm prêmios mensais de US$ 0 ou baixos, baixos custos diretos e sem franquias. 

Que tipo de cobertura você recebe com o ConnectorCare?
Os planos ConnectorCare oferecem excelente cobertura com benefícios importantes, como consultas médicas, 
medicamentos controlados e atendimento de emergência. Os planos ConnectorCare têm prêmios mensais 
baixos, coparticipações baixas e nenhuma franquia. Existem diferentes tipos de plano ConnectorCare, que 
são baseados na sua renda. Todos os planos oferecidos para cada tipo de plano terão os mesmos benefícios e 
coparticipações pelos serviços cobertos. Você pode ver as coparticipações por diferentes serviços no gráfico na 
próxima página. Você também pode ver exemplos dos prêmios mensais para cada tipo de plano.

Os planos ConnectorCare são oferecidos por algumas das principais seguradoras do estado. O plano de cada 
seguradora pode ter diferentes médicos ou hospitais em suas redes de provedores. Antes de se inscrever, use 
nossas ferramentas online para verificar se os provedores que você deseja e os medicamentos controlados que 
você precisa estão cobertos na rede do plano. Você pode encontrar essas ferramentas em: PlanFinder.
MAhealthconnector.org.

Quem pode se qualificar para um plano ConnectorCare?
Pessoas com renda familiar de 300% do nível federal de pobreza (FPL - Federal 
Poverty Level) ou inferior podem se qualificar para o ConnectorCare. Se sua renda for 
superior a 300% do FPL, você não se qualificará para um plano ConnectorCare. No 
entanto, você ainda poderá obter créditos fiscais que ajudam a reduzir o custo de seus 
prêmios mensais. Para se qualificar para um plano ConnectorCare, você também  
precisará atender aos seguintes requisitos:

Morar em Massachusetts

Ser cidadão americano, nacional ou imigrante legal nos Estados Unidos

Não ter acesso ao seguro de saúde abrangente e acessível de um 
empregador (incluindo os planos que lhe oferecem, mas não está 
inscrito) 

Não estar na cadeia ou prisão

Não se qualificar para o Medicare, MassHealth (Medicaid) ou outros 
programas públicos de seguro de saúde

Para qual plano ConnectorCare você pode se qualificar?
O custo dos planos ConnectorCare diferem dependendo da seguradora de saúde e do tipo de plano. O tipo de plano para o 
qual você se qualifica é baseado em sua renda. A tabela à direita mostra as faixas do FPL para diferentes tipos de planos 
ConnectorCare. 

Existem diferentes opções de cobertura para índios americanos e nativos do Alasca. Índios americanos e nativos do Alasca podem se qualificar 
para custos mais baixos através dos planos ConnectorCare e de outros planos Health Connector. Visite MAhealthconnector.org para saber mais.

Tamanho do 
agregado 
familiar

300% 
do FPL

1 $38.280
2 $51.720
3 $65.160
4 $78.600

Para cada pessoa adicional na 
família, adicione US$ 13.440

Tipo de plano Faixa do FPL
Tipo de plano 1  0 -100% FPL

Tipo de plano 2A 100,1-150% FPL

Tipo de plano 2B  150,1-200% FPL

Tipo de plano 3A 200,1-250% FPL

Tipo de plano 3B 250,1-300% FPL



Prêmios do plano ConnectorCare de menor custo em 2021
Tipo de plano 1 Tipo de plano 2A Tipo de plano 2B Tipo de plano 3A Tipo de plano 3B

Plano de menor custo $0 $0 $46 $89 $133

Benefícios e coparticipações do ConnectorCare

Tipo de plano Tipo de plano 1 Tipos de plano 2A e 
2B

Tipos de plano 3A 
e 3B

Despesa máxima médica 
(individual/familiar) $0 $750/$1.500 $1.500/$3.000

Despesa máxima de medicamentos controlados 
(individual/familiar)

$250/$500 $500/$1.000 $750/$1.500

Cuidados preventivos/triagem/imunização $0 $0 $0
Visita de cuidados primários para tratar lesões ou 
doenças (exc. cuidados neonatais, preventivos e raios-X)

$0 $10 $15

Consulta com especialista $0 $18 $22
Serviços ambulatoriais de saúde mental/
comportamental e transtorno de abuso de substâncias

$0 $10 $15

Terapia da fala reabilitativa $0 $10 $20
Terapia ocupacional de reabilitação e 
fisioterapia de reabilitação

$0 $10 $20

Serviços de pronto-socorro $0 $50 $100
Cirurgia ambulatorial $0 $50 $125
Todos os serviços hospitalares de internação 
(incluindo serviços de saúde mental/comportamental e 
transtorno de abuso de substâncias)

$0 $50 $250

Imagens de alto custo (TC/PET, RMs, etc.) $0 $30 $60
Serviços ambulatoriais e profissionais de laboratório $0 $0 $0
Raios-X e diagnóstico por imagem $0 $0 $0
Centro de enfermagem especializada $0 $0 $0

Medicamentos 
controlados de 
varejo:

Genéricos
Medicamentos de marca preferida
Medicamentos de marca não 
preferida
Medicamentos especializados de 
alto custo

$1
$3,65
$3,65
$3,65

$10
$20
$40
$40

$12,50
$25
$50
$50

Perguntas?
• Você pode encontrar mais informações sobre o ConnectorCare em nosso site MAhealthconnector.org.

•  Obtenha ajuda gratuita. Existem muitos lugares onde você pode obter ajuda gratuita com cadastro e 
inscrição. Todos podem obter ajuda, mesmo se você não tiver baixa renda. Para obter uma lista de 
locais para obter ajuda perto de você, acesse: www.MAhealthconnector.org/here-to-help

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-877-
623-6765 (TTY: 1-877-623-7773).

ATENÇÃO: se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-877-623-6765 
(TTY: 1-877-623-7773).

O Massachusetts Health Connector está em conformidade com as leis federais e estaduais aplicáveis de direitos civis e não 
discrimina com base em raça, cor, nacionalidade, idade, deficiência ou sexo.




