
 O Health Connector é uma agência do estado e um mercado de 
seguros de saúde que disponibiliza cobertura às pessoas que 
perderam recentemente planos de saúde ofertados por seus 
empregadores. A maioria das pessoas que se inscrevem através do 
Health Connector podem obter um plano com baixo custo mensal, 
e algumas pessoas podem ainda qualificar-se para pagamento 
mensal de $0.

Todos os planos Health Connector cobrem serviços como visitas 
médicas, atendimento de emergência, fisioterapia e medicamentos 
prescritos. 

Saiba mais e inscreva-se
Saiba mais e inscreva-se hoje em www.MAhealthconnector.org. Ao 
preencher o formulário de inscrição on-line, você poderá verificar 
imediatamente se você tem direito a um plano de saúde pelo Health 
Connector ou cobertura através do MassHealth. 

Ü Se você perdeu o plano de saúde que era oferecido por um 
empregador, certifique-se de se inscrever no prazo de 60 dias 
após a perda dessa cobertura. No entanto, quanto mais cedo se 
inscrever, mais cedo o seu novo seguro de saúde entra em vigor.

A perda da cobertura oferecida pelo empregador é considerada um 
evento de vida qualificado, o que lhe dá um período especial para 
a inscrição junto ao Health Connector. Uma vez terminado esse 
período especial, você não poderá se inscrever no Health Connector 
até o próximo período de inscrição do programa.

Já possui uma conta Health Connector? 
Se você se inscreveu no Health Connector no passado ou se já 
possui uma cobertura Health Connector e a sua renda mudou, por 
favor atualize as informações na sua conta. Se a sua renda sofreu 
uma redução, você pode ser elegível para um seguro de saúde de 
baixo custo.

Entre na sua conta em www.MAhealthconnector.org para atualizar 
a sua renda ou outras informações.

Você pode encontrar instruções detalhadas de como atualizar a sua 
renda no nosso site: www.MAhealthconnector.org/update-income

Passos para inscrição ou 
alteração de planos

1. Inscreva-se ou atualize 
a sua conta 

2. Selecione um plano
3. Pague a sua primeira 

fatura mensal (se você 
tiver uma) até o 23º dia  
do mês

Você precisará se inscrever 
e pagar a primeira parcela 
do prêmio antes do início da 
vigência do seu plano. 

Quando você se inscreve e 
efetua o primeiro pagamento 
até o 23º dia do mês em curso, 
seu novo plano entrará em 
vigor no primeiro dia do mês 
seguinte.

Massachusetts Health Connector
Encontre um plano de saúde acessível e de alta qualidade 
se você perdeu a cobertura oferecida o seu empregador

Ü Dica para inserir renda

Insira a sua renda conforme se 
apresenta neste momento, depois 
altere a sua renda anual esperada 
com base no valor que você estima 
obter durante o ano.

Se a sua renda mudar 
posteriormente, por favor, atualize 
suas informações novamente 
para mantê-las as mais corretas 
possíveis.

Inscreva-se online através do endereço 
www.MAhealthconnector.org. 


