
O mercado de  
seguros de saúde

5 coisas que você pode fazer para se 
preparar para a contratação
1. Acesse HealthCare.gov

Saiba mais sobre o Marketplace de seguros de saúde, 
incluindo Medicaid e o Programa de Seguro de Saúde 
Infantil (CHIP).

2. Pergunte para seu empregador se ele oferece 
seguro de saúde
Se o seu empregador não oferece seguro de saúde,  
você pode obter cobertura pelo Marketplace ou por 
outras fontes.

3. Faça uma lista com perguntas antes de 
escolher seu plano de saúde
Por exemplo, “Posso continuar com meu médico atual?” 
ou “Este plano cobrirá meus custos de saúde quando  
eu viajar?”

4. Reúna informações básicas sobre sua renda 
familiar
Você precisará de informações de renda, como o tipo 
que obtêm em seu formulário W-2, contracheque ou 
restituição de imposto.

5. Defina seu orçamento
Há vários tipos de planos de saúde para atender a uma 
variedade de necessidades e orçamentos. Você precisará 
descobrir quanto está disposto a gastar em prêmios a 
cada mês, e quanto quer pagar de seu bolso por receitas 
ou serviços médicos.

Você tem o direito de obter as informações sobre o Marketplace em formato acessível, 
como em caracteres grandes, Braille ou áudio. Você também tem o direito de registrar 
uma reclamação se achar que sofreu discriminação. Acesse CMS.gov/about-cms/agency-
information/aboutwebsite/cmsnondiscriminationnotice.html, ou ligue para a central de 
atendimento do Marketplace no número 1-800-318-2596 para mais informações. Usuários 
de TTY podem ligar para 1-855-889-4325.
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Opções de seguro de saúde
O Marketplace é um modo de encontrar a cobertura de saúde 
que cabe no seu bolso e atende às suas necessidades. Quando 
você se candidata à cobertura, é possível ver todas as opções 
e contratar. Você pode contratar um plano de saúde privado, 
Medicaid ou o The Children’s Health Insurance Program (CHIP).
Cada plano de saúde no Marketplace oferece o mesmo 
conjunto de benefícios de saúde essenciais incluindo consultas 
médicas, cuidado preventivo, hospitalização, receitas e mais. 
Você pode comparar planos com base em preço, benefícios, 
qualidade e outros recursos que lhe são importantes antes de 
tomar uma decisão.

Planos de seguro gerenciados por 
empresas privadas  
Os planos de saúde oferecidos pelo Marketplace são 
administrados por empresas privadas. Você pode comparar 
as opções de cobertura no Marketplace e ver quais seriam os 
custos de prêmio mensal, franquia e custos do seu próprio 
bolso antes de escolher um plano.
Há proteções para você e sua família. Os planos de seguro 
não podem recusar cobertura para você por condições 
preexistentes ou crônicas, tais como câncer ou diabetes, e não 
podem cobrar prêmios diferentes para homens e mulheres.

Consiga custos menores
Ao usar o Marketplace, você pode obter um crédito fiscal 
para custos menores em seus prêmios mensais e gastos de 
seu bolso. Ao contratar, você descobrirá o quanto poderá 
economizar. A maioria das pessoas que contrata é elegível a 
algum tipo de desconto.

 
Explore o Marketplace

Acesse Healthcare.gov para obter respostas para as suas perguntas e inscreva-se para e-mail com atualizações sobre o Marketplace. Você também pode ligar para a central de atendimento do Marketplace em 1-800-318-2596. Usuários de TTY podem ligar para 1-855-889-4325.

Quando começar a Abertura de Contratação, você pode ir ao Marketplace e solicitar adesão para cobertura de saúde, comparar todas as suas opções e contratar um plano.

Se você se qualificar para um Período de Contratação Especial devido a mudanças em sua vida, como se casar, ter um bebê, perder outra cobertura ou se mudar, você pode solicitar adesão para cobertura fora da Abertura de Contratação. Você também pode solicitar adesão para o Medicaid e CHIP a qualquer momento do ano, utilizando a mesma solicitação  de adesão. 
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