
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Opções para pessoas com mais de 26 anos: Informações de 

seguro de saúde para dependentes adultos 

com deficiências 

 
Meu filho tem ASD e está na apólice da família. O que acontece quando ele completar 
26 anos? 

Todas as crianças podem permanecer na apólice dos pais até a idade de 26 
anos. Crianças com deficiências geralmente podem permanecer na apólice dos 
pais depois de completarem 26 anos. 

 
Como mantenho meu filho na minha apólice depois que ele completar 26 anos? 

Os pais precisam inscrever-se em seu empregador ou em sua seguradora para 
obter esta cobertura, já que cada empresa tem requisitos diferentes. Não é 
bom aguardar até o último minuto – até depois de receber o aviso de que, já 
que seu filho está completando 26 anos, ele será retirado de sua apólice. Em 
vez disso, recomendamos que os pais notifiquem seus empregadores ou a 
seguradora logo que possível – preferivelmente vários anos antes do 
aniversário de 26 anos de seu filho – de que seu filho tem uma deficiência e 
precisará permanecer na sua apólice de seguro de saúde. 

 
Isso só se aplica a pessoas com ASD (Autism Spectrum Disorder, em   
português,Transtorno do Espectro Autista - TEA)? 

Não, aplica-se a qualquer criança que tenha sido diagnosticada com uma 
deficiência. O diagnóstico não precisa ser de ASD; poderia ser, por exemplo, de 
depressão ou transtorno de ansiedade. 

 
Qual é a documentação necessária? 

Todas as seguradoras têm requisitos diferentes, razão pela qual 
recomendamos fazer o requerimento logo que possível. No mínimo, a 
seguradora provavelmente pedirá documentação da deficiência emitida por 
um profissional médico, mas também poderá pedir que você envie 
informações adicionais. Além disso, algumas seguradoras podem aprovar a 
cobertura por um período limitado de tempo e exigir um novo requerimento 
ou uma revisão da determinação da deficiência para continuar a cobertura. 
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Meu filho tem um emprego que oferece um seguro. Se ele perder o 
emprego, posso colocá-lo de volta na minha apólice? 
Somente se ele tiver menos de 26 anos. Se o filho não estiver na apólice dos 
pais quando completar 26 anos, geralmente não poderá ser recolocado na 
apólice dos pais, não importando qual deficiência tenha. Se seu filho tem uma 
deficiência, considere mantê-lo em sua apólice, independentemente de seu 
acesso à um seguro através do empregador atual de seu filho. 

 

E se meu filho já tiver mais de 26 anos? 

Alguns empregadores e algumas seguradoras ainda permitem a cobertura de 
crianças que tenham mais de 26 anos e tenham uma deficiência. 
Recomendamos que você verifique isso com seu empregador ou sua 
seguradora. 
A ARICA cobre tratamentos de autismo para adultos? 

Sim. A ARICA, a lei que exige que as apólices de seguro privado reguladas pelo 
estado cubram o tratamento medicamente necessário para pessoas com 
autismo, não tem limitação de idade. Para obter mais informações, consulte 
nossa Folha de informações sobre a ARICA. 

 

Posso comprar uma apólice do Health Connector que fornece acesso a 
benefícios da ARICA para meu filho? 
Sim, mas nem todas as apólices vendidas através do Health Connector 
oferecem esse acesso. Para obter cobertura da ARICA para seu filho, é 
necessário selecionar um dos “Planos de Saúde Qualificados Não Subsidiados”. 
Esses planos são vendidos através do Connector durante os períodos de 
inscrições abertas. Se tiver outras perguntas com relação aos Planos do 
Connector e à ARICA, entre em contato conosco. 

 
Meu filho adulto está recebendo o MassHealth. Ele também pode ter um 
seguro privado? E, ser puder, qual plano será o plano primário? 
Um filho adulto que receba o MassHealth também pode ter seguro privado. Em 
geral, o seguro privado é o plano primário e o MassHealth é o plano secundário. 

 
O MassHealth fornece Assistência com prêmios para seguros privados? 

Se seu filho recebe o MassHealth e também está na apólice do seu 
empregador, ele se qualifica para Assistência com prêmios, sem limite de idade. 

 
O que acontece quando um dos pais começa a receber Medicare? 

Geralmente, quando um dos pais faz a transição para o Medicare, ele ou ela 
não continua a ter seguro privado. Para obter mais in formações, consulte um 
conselheiro familiar sobre os benefícios do Medicare, através do programa 
estadual “Serving the Health Information Needs of Everyone” 
(SHINE)(Atendendo as necessidades de informação sobre a saúde de todos). 

 

O que eu deveria estar fazendo agora? 

 Se seu filho com uma deficiência tem menos de 26 anos, e está coberto 
por sua apólice, contate a sua seguradora ou o seu empregador para 
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saber quais são os passos específicos que você deve tomar para manter 
seu filho na sua apólice quando ele completar 26 anos. 

 Se seu filho adulto com uma deficiência tiver menos de 26 anos, e não for 
coberto por sua apólice, considere a possibilidade de adicioná-lo à sua apólice agora. 

 Se seu filho adulto com uma deficiência já tiver mais de 26 anos de 
idade, ainda vale a pena perguntar ao seu empregador ou à sua 
seguradora se eles ainda podem permitir que você inclua seu filho na 
sua apólice. 

 
Para obter mais informações, contate um especialista em informações pelo telefone 774-455-
4056 ou envie um e-mail para info@massairc.org. A versão atual desta folha de fatos e outras 
informações importantes podem ser encontradas em nosso site, http://massairc.org/. 
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