
 

Cobertura de ABA do MassHealth 

 

 

Introdução 

 

Applied Behavior Analysis (ABA - Análise do Comportamento Aplicada) é uma das 

terapias frequentemente indicadas para pessoas com autismo. Os seguros 

privados começaram a cobrir a terapia ABA em 2011, sob uma lei de 

Massachusetts conhecida por ARICA. Após a aprovação da Lei sobre Autismo em 

2014, o MassHealth começou a cobrir a terapia ABA em 2015. 

 

Perguntas Frequentes 

Quem é elegível? 

 

Crianças com menos de 21 anos diagnosticadas com autismo podem obter 

serviços de ABA através do MassHealth Standard e do CommonHealth; 

benefícios de ABA para crianças inscritas no MassHealth Family Assistance estão 

disponíveis até a criança completar 19 anos.  

 

Como posso acessar a cobertura? 
 
O médico da criança (geralmente um pediatra de desenvolvimento, neurologista, 
psicólogo) recomenda a ABA para uma criança que tenha sido diagnosticada com 
autismo. A família então localiza um provedor de ABA através de seu plano do 
MassHealth. Dependendo do seu plano específico do MassHealth, a terapia de 
ABA pode ser coberta por uma dessas três redes de provedores:  
 Mass Behavioral Health Partnership (MBHP), Beacon Health Options, ou 
TuftsHealthTogether.  Para descobrir por qual rede você deve acessar a ABA, 
recomendamos entrar em contato com seu plano ou com o Serviço de 
Atendimento ao Cliente do MassHealth ou revisar a lista na última página deste 
folheto. 
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Depois de você iniciar o requerimento de serviços de ABA, o provedor irá tentar 

obter uma autorização do MassHealth, realizará uma avaliação inicial e 

desenvolverá um plano de tratamento.   

 

Quanto tempo levará esse processo? 

 

Isso depende de quanto tempo levar para localizar um provedor com 

disponibilidade e quanto tempo ele levar para concluir a avaliação inicial e 

receber autorização para o plano de tratamento. As famílias devem pedir aos 

provedores específicos que estão pensando em usar uma estimativa de quanto 

tempo levará para iniciar os serviços.  Para obter mais informações sobre como 

encontrar um provedor, consulte nossa folha de informações “Como encontrar 

um provedor de ABA”. 

 

Existem limitações na cobertura? 

 

A cobertura é baseada nos critérios de “necessidade médica” do plano. Não há 

limitações de cobertura anuais ou vitalícias , nem em dólares nem em unidades 

de serviço. 

 

Os Grupos de Habilidades Sociais são cobertos?  

 

Sim, sujeito a critérios de “necessidade médica”. 

 

Meu filho recebe ABA através de Intervenção Precoce (EI) - o MassHealth 

também pagará pelos serviços de ABA? 

 

As crianças que recebem Serviços Comportamentais Domiciliares ou serviços 

semelhantes à ABA em Intervenção Precoce (EI) são elegíveis para cobertura sob 

o MassHealth, se os serviços forem considerados “medicamente necessários” e 

não duplicarem os serviços que estão recebendo através da EI. 

 

Meu filho recebe a ABA através da Intervenção precoce (EI ou Early 

Intervention) – o que acontecerá quando ele completar 3 anos de idade? 

 

Se seu filho estiver recebendo ABA em EI, o MassHealth cobrirá a ABA depois de 

de seu filho completar 3 anos - novamente, sujeito aos critérios de necessidade 

médica. Recomendamos que você comece a trabalhar com sua equipe o mais 

cedo possível para evitar ou minimizar uma lacuna na prestação de serviços no 

momento em que o seu filho completar 3 anos. 

 



Tenho um seguro particular, mas ele não cobre a ABA.  Posso obter ABA para 

meu filho através do MassHealth? 

 

Sim, enquanto seu filho também estiver inscrito no MassHealth (CommonHealth 

ou Standard). Para obter informações sobre  CommonHealth como se inscrever, o 

incentivamos a entrar em contato com nosso centro.  Você encontrará nossa  

Folha de informações do Mass Health CommonHealth no site do Centro.  

 

Eu tenho um seguro privado e o CommonHealth.  O MassHealth cobrirá meus 

copagamentos de ABA? 

 

O MassHealth pode cobrir os copagamentos de ABA, mas os pedidos de 

cobertura de despesas médicas devem ser apresentados pela seguradora 

primária (isto é, a companhia de seguros privados). O MassHealth cobrirá os 

copagamentos que não sejam pagos pela seguradora primária, mesmo se o 

provedor não estiver na rede da MBHP.  No entanto, os provedores que não 

estiverem na rede da MBHP precisarão obter um contrato de caso único ou fora 

da rede para que os copagamentos sejam pagos. Recomendamos que você 

verifique isso com seu provedor. Entre em contato se precisar de mais ajuda.  

 

Como os serviços educacionais do IEP do meu filho são afetados? 

 

Os serviços da ABA acessados através de um seguro médico não devem, de 

modo algum, limitar os serviços educacionais que seu filho tem o direito de 

receber através de seu IEP (Programa de Educação Individualizada).  

 

 

Posso também me inscrever para Children’s Autism Medicaid Waiver (Isenção 

do Medicaid para Autismo de Crianças)? 

 

As famílias cobertas pelo MassHealth que têm filhos com menos de 9 anos de 

idade podem requerer uma Isenção do Medicaid para Autismo de Crianças de 

Massachusetts através do DDS. As crianças que recebem serviços através da 

Isenção do Medicaid para Autismo também podem receber ABA através do 

MassHealth, desde que a ABA não duplique os serviços que estão sendo obtidos 

através da isenção. 

 

Sou um terapeuta de ABA e quero fornecer serviços através do MassHealth. O 

que devo fazer? 

 

https://www.mass.gov/service-details/masshealth-coverage-types-for-individuals-and-families-including-people-with
https://s3.amazonaws.com/disability-info/AIRC/pdf/MassHealth-CommonHealth-10-23-18-Accessible-2.pdf
https://www.mass.gov/service-details/dds-autism-waiver-service-program-overview
https://www.mass.gov/service-details/dds-autism-waiver-service-program-overview


Provedores devem contatar as Entidades de Atendimento Gerenciado (MCEs) 

que estão administrando o benefício ABA através do MassHealth:   

MBHP, Beacon Health Options, e Tufts Health Public Plans.  Para obter mais 

informações ou assistência, entre em contato com o nosso centro. 

 

Como faço para descobrir qual Plano de Saúde Comportamental devo 

contatar? 

 

Revise a lista anexa de Planos do MassHealth. Depois de localizar seu plano na 

primeira coluna da tabela, você verá o número de telefone da Behavioral Health 

(Saúde comportamental) do plano na terceira coluna. Você também pode entrar 

em contato pelo número impresso em seu cartão do MassHealth e pedir o 

número de telefone do seu provedor de saúde comportamental. 

 

 

Para obter mais informações, contate um especialista em informações pelo 

telefone 774-455-4056 ou envie um e-mail para info@disabilityinfo.org.  

 

Esta folha de informações e outras informações importantes estão disponíveis em nosso 

site, http://massairc.org/. 
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