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Cobertura de seguros para tratamentos de autismo 

em Massachusetts:  Visão geral e Perguntas frequentes 
 

Visão geral 
 
A aprovação de duas leis em Massachusetts durante a última década expandiu o acesso à 

cobertura de seguros para o tratamento de autismo. ARICA (uma Lei Relativa à Cobertura 

de Seguros para Autismo) é uma que lei aprovada em 2010 que exige que as seguradoras 

privadas em Massachusetts ofereçam cobertura para o diagnóstico e tratamento do 

Transtorno do Espectro Autista (TEA ou ASD em inglês).  A Lei sobre Autismo aprovada 

em 2014 expandiu a cobertura para o tratamento de autismo no âmbito do MassHealth. 

 

As pessoas têm tipos diferentes de seguro de saúde.  A cobertura para o tratamento de 

autismo sob o seu plano depende do tipo de seguro que você tem.  É importante 

compreender o tipo de seguro que você tem, qual cobertura para o tratamento de 

autismo o seu seguro é obrigado a ter de acordo com as leis de Massachusetts (ou 

federais), e quais opções você pode ter para expandir a sua cobertura de seguros atual. 

  

Apresentamos abaixo uma visão geral dos diferentes tipos de seguro de saúde que você 

pode ter: 

 

 Público – É cobertura de seguros através do MassHealth (Massachusetts Medicaid 

Program) ou Medicare. Há muitos tipos diferentes de coberturas do MassHealth.  

A elegibilidade para o MassHealth, e o tipo de MassHealth, é determinado por 

vários fatores, inclusive renda, idade e circunstâncias especiais (incluindo ter uma 

deficiência).  A pessoa tem de ser um residente de Massachusetts para ser elegível 

para o MassHealth. Cidadania norte-americana não é obrigatória, mas o status 

imigratório é um fator usado na determinação do tipo de MassHealth para o qual 

a pessoa se qualificará. Pessoas com deficiências geralmente são elegíveis para o 

MassHealth independentemente de sua renda, mas terão de pagar um prêmio se 
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a renda familiar for acima de certo nível. Uma pessoa pode ser elegível para o 

MassHealth mesmo que tenha outro seguro.  
 

 Privado – A maioria dos empregadores privados oferece seguro de saúde a seus 

funcionários, mas há diferenças importantes entre os dois tipos mais comuns de 

planos oferecidos pelos empregadores:  
 

o O empregador pode comprar o seguro de saúde de uma seguradora em 

nome de seus funcionários.  Neste tipo de arranjo, a seguradora é 

diretamente responsável pela cobertura dos custos de cuidados de saúde 

do funcionário (e da família do funcionário, no caso de cobertura de 

família).  Isto é chamado de plano “inteiramente financiado” (algumas 

vezes chamado de plano “inteiramente segurado”).  Os planos 

inteiramente financiados das seguradoras de Massachusetts são regulados 

de acordo com as leis de Massachusetts e estão sujeitos à ARICA. 

o  O empregador (geralmente um grande empregador) pode pagar 

diretamente os custos de cuidados de saúde de seus funcionários, em vez 

de comprar apólices de uma companhia de seguros.  Isso é chamado de 

plano “autofinanciado”.  Os planos autofinanciados estão sujeitos à leis 

federais , mas não à leis estaduais como a ARICA.  Embora esses planos 

não sejam obrigados a seguir as determinações da ARICA, a maioria deles 

inclui alguma cobertura para tratamentos de autismo.  Empregadores que 

estabelecem planos autofinanciados frequentemente contratam uma 

companhia de seguros para lidar com suas funções administrativas (como 

o processamento de pedidos de cobertura de despesas médicas). 

Pode não ser imediatamente óbvio qual tipo de plano você tem.  Por exemplo, 

funcionários com planos inteiramente financiados e autofinanciado podem ter 

cartões de seguro de saúde exatamente iguais (ou seja, um cartão da United 

Healthcare com os mesmos copagamentos, franquias, etc.). 

 

 Outros tipos de planos privados: 

o Os funcionários do estado de Massachusetts e alguns funcionários 

municipais recebem seu seguro privado atravé da Group Insurance 

Commission (GIC - Comissão de Seguros em Grupo). Todos os planos GIC 

estão sujeitos à ARICA.  

o O Health Connector de Massachusetts vende muitos tipos de planos.  

Somente alguns desses planos, Unsubsidized Qualified Health Plans (Planos 

de saúde qualificados não sibsidiados ou QHPs) estão sujeitos à ARICA. 



Cobertura de tratamentos de autismo, (incluindo a terapia ABA) sob planos diferentes 

 
 
 

Onde começo? 
 

1. Determine o tipo de cobertura que você tem.   A ferramenta online "Am I 

Covered” (Estou coberto?) (https://amicovered.disabilityinfo.org/) coberto do 

Centro de Recursos de Seguros e Autismo pode ajudar.   

2. Faça uma lista dos tratamentos de autismo que você precisa. O seguro cobre 

apenas os tratamentos considerados "medicamente necessários". Uma pessoa 

com autismo pode precisar de apoios e serviços adicionais que não são cobertos 

pelo seguro. 

3. Descobra se seu seguro cobre o tratamento que você precisa.  

4. Se o tratamento for coberto, determine o que vai precisar pagar do seu próprio 

bolso (franquias, copagamentos, etc.).  Estes valores podem variar muito. Você 

pode ter de pagar custos de 0 a milhares de dólares.  Note que a maior parte 

das apólices também têm um valor máximo para a despesas que você “paga dos 

eu próprio bolso”.  (Geralmente, esse valor é duas vezes o valor da franquia, 

aproximadamente). Depois de atingido esse valor máximo, não haverá 

copagamentos, etc. durante o resto do ano. 

5. Se você tiver um seguro privado, e ele não cobrir os tratamentos que você 

precisa ou quiser ajuda com as despesas que você tem de pagar do seu próprio 

bolso, pense em inscrever-se no MassHealth CommonHealth como seguro 

secundário. 

  

Tipo de plano Cobertura Observações: 

MassHealth SIM A terapia ABA é coberta pelo 

MassHealth Standard, CommonHealth e 

Family Assistance. Há limites de idade. 

Privado inteiramente 

financiado 

SIM Planos de outros estados podem 

oferecer cobertura diferente. 

Privado autofinanciado Talvez Contate o seu plano ou seu 

departamento de RH 

Funcionários do estado 

(GIC) 

SIM  

Connector QHP SIM  
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Perguntas Frequentes 
 

Posso ter seguro privado e o MassHealth? E, ser tiver, qual plano será o plano primário? 

Sim, você pode ter seguro privado e o MassHealth. O seguro privado será sempre o 

seguro primário. 

 

O meu filho tem um seguro privado através do meu empregador e o MassHealth como 

seguro secundário. Mas, meus fornecedores têm dificuldade em lidar com a companhia 

de seguros privados. Posso cancelar o seguro privado e manter meu filho apenas no 

MassHealth?  

Não, o MassHealth sempre é o “pagador de último recurso”. A família NÃO PODE optar 

por retirar a criança do seguro privado e depender exclusivamente do MassHealth. 

 

Posso comprar uma apólice do Health Connector que fornece acesso a benefícios da 

ARICA?   

Sim, mas tem de ser um plano NÃO SUBSIDIADO (chamado de QHP - Qualified Health 

Plan - Plano de Saúde Qualificado).  Obs.:  Esses planos geralmente podem ser comprados 

apenas durante um períodos de inscrições abertas. 

 

O MassHealth é gratuito para todas as pessoas com deficiências?   

Não, até que a pessoa complete 19 anos, o prêmio é determinado pela renda familiar.  

Para crianças com 19 ou mais, o prêmio é baseado na renda do requerente.  

 

O MassHealth cobre a ABA da mesma forma que a ARICA?  

Sim, com exceção de que o MassHealth cobre a ABA apenas até os 21 anos de idade, 

enquanto a ARICA não tem limite de idade. 

 

A pessoa precisa ter o MassHealth para que os co-pagamentos da ABA sejam cobertos 

pela ARICA?  

Sim. 

 

A cobertura do MassHealth expira?  

Não, mas o MassHealth periodicamente faz uma revisão da elegibilidade das pessoas 

cobertas pelo plano. Quando o MassHealth o contatar para pedir informações 

atualizadas, é essencial que você responda a fim de evitar o encerramento da cobertura 

do MassHealth. 

  



Informações adicionais e Folhas de informações 
 Folha de informações sobre a ARICA 

 Como acessar a ABA usando o seguro 

 Cobertura de ABA do MassHealth  

 Como obter ajuda para cobrir copagamentos, franquias e outros cosseguros 

 MassHealth CommonHealth  

 Como encontrar um provedor de ABA 

 Informações de seguro de saúde para dependentes adultos com deficiências 

 Negação e apelação de seguros 

 

 

Para obter mais informações, contate um especialista em informações pelo telefone 
774-455-4056 ou envie um e-mail para info@disabilityinfo.org. 

  

A versão atual de cada folha de informações está disponível em nosso site, massairc.org. 
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