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INFORMAÇÃO PARA PAIS DE CRIANÇAS COM  
TRANSTORNOS DO ESPECTRO DO AUTISMO 

 
A maioria dos pais de crianças com um diagnóstico recente de espectro do autismo 
sente que tem que aprender muito sobre o assunto.  O seu filho pode ter recebido o 
diagnóstico de Autismo, ou Transtorno Invasivo do Desenvolvimento Não Especificado 
(TID-NE, ou PPD-NOS, em inglês), ou Transtorno do Espectro do Autismo (TEA, ou 
ASD, em inglês).  O termo "espectro" se refere à ampla gama de sintomas, habilidades 
e níveis de deficiência manifestados pelas crianças com o TEA.  A intervenção precoce 
pode diminuir ou prevenir algumas das deficiências mais sérias que são associadas ao 
TEA, além de melhorar o coeficiente de inteligência (IQ, em inglês), a linguagem e as 
habilidades funcionais diárias.   
 
A identificação de crianças com o TEA se faz pela presença de problemas em três 
áreas específicas: linguagem, interação social e repertório do comportamento 
(movimentos repetitivos e estereotipados e interesses limitados). Embora possa se 
sentir ambivalente com a caracterização do seu filho com o TEA, quanto mais cedo o 
diagnóstico for estabelecido, mais cedo podem se iniciar intervenções específicas. O 
tratamento precoce do autismo pode reduzir bastante os sintomas do TEA e aumentar 
a capacidade do seu filho de crescer e aprender novas habilidades.  Quando as 
crianças com o espectro do autismo recebem serviços e apoio apropriados, elas podem 
crescer e aprender, mesmo que seja num ritmo de desenvolvimento diferente do de 
outras crianças. 
 
Hoje em dia existem muitas, muitas pessoas afetadas pelo TEA. Isto pode ser pelo 
aumento de casos, ou pela maior precisão de diagnóstico devido a uma categorização 
mais ampla.  O que isso implica é que você não está sozinho. Literalmente, existem 
milhares de famílias que lidam com os desafios de criar um filho com o TEA. No mundo 
inteiro existem organizações de defesa dos interesses e grupos de apoio que 
trabalham para atender essas necessidades.  Através dessas organizações você pode 
conhecer outros pais que passaram pelos mesmos desafios que você está passando, e 
que podem saber sobre recursos e serviços locais.  Eles podem ser de grande ajuda, 
principalmente no começo porque você vai receber uma quantidade impressionante de 
informação.  Mas lembre-se que não há forma de aprender tudo de uma só vez.  Não 
se apresse. Reconheça que existem várias opiniões sobre a causa e o tratamento do 
TEA.  Também há muita coisa que ainda não se sabe, e muitas limitações no 
conhecimento atual desse problema. 
 
Embora não exista prova de cura para o autismo, existem tratamentos e abordagens 
educativas que podem diminuir alguns dos desafios associados ao TEA.  Mas da 
mesma forma que não existe um único sintoma ou comportamento que identifique as 
pessoas com o TEA, também não existe um único tratamento que sirva para todos.  O 
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tratamento deve ser direcionado aos pontos fortes e fracos, além das necessidades 
específicas de cada criança.   
 
 
O Departamento de Saúde Pública de Massachusetts fornece uma intervenção 
intensiva para crianças que têm o espectro do autismo e que estão inscritas no 
programa Intervenção Precoce (Early Intervention).   Além dos serviços abrangentes 
que são fornecidos pelo seu programa Intervenção Precoce local, você também pode 
obter ajuda adicional de um Prestador de Serviços Especializados.  Esses prestadores 
são aprovados pelo DPH para oferecer programas de tratamento altamente 
estruturados e individualizados no ambiente natural da criança, tal como em casa ou na 
creche.  Incentiva-se os pais a ter uma participação ativa nesses programas.  Observe 
que cada Prestador de Serviços Especializados cobre uma parte específica do estado, 
e pode não prestar serviços na sua cidade.   
 
Alguns programas de Intervenção Precoce fornecem programas intensivos 
individualizados para crianças com o TEA. Confira com o coordenador de serviços da 
sua área. 
 
Os Prestadores de Serviços Especializados usam uma das três abordagens de 
intervenção mais abrangentes (e terão prazer em lhe explicar o método aplicado): 
 
A Análise Aplicada do Comportamento (AAC, ou ABA em inglês) é a abordagem 
de tratamento mais pesquisada  e a sua eficácia em melhorar as habilidades de 
linguagem, aprendizagem e vida, e em reduzir o comportamento inapropriado está bem 
comprovada.  A AAC desenvolve novas habilidades, como aprender a falar e brincar, 
dividindo as tarefas em pequenas etapas e usando o reforço positivo.  O currículo 
sequenciado que guia a criança em situações que exigem desde um comportamento 
simples a habilidades funcionais mais complicadas pode ser usado em qualquer lugar: 
à mesa, no parquinho ou na sala de aula.  Os programas são planejados e 
supervisionados por profissionais capacitados na AAC e integram os pais como 
membros da equipe.   
 
O Modelo Baseado no Desenvolvimento, nas Diferenças Individuais e na Relação 
(DIR, em inglês)/Floortime tem por objetivo construir relacionamentos saudáveis e 
importantes, comunicação social e habilidades para brincar ao seguir as emoções e 
interesses naturais da criança através da interação com brincadeiras cada vez mais 
complexas.  Pressupõe-se que as ações da criança tenham um propósito.  A função 
dos pais ou da pessoa que cuida da criança é seguir a direção que ela dá e ajudá-la a 
desenvolver interações sociais e habilidades de linguagem com a orientação de 
especialistas no método Floortime.  Esse método realça o desenvolvimento social e 
emocional e o envolvimento dos pais no programa. 
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A Intervenção Precoce para Autismo: Modelo Denver (ESDM em inglês) incorpora 
abordagens da AAC (exemplo, reforço positivo, repetição) e dos modelos baseados na 
relação semelhantes ao Floortime (centrado nos interesses da criança; no uso da 
brincadeira e no trabalho conjunto dos pais e da criança para formar interações que 
motivem e que sirvam como marco de ensino) para criar relações sociais. É 
fundamental trabalhar diretamente com a criança e fornecer orientação aos pais. Os 
terapeutas avaliam as habilidades atuais da criança, identificam comportamentos para 
se concentrar dentro de um contexto que usa brincadeiras, e criam oportunidades 
frequentes de ensino. Com isso, a criança tem várias oportunidades de praticar 
habilidades específicas. Essa nova abordagem incorpora componentes de outras 
abordagens que foram amplamente estudadas (AAC, Floortime) e vários estudos 
significativos que apóiam os progressos de desenvolvimento e neurológicos. 

Este pacote inclui a lista de Prestadores de Serviços Especializados aprovados pelo 
DPH e uma lista de websites que podem ser úteis.  Você pode pedir uma consulta de 
avaliação inicial a qualquer um dos Prestadores de Serviços Especializados da sua 
área geográfica para lhe ajudar a determinar os serviços que melhor se ajustem às 
necessidades da sua família. 

As crianças que participam do programa Intervenção Precoce não têm nenhum custo 
adicional por esses serviços especializados.  O Departamento de Saúde Pública de 
Massachusetts, o MassHealth, alguns seguros de saúde e organizações de saúde 
(HMOs) podem pagar pelos serviços especializados. O Departamento de Saúde 
Pública paga pelos custos que não são cobertos pelos planos de saúde e pelos 
serviços prestados a crianças que qualificam e que não têm seguro de saúde. 
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RECURSOS SOBRE O TEA PARA FAMÍLIAS DE CRIANÇAS COM UM  
DIAGNÓSTICO RECENTE 

 
 
 AUTISM CONSORTIUM   Uma colaboração de pesquisa de 

Massachusetts que investiga as causas e os tratamentos do autismo.  Procure os 
pacotes de informação para pais (em seis línguas diferentes) na página web do 
Family Partners 
  www.autismconsortium.org 
 
 

 AUTISM SPEAKS   Uma grande organização de defesa e ciência 
do autismo que se dedica a financiar a pesquisa sobre as causas, prevenção, 
tratamento e cura do autismo, aumentando o conhecimento dos transtornos do 
espectro e em defesa das necessidades dos indivíduos afetados e suas famílias. 
  www.autismspeaks.org 
 
 

 AUTISM SOCIETY OF AMERICA     Uma organização de base social e de 
vanguarda que trabalha para aumentar o conhecimento do público sobre os 
desafios que as pessoas afetadas enfrentam diariamente, pela defesa dos serviços 
apropriados e para fornecer informações atualizadas sobre tratamento, educação, 
pesquisa e defesa. 
  www.autism-society.org 
 
 

 CENTROS DE RECURSOS DO AUTISMO      Centros regionais que fornecem uma 
ampla gama de recursos, encaminhamentos, informação, educação sobre a defesa, 
assistência técnica e treinamento para famílias e profissionais.  Procure os pacotes 
especializados para crianças pequenas, informação básica sobre o autismo. 
  www.mass.gov/dds  clique Autism Spectrum Services 
 
 

 ASPERGER’S ASSOCIATION OF NEW ENGLAND  AANE trabalha com 
indivíduos, famílias e profissionais para ajudar as pessoas com o Síndrome de 
Asperger a construir vidas satisfatórias e integradas socialmente através da 
informação, educação, comunidade, apoio e defesa. 
  www.aane.org 
 
 

□  AUTISMWEB.COM    Uma comunidade de pais interessados nos transtornos do 

espectro do autismo.  Revisa métodos de ensino para autistas, dietas e vitaminas, 
pesquisa, medicamentos, congressos.  Fornece fóruns de discussão para conectar 
pais a outros pais que  "já passaram por isso." 

http://www.autismconsortium.org/
http://www.autismspeaks.org/
http://www.autism-society.org/
http://www.mass.gov/dds
http://www.aane.org/
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  www.autismweb.com 
 

□ INTERACTIVE AUTISM NETWORK       trabalha para auxiliar o progresso da 

pesquisa que leve ao avanço, entendimento e tratamento dos TEA.
 www.iancommunity.org/cs/newly_diagnosed 

□ FAMILY TIES      Uma rede estadual de pais para pais que fornece  

    informação e apoio a famílias e profissionais envolvidos com crianças com  
    necessidades especiais 

 www.massfamilyties.org         
 

□ NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH Uma agência do governo federal  

    que planeja, apoia e administra programas de pesquisa para    
    avaliar a eficácia de tratamentos preventivos e intervenções de  
    reabilitação.   

 www.nimh.nih.gov/health/publications/a-parents-guide-to-autism-
spectrum-disorder/how-is-asd-treated.shtml 

 
 
 
OUTROS RECURSOS 
 

□ FEDERATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS   Fornece informação, 

apoio e assistência para pais de crianças com incapacidades, assim como seus 
parceiros profissionais e comunidades. 
 www.fcsn.org 
 

□ MASS ADVOCATES FOR CHILDREN   O Centro de Apoio Legal e Educação 

Especial para o Autismo fornece treinamentos, assistência técnica e defesa para 
garantir que as crianças autistas possam superar as baixas expectativas habituais e 
receber oportunidades de educação iguais às outras crianças. 
 www.massadvocates.org/autism-center.php 
 

 

□ EARLY INTERVENTION (INTERVENÇÃO PRECOCE)            

 www.mass.gov/dph/earlyintervention 
 
 

□ DEPARTMENT OF ELEMENTARY AND SECONDARY EDUCATION 

(DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA) 
 www.doe.mass.edu/sped/prb   
 
 

http://www.autismweb.com/
http://www.iancommunity.org/cs/newly_diagnosed
http://www.massfamilyties.org/
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/a-parents-guide-to-autism-spectrum-disorder/how-is-asd-treated.shtml
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/a-parents-guide-to-autism-spectrum-disorder/how-is-asd-treated.shtml
http://www.fcsn.org/
http://www.massadvocates.org/autism-center.php
http://www.mass.gov/dph/earlyintervention
http://www.doe.mass.edu/SPED/PRB

