
Gabinete Executivo de Saúde e Serviços Humanos
Massachusetts

Comissão de Autismo

Em Agosto de 2014, a Comunidade de 
Massachusetts promulgou uma 
legislação de histórica, o Cap. 226 das 
Leis de 2014, a “Lei Geral do Autismo” 
(“Autism Omnibus Law”) que estabeleceu 
a Comissão de Autismo como uma 
entidade permanente. 
A Comissão é encarregada de fazer 
recomendações sobre as políticas que 
afetam indivíduos com ASD ao longo do 
seu tempo de vida e de apresentar um 
relatório anual ao Governador e à 
Legislatura. A Comissão é composta por 
35 membros, incluindo representantes 
de agências estatais, organizações de 
defesa de direitos, pais e um auto-
representante. O primeiro Diretor 
Executivo da Comissão de Autismo foi 
nomeado pelo Governador Baker em 
Março de 2016. 
Para mais informações sobre a Comissão 
de Autismo, visite o nosso website em 
www.mass.gov/autism

Este panfleto destina-se 
a informar famílias e 
indivíduos sobre recursos 
que PODEM ESTAR 
DISPONÍVEIS para um 
indivíduo com ASD,
PARA ALÉM, dos
serviços de ensino 
especial que são
fornecidos pelos distritos 
escolares sob um 
Programa Educacional 
Individualizado (IEP).

Por favor note: Agências estatais e 

distritos escolares públicos têm 

intérpretes e serviços de tradução 

disponíveis, quando necessário, para 

ajudar famílias e indivíduos com ASD. 
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Agências Estatais

Departamento de Serviços de Desenvolvimento (DDS) 
O Departamento de Serviços de Desenvolvimento (DDS) providencia o 
financiamento de programas e serviços de apoio à família em todo o 
estado, destinados a fornecer informações, assistência e uma série de 
serviços de apoio a famílias com crianças e adultos com deficiências que 
morem em casa. 
www.mass.gov/eohhs/gov/departments/dds/ 

 
Isenção Medicaid para Crianças com Autismo 
A isenção Medicaid para crianças com autismo é um programa que 
providencia serviços intensivos em casa e outros serviços para crianças 
com autismo. As famílias devem se inscrever nestes serviços. As crianças 
elegíveis devem ser: 
1) elegíveis para o Medicaid; 2) idades entres os 0-8 anos; e 3) em risco de 
institucionalização agora ou em algum momento no futuro. O programa é 
administrado pelo Departamento de Serviços de Desenvolvimento de 
Massachusetts (DDS). Em determinadas datas, o DDS, abre o processo de 
inscrição para o programa. Há um número limitado de vagas no programa. 
Para mais informações sobre a isenção Medicaid para Crianças com 
Autismo: 

Pode informar-se sobre a Isenção de Serviços de Autismo do DDS em: 
www.mass.gov/eohhs/provider/licensing/programs/autism-
waiver/ 

Centro de Defesa de Mass. para Crianças, com  Autismo, 
massadvocates.org/autism

Masslegalhelp.org, Isenção Médica para Crianças com Autismo 

www.masslegalhelp.org/school/childrens-autism-medicaid-waiver-  

Departamento de Educação Elementar e Secundária e 
Departamento de Serviços de Desenvolvimento 
(DESE/DDS) 
O programa DESE/DDS ajuda a providenciar apoio e serviços terapêuticos 
domiciliares e comunitários a alunos dos 6 aos 17 anos. Os participantes 
elegíveis devem demonstrar a necessidade de serviços que impeçam uma 
colocação residencial restritiva fora de casa. Este programa também ajuda 
a apoiar as famílias com uma criança que frequentou uma escola 
residencial e voltou para casa. 

www.mass.gov/dds-dese-program
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Agências Estatais (continuação) (

Centros de Apoio Familiar do Departamento de Serviços de 
Desenvolvimento (DDS) 
Os Centros de Apoio Familiar de todo o estado fornecem uma presença local e 
atuam como uma plataforma para providenciar uma ampla gama de serviços e 
atividades gerais de apoio à família, para famílias de crianças e adultos que são
elegíveis para serviços do DDS.

www.mass.gov/eohhs/docs/dmr/reports/family-support/family-support- directory.

Departamento de Serviços de Desenvolvimento (DDS) Sete 
Centros de Apoio de Autismo 
A missão dos centros de apoio de autismo, financiados pelo DDS, é 
fornecer apoio a crianças, adultos com ASD e às suas famílias em todo o 
estado de Massachusetts. Os centros de apoio de autismo oferecem 
formação, workshops e atividades para ajudar a conectar as famílias e 
capacitá-las para permitir que os seus filhos e adultos com ASD sejam 
membros completos e integrados nas suas comunidades. O link e a lista 
abaixo o guiarão até ao centro de apoio mais próximo da sua comunidade. 

Centros de Apoio de Autismo 

Advocates, Inc./Autism Alliance of 
Metrowest (Advocates, Inc./ Aliança do 
Autismo de Metrowest)
(508) 652-9900
www.autismalliance.org

Autism Resource Center: Central MA
(Centro de Rescurso do Autismo) 
(508) 835-4278
www.autismresourcecentral.org

Northeast ARC
(978) 777-9135 x2301 or 2302
www.ne-arcautismsupportcenter.org

TILL: Autism Support Center
(Centro de Apoio ao Autismo)
(781) 302-4600
www.tillinc.org/autism_training.html

Autism Connections: (Conexões do Autismo)
Western MA
(413) 529-2428

The Family Autism Center:
(Centro Familiar de Autismo)
Norfolk Co. & Surrounding Areas 
(Norfolk Co. e Áreas Adjacentes)
(781) 762-4001 x310
www.arcsouthnorfolk.org/family-autism-
center.

Community Autism Resources: 
(Recursos Comunitários para o Autismo)
Southeastern, MA
508-379-0371
www.community-autism-resources.com

https://pathlightgroup.org/programs-
and-services/autism-connections

www.mass.gov/service-details/autism-support-centers-list

https://pathlightgroup.org/programs-and-services/autism-connections/
www.mass.gov/service-details/autism-support-centers-list
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Seguro de Saúde

A Lei de Seguro de Autismo de Massachusetts (ARICA) 
A ARICA exige que algumas empresas de seguros de saúde em 
Massachusetts forneçam cobertura para o diagnóstico e tratamento do 
Transtorno do Espectro do Autismo. Nem todos os planos de seguro 
privados são necessários para cobrir o tratamento do autismo. Pergunte à 
sua companhia de seguros que cobertura existe na sua política para o 
tratamento do autismo, incluindo cobertura para serviços ABA e 
dispositivos AAC. 
www.mass.gov/eohhs/docs/eohhs/autism/arica-factsheet.pdf

Centro de Recursos do Seguro de Autismo, parte do 
Centro Eunice Kennedy Shriver da Escola Médica UMass 
Centro de Recursos do Seguro de Autismo providencia informações 
gratuitas, assistência, formação, seminários web e outros recursos sobre 
questões relacionadas com o seguro médico para o tratamento do 
autismo. 

www.massairc.org/

Serviços MassHealth: 
MassHealth ou Mass CommonHealth 
O MassHealth (como um seguro principal) ou o Mass CommonHealth 
(como um seguro suplementar) providencia um seguro de saúde 
abrangente - ou ajuda no pagamento de seguros de saúde privados - para 
mais de um milhão de crianças, famílias, idosos e pessoas com 
deficiências em Massachusetts. 

www.mass.gov/eohhs/gov/departments/masshealth/ ou 

Apoio a Clientes MassHealth:  1-800-841-2900 

Se o seu filho foi diagnosticado com ASD, poderá ser elegível para os 
Serviços de Análise de Comportamento Aplicada (ABA), dispositivos de 
comunicação alternativa e aumentativa (AAC), auxiliar de cuidados 
pessoais (PCA) ou a iniciativa de saúde comportamental infantil (CBHI) 
através do MassHealth. 

http://www.mass.gov/service-details/masshealth-coverage-types-for-individuals-
families-including-people-with

and-

https://www.mass.gov/service-details/masshealth-coverage-types-for-individuals-and-families-including-people-with


5 

Seguro de Saúde (continuação) (

Análise de Comportamento Aplicada (ABA) 
Crianças com menos de 21 anos que foram diagnosticadas com autismo e 
estão cobertas pelo MassHealth Standard, CommonHealth e Family 
Assistance têm direito a serviços ABA clinicamente necessários. A 
cobertura também está disponível para membros que tenham o 
MassHealth como seguro secundário. 

massairc.org/masshealth-autism-insurance-faqs/information-about-
masshealth-aba-coverage-frequently-asked-questions/ 

(nota: estes serviços seriam adicionais aos serviços prestados na escola do 
seu filho) 

Dispositivos de Comunicação Aumentativa e Alternativa 
(AAC) 
Além da cobertura de seguro dos serviços ABA, a cobertura inclui 
dispositivos de Comunicação Aumentativa e Alternativa (AAC). O 
MassHealth expandiu a cobertura a tablets eletrónicos, para pessoas com 
ASD, para a comunicação. 

www.mass.gov/eohhs/docs/masshealth/guidelines/mng-aac.pdf

Auxiliar de Cuidados Pessoais (PCA) do MassHealth 
O Programa PCA ajuda pessoas com deficiências permanentes ou crónicas a 
manterem a sua independência, permanecerem na comunidade e gerirem os seus 
próprios cuidados pessoais, fornecendo fundos para contratar auxiliares de
cuidados pessoais (PCAs). O consumidor do PCA (a pessoa que recebe os serviços 
do PCA) é o empregador do PCA e é totalmente responsável pelo recrutamento, 
contratação, agendamento, formação e, se necessário, pelo despedimento dos 
PCAs.

Iniciativa de Saúde Comportamental Infantil (CBHI) 
A CBHI garante que as crianças com o MassHealth, com 21 anos ou menos, 
que tenham necessidades de saúde comportamentais, emocionais e 
mentais significativas e as suas famílias, recebam os serviços de que 
precisam, para terem sucesso em casa, na escola, na comunidade e 
durante toda a vida. 

www.mass.gov/masshealth/cbhi

http://www.mass.gov/masshealth-personal-care-attendant-pca-program
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O Departamento de Educação Elementar e Secundária (ESE) está 
empenhado em preparar todos os alunos para o sucesso no mundo 
que os espera depois do ensino secundário. 

Assessoria de Assistência Técnica
Representa a orientação das “melhores práticas” do Departamento de 
Educação Elementar e Secundária, para abordar uma mudança na lei do 
ensino especial, promulgada na primavera de 2006, que afeta a 
programação do ensino especial dos alunos com deficiências do espectro 
do autismo. O objetivo desta assessoria é ajudar os distritos escolares e 
outras partes interessadas, a entenderem estes novos requisitos e a 
implementarem as melhores práticas para atenderem as necessidades 
destes alunos. 

www.doe.mass.edu/sped/advisories/07_1ta.html

Gabinete de Planeamento e Política do Ensino Especial 
Os serviços de ensino especial individualizado destinam-se a alunos com 
deficiências que, devido às suas deficiências, precisam de instrução 
especialmente projetada ou serviços relacionados, de modo a progredirem 
no currículo geral e acederem à vida escolar. O Gabinete de Planeamento e 
Política do Ensino Especial tem muitos recursos disponíveis para as 
famílias. 
www.doe.mass.edu/sped/

Estes recursos incluem Assessoria de Assistência Técnica e Orientações. 
Alguns desses recursos fornecem informações específicas para indivíduos 
diagnosticados com ASD. 
www.doe.mass.edu/sped/advisories/default.html

Monitorização da Escola Pública (PSM) 
O PSM implementa a monitorização de conformidade do Departamento e 
fornece assistência técnica aos funcionários da escola e ao público em 
relação à implementação de leis e regulamentos. 
www.doe.mass.edu/pqa/781-338-3000

Sistema de Resolução de Problemas (PRS) 
O PRS recebe e resolve queixas do público sobre questões do ensino 
especial. 

www.doe.mass.edu/pqa/prs/781-338-3700
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Guia dos Pais para o Ensino Especial 
Escrito pela Federação para Crianças com Necessidades Especiais em 
colaboração com o Departamento de Educação Elementar e Secundária de 
Massachusetts, o Guia é um recurso para os pais e as organizações que os 
servem. O Guia contém as informações mais atuais e precisas disponíveis 
sobre o ensino especial em Massachusetts. 
http://fcsn.org/parents-guide

Prevenção do Bullying e Recursos de Intervenção 
Este documento ajuda as escolas e as equipas do IEP a prevenir o bullying 
em alunos com deficiências. 

www.doe.mass.edu/bullying/considerations-bully.html

Recursos Adicionais
Rede Asperger/Autismo (AANE) 
A AANE trabalha com indivíduos, famílias e profissionais para ajudar 
pessoas com Síndrome de Asperger ou perfis semelhantes ao do espectro 
do autismo, a construírem vidas significativas e conectadas, fornecendo 
informações, educação, comunidade, apoio e defesa - tudo numa 
atmosfera de validação e respeito. 

www.aane.org/

Autism Speaks (Autismo Fala) 
O Autism Speaks fornece um kit de ferramentas on-line que foi projetado 
para ajudar as famílias de crianças, entre os 5 e os 13 anos de idade, com 
diagnóstico recente de autismo, durante o período crítico após o 
diagnóstico do autismo. 

www.autismspeaks.org/family-services/tool-kits

Family Ties of Massachusetts (Laços de Família de 
Massachusetts) 
O Family Ties é um diretório de recursos para famílias de crianças e jovens 
com necessidades especiais. 
www.massfamilyties.org/



 

Recursos Adicionais (continuação)
 

Comissão de Autismo - Guia Imprimível Sobre Serviços de 
Transição 
Um guia que se destina a ajudar as famílias e os indivíduos a entenderem 
melhor os tipos de recursos que existem na comunidade e que podem 
estar disponíveis para um indivíduo com ASD. 

www.mass.gov/service-details/secondary-

Exceptional Lives (Vidas Excecionais) 
A Exception Lives providencia um Diretório de Recursos gratuito, um 
banco de dados on-line pesquisável de programas de deficiências e 
prestadores e Guias de Orientação gratuitos, que orientam as pessoas 
passo a passo através de processos como o ensino especial, seguro de 
saúde, tutela e SSI. 
www.exceptionallives.org

 

Federação para Necessidades Especiais (FCSN)  
A Federação para Crianças com Necessidades Especiais fornece 
informações, apoio e assistência aos pais de crianças com deficiências, aos 
seus parceiros profissionais e às suas comunidades. Está empenhada em 
ouvir e aprender com as famílias e incentivar a participação plena de todas 
as pessoas, especialmente aquelas com deficiências, na vida da 
comunidade 
www.fcsn.org/

O Centro de Defesa de Massachusetts para Crianças com 
Autismo 
O Centro de Defesa de Massachusetts para Crianças com Autismo trabalha 
com autoridades e parceiros eleitos, para criar leis e regulamentações que 
garantam que crianças e jovens adultos com transtorno do espectro do 
autismo (ASD), tenham acesso aos serviços e recursos necessários para 
atingir o seu pleno potencial. 

massadvocates.org/autism
 

Wrightslaw 
Este recurso fornece informações precisas e confiáveis a pais, educadores, 
representantes e advogados, sobre a lei do ensino especial, a lei da 
educação e a defesa das crianças com deficiências. 

www.wrightslaw.com
 
Entre em contato com a Comissão de Autismo 
Carolyn Kain, Diretora Executiva 
500 Harrison Ave 
Boston, MA 02118 
(617) 624–7848 

www.mass.gov/autism  




