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A Intervenção Precoce de Massachusetts (por suas siglas em inglês EI, Early Intervention) é um programa para bebês e crianças pequenas (de 0 a 3 anos de idade) que tenham atrasos de desenvolvimento ou estejam em risco de apresentar um atraso de desenvolvimento. 

Os serviços de Intervenção Precoce (EI) ajudam a oferecer apoio às famílias e aos cuidadores, e aumentar o desenvolvimento e aprendizado de bebês e crianças pequenas, através de atividades individualizadas e apropriadas para o seu estágio de desenvolvimento dentro das experiências da vida diária da criança e de sua família. 

A Intervenção Precoce fornece serviços centrados na família que apoiam o desenvolvimento das crianças elegíveis ajudando-as a: 
	Desenvolver habilidades sócioemocionais positivas (construção de relacionamentos). • Adquirir conhecimentos e habilidades (aprendizado). 
	Utilizar os comportamentos adequados para satisfazer suas necessidades (desenvolver independência). 


E ajudando as famílias a: 
	Conhecer seus direitos. 
	Comunicar as necessidades de seus filhos. 
	Ajudar seus filhos a desenvolver e aprender.  


Quem é elegível para a Intervenção Precoce (EI)? 

Qualquer família de Massachusetts com uma criança com menos de três anos de idade pode ser elegível para serviços de EI, se a criança: 
	Não estiver alcançando os marcos de desenvolvimento adequados para a sua idade em uma ou mais áreas de desenvolvimento. 
	For diagnosticada com certas condições que possam resultar em um atraso no seu desenvolvimento. 
	Tenha um histórico médico ou social que possa colocar a criança em risco de um atraso de desenvolvimento. 


Como é feita a referenciação? 
O processo é simples. Qualquer pessoa (pai, mãe, médico, cuidador, professor ou amigo) pode encontrar um programa de Certificação Precoce certificado, telefonando para 1-800-905-8437 ou acessando o site do Family TIES em www.massfamilyties.org. As referenciação são encaminhadas diretamente a um programa certificado. Não é necessária uma receita ou indicação de seguro por um provedor de cuidados de saúde. 

O que acontece depois da referenciação? 
Uma equipe de EI realizará uma avaliação para determinar a elegibilidade. A avaliação leva em consideração todas as áreas de desenvolvimento da criança juntamente com as informações sobre o nascimento, histórico médico e a família da criança. Se a criança é elegível, um Plano de Serviço Familiar Individualizado (Individualized Family Service Plan ou IFSP, em inglês) é elaborado em parceria com a família. Um IFSP é um documento de trabalho que descreve os resultados esperados e os serviços da Intervenção Precoce a serem fornecidos à criança para a família e outros cuidadores. 

Uma reunião para escrever o IFSP ocorre a cada 45 dias a partir da data em que a criança recebeu a indicação para o programa de EI. É designado um coordenador de serviços para assegurar que sejam atendidas as prioridades, necessidades e preocupações da família, e para coordenar a colaboração entre os membros da equipe de EI e da comunidade. 

Quem fornece os serviços de Intervenção Precoce (EI)? 
Os serviços são fornecidos por uma equipe de Intervenção Precoce que inclui a família da criança. Os serviços de EI podem ser fornecidos por um especialista em desenvolvimento, fisioterapeuta, patologista da fala e linguagem, psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, enfermeiro e por outros fornecedores de serviços especializados. 

A equipe de EI acredita na importância estabelecer relacionamentos e parcerias com igualdade com os membros da família e cuidadores para que as atividades e estratégias possam ocorrer durante todo o dia de forma a melhorar o desenvolvimento da criança. 

Onde e como os serviços são fornecidos? 
Bebês e crianças pequenas desenvolvem-se e aprendem através de interações e experiências diárias significativas com pessoas com quem estão familiarizados e em locais com os quais estão habituados. Isto pode significar que os serviços serão fornecidos em casa, em programas de cuidados da primeira infância e educativos, em grupos onde brincam, ou dentro da comunidade da família. Os serviços funcionam melhor quando as famílias e os cuidadores participam das atividades de visitas domiciliares. 

O processo de Intervenção Precoce, do contato inicial até o transição fora do programa, é colaborativo e individualizado, e é uma reflexão das prioridades, estilos de aprendizado, cultura e comunidade da criança e de sua família. 

Quem paga pela Intervenção Precoce (EI)? 
A maioria dos seguros de saúde cobre os serviços de EI. Não existem co-pagamentos, franquias ou qualquer outro custo para a família. O Departamento de Saúde Publica de Massachusetts, MassHealth, e os seguros de saúde privados cobrem os serviços de EI.  

Onde posso obter mais informações sobre Intervenção Precoce? 
Ligue para o Central Directory for Early Intervention (Diretório Central de Intervenção Precoce) no telefone 1-800-905-8437, ou visite o site www.massfamilyties.org para ver uma lista dos Programas de Intervenção Precoce certificados que atendem à sua cidade. Ligue para um programa de EI local e converse com um representante do programa para fazer uma indicação ou acesse o Parent Leadership Project (Projeto de Liderança dos Pais) em www.eiplp.org para obter mais informações. 
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