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Como posso saber se o desenvolvimento do 

meu filho está progredindo como devia? 
 

A maneira mais simples é comparar seu filho 

com outras crianças, você sabe quem são os 

mesma idade, ou pergunte ao seu prestador de 

cuidados de saúde. Então, se você ainda não 

tem certeza, chame Intervenção Precoce de 

prover à sua criança 

ter uma avaliação do desenvolvimento. 

 

O que é a Intervenção Precoce? 
 

Intervenção Precoce é um programa 

patrocinado pelo Departamento Pública de 

Massachusetts Saúde que ajuda os pais a 

reconhecer e compreender o que seu filho 

especial são as necessidades de 

desenvolvimento, e lhes ensina técnicas para 

ajudar seu filho crescer. 

 

Quem é elegível para os serviços? 
 

Crianças de zero a três anos de idade que quer 

ter um atraso no seu desenvolvimento, têm 

certos fatores de risco ou que tenham um 

diagnóstico. 

 

As crianças também podem ser elegíveis para 

serviços se eles eram prematuros, têm 

alimentação, visão, ou problemas de audição, 
são lentos para se sentar, stand, 

andar, falar ou fazer coisas para si mesmos, 

têm um comportamento ou dificuldades de 

atenção, ou nasceu com uma deficiência ou 

problema de saúde que seus efeitos para o 

desenvolvimento. 
 

Serviços de Intervenção 
Antecipada 

 

 

Como a ajuda de Intervenção Precoce? 
 

A equipe de Intervenção Precoce trabalha 

com a família. Juntos, eles determinar que 

tipo de ajuda de desenvolvimento seria mais 

benéfico, e unir um Plano Individual de 

Apoio à Família (PIAF). O IFSP irá 

especificar toda a educação, formação, 

terapia, e serviços de apoio à família receberá 

o melhor ajudar seu filho. 

 

Que tipo de serviço não Intervenção 
Precoce incluir? 

 

Além das avaliações do desenvolvimento, e 

dependendo das necessidades individuais da 

criança, os serviços podem incluir: 

 

Referências 

Avaliações 

Visitas Domiciliares 

Grupos Toddler 

Parent Educação 

Pai-filho Grupos 

Grupos de Apoio Parent 

Grupo e individuais Sessions 

 

A Equipa de Intervenção Precoce 
 

A equipe de Intervenção Precoce podem 
incluir: terapeutas da fala, fisioterapeutas e 

terapeutas ocupacionais, terapeutas familiares, 
assistentes sociais, educadores de 

desenvolvimento, assistentes de ensino, 
enfermeiras e pediatras. 

 
Quais são os custos? 

 

 A maioria dos serviços são prestados sem 

nenhum custo direto para a família. Os 

serviços são pagos pelo Departamento de 

Saúde Pública de Massachusetts, 

Massachusetts companhias de seguros de 

saúde e organizações de saúde (HMOs). 

 

Há uma taxa anual de participação com base 

no tamanho da família e da renda que é 

avaliada quando o indivíduo Family Services 

(IFSP) está concluída. 

 

Onde posso obter mais informações? 
 

 Ligue para um dos programas de intervenção 

precoce, que servem a cidade de Walpole: 

 

  Thom Neponset Vale de Intervenção 

Precoce 
101 Vanderbilt Avenue 

Norwood, MA 02062 

(781) 551-0405 

 

O Programa de Intervenção precoce Ativar 
275 Prospect Street 

Norwood, MA 02062 

(781) 255-1817 

 

 
 

 

 


