Futebol Solidário Gol Azul
O Gol Azul é uma partida
de futebol beneficente, realizada anualmente no mês de dezembro, onde participam craques do futebol nacional.
O evento tem como embaixador o jogador Sávio
Bortolini Pimentel, uma das
maiores expressões do futebol
capixaba, com passagens pelo
Flamengo e times europeus. O
craque capixaba abraçou com
entusiasmo a causa dos autistas e viabiliza a realização dessas partidas.
Sávio tem reunido grandes
estrelas do futebol para participarem do Gol Azul, entre
elas, Romário, Zico e outros
grandes nomes.
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Prêmio Universo
Azul
A AMAES, enquanto
organização civil, tem vencido muitos desafios em
todos esses anos. São projetos realizados, obstáculos
superados e muito ainda a
conquistar.
Nada disso seria possível sem a contribuição,
o apoio e a ação direta de
pessoas e organizações das
mais diversas naturezas.
Braços indispensáveis para
que a causa autista esteja
sendo fortalecida progressivamente.
Decorre disso a criação
do Prêmio Universo Azul.
Um reconhecimento a essas pessoas e organizações
fundamentais para o trabalho da AMAES.

AMAES 18 anos:

For talecendo políticas públicas para
os autistas no Espírito Santo
Em 2019, a Associação
dos Amigos dos Autistas
do Estado do Espírito
Santo (AMAES) chegou
à maior idade garantindo direitos, informando,
atendendo e trabalhando
pela dignidade e autonomia dos capixabas com
TEA e seus familiares.
Já foram muitas vitórias,
mas os desafios ainda
são grandes.

VISÃO
Hoje, a AMAES é uma referência em acolhimento para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), propondo novas abordagens e atuando de forma integrada com a rede
pública de atendimento do estado. Tem o objetivo de fortalecer as políticas públicas e multiplicar novas práticas quando o assunto é o autismo e interação social. Uma visão de futuro que
se tornou realidade.

MISSÃO E VALORES
A Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo foi criada para defender e garantir os diretos das pessoas com TEA. É um espaço de acolhimento e acompanhamento, onde
famílias são atendidas por profissionais nas áreas de assistência social, educação e saúde com
foco na autonomia e na inclusão.
Para essa missão tão importante, ética, empatia, sustentabilidade, integração social, transparência, parcerias, cooperação mútua, eficiência, entre outros, são valores seguidos e sempre
lembrados pela AMAES.
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Equipe AMAES

Correndo por uma boa causa
bre um transtorno pouco conhecido que afeta 1% da população mundial.
Sempre em abril, mês em - Contribuir para o fortalecique se comemora o dia da mento das políticas públicas
Conscientização do autismo, a da rede de atendimento comAMAES realiza já há 2 anos plementar para as pessoas
A CORRIDA AMAES AZUL. com autismo;
No último ano 2018, o tema - Incentivar e desenvolver
escolhido foi: Corra com o co- atividades de voluntariado e
ração. A cor azul foi definida aprendizagem profissional.
como a cor símbolo porque o
transtorno é mais comum no
sexo masculino. A corrida foi
criada com o intuito de inserir o autista no convívio social
e difundir para a sociedade a
importância do trabalho da
Associação.

CORRIDA AMAES
AZUL

PÚBLICO
Em média temos tido
a adesão de cerca de 1.000
corredores amadores, profissionais e adeptos da vida
saudável, sendo os mesmos
divididos em duas categorias:
Atletas Categoria Geral Masculino e Feminino e Atletas
com Deficiência Masculino e
Feminino.

SESSÃO AZUL

OBJETIVOS
- Oferecer um evento esportivo à população incentivando
a busca por estilos de vida e
hábitos mais saudáveis;
- Disseminar informações so-

São sessões de cinema
adaptadas para crianças com
distúrbios sensoriais. Som
mais baixo, luzes acesas e a plateia pode dançar, cantar e an-

dar à vontade. Toda a família
pode se divertir nas sessões
que acontecem no Shopping
Boulevard aos sábados 11:00
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Parceria com o
Grupo Buaiz
Abrindo espaços em seus
empreendimentos e revertendo recursos de ações solidárias para a AMAES, o Grupo
Buaiz, há tempo, contribui
para que as atividades desenvolvidas na Associação sejam
mantidas.
Campanhas de final de ano
que acontecem no Shopping
Vitória, como no Natal, oferecem diversão para famílias
cobrando um valor simbólico,
e todo dinheiro arrecadado é
destinado para AMAES.
O Bazar Solidário, a Loja
de Brinquedo Vazia e a Loja
Vazia que acontecem dentro do Shopping Vitória, são
ações importantes que arrecadam brinquedos e roupas,
e também contribuem com a
AMAES.
Em agosto, o Instituto
Americo Buaiz, em comemoração aos seus dois anos, realizou a Feira da Solidariedade,
no Shopping Vitória, abrindo
espaço para oito entidades.
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Por atender uma série de
requisitos, a Associação dos
Amigos dos Autistas foi escolhida para ser apoiada pelo
Instituto Americo Buaiz, com
isso, a AMAES ganhou uma
ampla divulgação do seu trabalho na TV Vitória, nas rádios Jovem Pan, Jovem Pan
News e no Folha Vitória.
A Associação dos Amigos
dos Autistas do Espírito Santo
encontrou no Grupo Buaiz um
grande parceiro.

Palavra do presidente
“Como organização não governamental e sem fins lucrativos, contamos com
a solidariedade da sociedade capixaba
que nos apoia de várias formas e entende a importância da AMAES”.

Inclusão define o trabalho feito pela Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo nesses 18 anos de existência. Nós temos uma
missão, que é acolher e oferecer atendimento profissional qualificado, e
lutar para garantir direitos e implementar novas políticas públicas para
as pessoas com o Transtorno do Espectro Autista e seus familiares no
Espírito Santo.
Como organização não governamental e sem fins lucrativos, contamos com a solidariedade da sociedade capixaba que nos apoia de várias
formas e entende a importância da AMAES. Essa revista é uma forma de
agradecer, prestar contas à sociedade e também de mostrar com detalhes
as atividades que oferecemos para conseguirmos mais apoio.
Agradeço a todos que contribuíram e que seguem ajudando a AMAES. Já conquistamos muitos avanços e colaboramos para uma melhor
qualidade de vida de vários autistas e também seus familiares, porém,
temos a certeza de que podemos ir além e fazer ainda mais.
Ao longo das gestões anteriores da instituição, pais, mães e amigos
de autistas (familiares, profissionais, entre outros) se dedicaram para
concretizar essas conquistas. É uma honra fazer parte desse processo.
Vejo essa revista como uma revisitação ao passado e vislumbre de um
novo horizonte para o futuro, na busca de uma gestão cada vez mais eficiente, para que possamos atingir nosso principal objetivo, a melhoria da
qualidade de vida dos autistas e de seus familiares no estado do Espírito
Santo.
Essa revista é dedicada para todos que de alguma forma participaram da construção do que a AMAES é hoje, a cada autista, familiar, ex-presidente, atual e ex-voluntário ou profissional, cada um que escreveu
parte da história da instituição e que certamente, ao conferir as páginas
da revista se verá inserido de alguma forma na trajetória institucional
aqui registrada.
Dedico também a revista pessoalmente especialmente a Pollyana Paraguassú, ex-presidente, Gerente Administrativa e ativista incansável na
luta em prol da causa e na promoção da inclusão.
Boa leitura.
Carlo Cavaco
Presidente da AMAES
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O autismo no Espírito Santo

Sancionada lei
que inclui dados
sobre autismo no
Censo 2020
O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou no dia 18/07/19 a Lei
13.861/19, que obriga o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
a inserir no Censo 2020
perguntas sobre o autismo.
Com isso, será possível saber
quantas pessoas no Brasil
apresentam esse transtorno
e como elas estão distribuídas pelo território.

O Espírito Santo não tem estatísticas que apontam o número de autistas no estado, o que
compromete o diagnóstico e a
busca por atendimento especializado e medicamentos para as
famílias capixabas.
Existem pesquisas que apontam um autista a cada 59 pessoas nascidas no país. O Espírito
Santo tem uma população estimada em 3,9 milhões de habitantes, segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e também não se
sabe quantos autistas são cidadãos do estado.
O estado possui mecanismos
públicos em saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e lazer, por exemplo, mas o

atendimento pode ser ampliado
e aperfeiçoado. Na educação,
nas escolas o ensino especial é
básico e muitas vezes são estagiários que atendem alunos autistas, comprometendo o nível
de ensino.
Na saúde, a fila de espera
do Sistema Único (SUS) é demorada, já que os serviços aos
autistas são específicos e faltam
profissionais qualificados, principalmente, psiquiatras e neurologistas, médicos que podem
diagnosticar e emitir laudo. Em
alguns casos, o atendimento
com psicólogo, fonoaudiólogo e
com outros profissionais é em
grupo, voltado para a socialização e não para o desenvolvimento de habilidades sociais dos
autistas. Os atendimentos deveriam ser semanais, constantes e
com maior duração, essa é uma
das principais causas defendidas
pelos autistas e seus familiares.
De uma forma geral, faltam
profissionais na rede pública
prestando serviço especializado
para as pessoas com autismo no
Espírito Santo. Uma lacuna que
a AMAES ajuda a preencher,
estruturando uma equipe especializada que atende na própria
instituição e cobrando, incentivando políticas públicas mais
eficientes no estado.

https://tismoo.us/destaques/cdc-divulga-novos-numeros-de-autismo-nos-eua-1-para-59/
https://www.camara.leg.br/noticias/562740-sancionada-lei-que-inclui-dados-sobre-autismo-no-censo-2020/
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Assim comemoramos mais uma parceria:

Instituto Americo Buaiz!
O Instituto
Americo Buaiz em
comemoração aos seus
2 anos, convidou
algumas instituições
para estarem
participando da
Feira da Solidariedade,
que ocorreu no dia
24/08/2019 no
Shopping Vitória.

com tanto carinho por mães e
voluntárias de nossa instituição.
E tivemos um momento
E a AMAES se fez presen- muito especial, a apresentate! Tivemos a grande oportu- ção musical de nossos atennidade de estarmos com um didos que arrasaram na aprestand divulgando nossa causa, sentação.
mostrando e vendendo lindos
Foi um sucesso, só emotrabalhos de artesanato feitos ção! Mais que uma apresenta-

ção musical, mas um momento de superação!
Agradecemos ao Instituto
Americo Buaiz por nos oportunizar momentos ímpares
como este. Mostramos que o
autista pode e deve estar onde
ele quiser.
Agradecimentos da Família
AMAES!
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Um ponto de apoio

para as famílias de autistas
Muito mais do que uma Associação que oferece atividades para crianças autistas, a
AMAES é um ponto de apoio, uma referência para os familiares. Na Sala de espera,
os pais, mães trocam experiências, aprendem e vibram juntos com os avanços conquistados pelos filhos. O sentimento dessas famílias pela AMAES é praticamente o mesmo.
“Eu frequento a AMAES
há cinco anos. O trabalho
aqui é de humanização, a
gente se sente bem, mãe e
filho. Aqui a gente é cuidado. A AMAES tem todo
esse trabalho especial com
a gente. Aqui a gente acha
apoio e troca experiência
com outras mães de autistas”, disse Rosilene Rangel.

“Eu descobri a AMAES pela professora da escola e abriu um
leque na vida do David, meu filho. Aqui tem uma equipe maravilhosa trabalha a inclusão da pessoa com autismo na sociedade.
Trabalham a auto estima do autista. Seria muito legal ampliar
esse atendimento para todo o estado”, Rafaela Oliveira.
“Hoje eu vejo a AMAES como
a grande mãe dos autistas no
Espírito Santo, porque o trabalho que é feito aqui, não é
clinico e pedagógico, é um
trabalho de amor e carinho
dos profissionais que acabam
acolhendo os autistas de uma
forma mais humana”,
Cícero Antônio Costa.
“A gente não consegue um atendimento qualificado como tem
aqui. Estamos aqui há cinco meses e já percebi a diferença na
socialização dele. Meu filho quase não falava, tinha dificuldade
na fala. É difícil pensar na minha vida sem a AMAES”,
Josiane Barcellos.
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Atividades desenvolvidas
pela AMAES
A Associação dos Amigos dos
Autistas do Espírito Santo possui
espaços de instrução e acolhimento. Proporciona atendimento pedagógico, clínico e de assistência
social, inclusive, com uma visão
Intersetorial das políticas e práticas do Serviço Social. Atividades
importantes para o desenvolvimento intelectual, social e para a
inclusão dos autistas capixabas.
O Atendimento Educacional
Especializado (AEE) acontece no
contra turno do período escolar.
É um serviço de educação especial
qua identifica, elabora e organiza
recursos pedagógicos a fim de facilitar o processo de ensino aprendizagem dos atendidos. Outro
serviço muito importante prestado pela AMAES é o atendimento clínico. A Associação oferece
acompanhamento com profissionais de psicologia, fonoaudiologia,
terapia ocupacional, fisioterapia,
entre outros. Porém, o maior desafio é manter esses profissionais. A

AMAES precisa ter recursos permanentes para que o atendimento
não seja interrompido.
A instituição ainda procura
estruturar o atendimento de assistência social em habilitação e
reabilitação de pessoas com autismo. Pensa também em promover oficinas de músicas e artes e
outras ações. Não podemos deixar de citar a “porta de entrada”
da AMAES, que é Serviço Social,

acolhendo as famílias, informando
quanto ao funcionamento institucional, orientações relacionadas a
direitos e encaminhamentos à rede
socioassistencial
Segundo a assistente social,
os atendimentos tanto na parte
educacional quanto nas oficinas
e terapias são de forma gratuita e sendo necessário o diagnostico com CID-10 F-84 . porém não
há impedimento para as famílias
e sociedade como um todo serem
orientadas em relação ao TEA,
pois possuem também uma reunião de acolhimento aberta ao público em geral.
Esses encontros semanais com
os pais e familiares de autistas são
para trocar informações e experiências, além de capacitações e treinamentos que simulam atividades
do cotidiano.
Atualmente, a AMAES atende
em torno de 245 crianças, adolescentes, jovens e adultos e possui
mais de 520 na fila de espera.
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Pessoa autista e família:

Inclusão começa em casa
Nos últimos anos, no Brasil,
a temática do autismo tem ganhado cada vez mais relevância através das mobilizações
feitas por ativistas, pessoas
autistas, familiares nas redes
sociais, na mídia e em suas comunidades. Como resultado, o
autismo tem sido mais e mais
visibilizado na Legislação e
nas Políticas Públicas de Saúde, Educação, Assistência Social, Direitos Humanos, dentre outras.
Em 2008, o Brasil ratificou
a Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência
(CDPD) com Status de emenda constitucional. Em 2012, as
pessoas autistas foram legalmente reconhecidas como pessoas com deficiência através
da sanção da Lei 12.764/2012
– a Lei dos Autistas – que foi
regulamentada pelo Decreto Presidencial 8.368/2014,
garantindo por lei a qualificação e o acesso aos serviços
públicos de saúde do SUS, à
Educação e à Proteção Social
para pessoas com Transtorno
do Espectro do Autismo, bem
como a proteção contra toda
forma de discriminação baseada na deficiência.
Os desafios, no entanto, ainda são muitos. A exclusão, o
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preconceito e o abandono persistem como realidade na vida
de muitos autistas e suas famílias. A despeito dos avanços na
legislação e no reconhecimento dos direitos, persistem situações como:
Escolas particulares que negam matrícula e cobram taxa
adicionais, apesar de ser crime
previsto em Lei;
Irregularidade na oferta de
apoios e a falta de planejamento nas escolas públicas o que,
apesar dos avanços que precisam ser reconhecidos, são um
problema no processo de inclusão;
Centros Especializados de
Reabilitação (CER) em número insuficientes e baixa cobertura da Rede de Atenção Psi-

cossocial (RAPS) para atender
à demanda;
Muitos autistas em situação
que perderam os laços familiares vão parar em instituições
similares a asilos, o que é ilegal e fere a dignidade humana;
Os municípios contam com
poucas residências inclusivas
em conformidade com a lei;
Não existe ainda uma Política Nacional de Cuidadores e
Assistentes Pessoais para garantir esse apoio em domicílio
quando necessário, conforme
determina o artigo 19 da Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência.
A inclusão social das pessoas com autismo deve começar
em casa. Todo autista tem direito de ser acolhido por sua

as pessoas com TEA. É importante conhecer para potencializar as habilidades baseado em
seus interesses, para compensar as áreas de maior dificuldade e aplicá-las na sua capacitação educacional e profissional,
visando uma vida produtiva
dentro de suas peculiaridades
com mais independência e qualidade de vida.
Lacunas nas políticas públicas
São necessárias políticas
públicas e investimento no tratamento.
Um estudo apontou uma
parcela significativa desta população, segundo levantamento nacional, sendo assistida por
associações de pais (69%). O
mesmo estudo identificou 650
instituições/serviços em todas as regiões brasileiras, para
uma demanda, aproximada,
de dois milhões de indivíduos
com TEA. O maior número
de organizações localiza-se na
região Sudeste, seguida pela
região Sul; sendo 431 instituições no Estado de São Paulo,
35 no Estado do Rio de Janeiro
e 24 em Minas Gerais.
Na região Sul, destaca-se o
Estado do Rio Grande do Sul,
onde foram identificados 39 locais de assistência.
A verificação também demonstra que a maior parte dos
atendimentos (33,6%) é oferecida por Associações de Pais
Amigos dos Excepcionais –

APAE, com suporte para pessoas com autismo e outras deficiências, seguida pelos serviços
públicos e gratuitos CAPSI
(30,9%). Destaca-se também
a cobertura de 28,3% realizada pelas Organizações Não
Governamentais. As Associações de Amigos dos Autistas
(AMA) são unidades pioneiras
no atendimento especializado
aos autistas do Brasil e, atualmente, recebem 7% desta população. Ainda que seja oferecida assistência às diversas faixas
etárias, verifica-se um claro
predomínio do atendimento à
infância e adolescência, sendo
escassas as instituições com
foco de atenção voltada para jovens e adultos e que concedam
suporte para as famílias.
Há grande variação nas
abordagens adotadas pelas
equipes. Não há métodos adequadamente padronizados. A
forma de serviço mais frequente, segundo o levantamento,
envolve atendimento multiprofissional (fonoaudiólogos,
terapeuta ocupacional e psicoterapia). Em seguida, 16% das
instituições fazem intervenção
com métodos baseados na teoria comportamental – TEACCH, por exemplo – e 11,8%
grupos com pacientes e famílias
em psicoeducação. Observa-se
que apenas 8,8% realizam a
intervenção em Applied Behavior Analysis (ABA), método
baseado em evidência no tra-

tamento em TEA. Os serviços
não utilizam métodos de avaliação como formas objetivas
de planejar e avaliar a eficácia
das estratégias empregadas na
intervenção TEA, bem como
de substituí-las pelas necessidades de cada paciente. Tratamento baseado em consulta
médica isoladamente, oficinas
e Son-Rise também foram relatados.
Com as associações de pais,
o conhecimento da população e
dos pais, a capacitação dos profissionais e familiares, o país
está caminhando para a identificação e intervenção, mas
temos muitas crianças, adolescentes e adultos sem diagnóstico e tratamento; muito ainda
falta em políticas públicas, locais de atendimento com abordagem de evidência científica,
acompanhamento da efetividade das intervenções e oportunidades na área de educação e
trabalho.
Joana Portolese é
neuropsicóloga, coordenadora
do ambulatório Protea
(Programa do Transtorno do
Espectro Autista)
do Instituto de Psiquiatria do
Hospital das Clínicas e
Faculdade de Medicina da USP
(HC-FMUSP) e pesquisadora
associada ao Autismo&Realidade
do Instituto Pensi, do
Hospital Infantil Sabará.
autismoerealidade.org.br
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orientação de pares, assistência, aconselhamento acadêmico
e profissional, destacando-se
a importância da tutoria. Farmacoterapia deve ser oferecida quando existir um sintoma
alvo específico ou comorbidade.
Número maior de autistas adultos independentes
A detecção precoce e práticas
eficazes baseadas em evidências estão gradualmente melhorando os resultados para
as pessoas com TEA. Um número cada vez maior
está indo para a faculdade, tornando-se
independente e se
casando, mas com a
necessidade de apoio
parcial.
Os primeiros estudos
apontavam
10% com independência. Os estudos
recentes
apontam
20% das pessoas com
TEA com mais independência
(universidade/emprego competitivo), considerando ainda
que a prevalência dos que necessitavam de cuidados o tempo inteiro (serviços do dia de
adulto) foi atenuada para 56%.
Muitas das melhorias nos
resultados de adultos são atribuídas à implementação de atividades sociais, educacionais e
comportamentais específicas.
Melhorias no resultado geral
do adulto continuam a refletir um prognóstico altamente
18

estereotipado e obsessivo. Os
resultados mostraram que os
diagnósticos atuais de ansiedade e depressão foram elevados
em adultos diagnosticados com
TEA.
Os resultados de transição
para a vida adulta apontam incerteza sobre o futuro, falta de
serviços abrangentes, ou integrados, necessidade de tutoria
na adaptação nos ambientes de
trabalho e estudo.
Os apoios devem ser individualizados e focados
nos aspectos de mudança do ambiente
social e físico do jovem adulto. É relatado um maior risco de
estresse, impacto negativo na autoestima,
exaustão e dificuldade de autorrelato.
Pesquisas
se
concentram no empoderamento de inCerca de 37% a 46% dos divíduos com autismo, desenadultos que receberam um volvimento das habilidades
diagnóstico de TEA na idade empáticas em adultos para
adulta relataram, em estudos, aumentar sua compreensão
sintomas que refletiam ansie- sócio-cognitiva utilizando dradade ou depressão moderada matização, vídeo e discussão.
ou grave. A gravidade do autis- Um número cada vez maior
mo e o número de adultos que está indo para a faculdade, torrelataram sintomas de ansie- nando-se independente e se cadade graves estavam aumen- sando, mas ainda com a necestados no grupo adulto diag- sidade de apoio parcial.
A detecção precoce e pránosticado, levando à redução
da comunicação, retraimento ticas eficazes baseadas em evisocial e aumento da agitação dências estão gradualmente
psicomotora, comportamento melhorando os resultados para
variável. Possíveis explicações
incluem falhas na adaptação de
tratamentos efetivos para populações adultas e escassez de
intervenções focadas na transição para a vida adulta.
Os sintomas de ansiedade
e depressão são comumente
relatados por adultos diagnosticados com um transtorno do
espectro do autismo (TEA), e
sua presença pode exacerbar os
principais sintomas do autismo
e diminuir a qualidade de vida.

família que deve ser fortalecida, instruída e instrumentalizada para defender os direitos
humanos das pessoas com autismo, possibilitando seu pleno desenvolvimento e a inclusão na sociedade.
Não se perde direitos por
ser autista. Crianças, jovens e
adultos com autismo gozam
dos mesmo direitos e dignidade que as demais pessoas.
Sendo que, se necessário, devem ser garantidos os apoios
e adaptações razoáveis para o
exercício desses direitos.
A CDPD reconhece papel
crucial da família para o desenvolvimento das pessoas autistas e que isso pode ser determinante no enfrentamento
das barreiras impostas pela
sociedade.
Mesmo assim, é frequente
que lhes falte apoio e orientação. É comum ainda que as
famílias assimilem preconceitos e concepções equivocadas
acerca do autismo e da defi-

neira inclusiva. As famílias,
quando conscientes do seu papel, apoiam a inclusão e empoderam as pessoas com autismo
em todos os aspectos da vida
para que participem cada vez
mais na sociedade.
O dia 2 de abril foi decretado
pela organização das Nações
Unidas (ONU) o Dia Mundial
de Consciência sobre o Autismo com intuito de fomentar
que Governo e Sociedade discutam e repensem a situação
das pessoas com autismo sob
a ótica dos direitos humanos.
A Família, o Estado e a Sociedade devem caminhar juntas
combatendo todas as formas
de preconceitos e discriminação, construindo um mundo
mais inclusivo que permita às
pessoas autistas mostrar todo
seu potencial.
Fonte: ABRAÇA - Associação Brasileira
para Ação por Direitos das Pessoas com
Autismo

ciência que permeiam o meio
social, o que pode se constituir
num componente reforçador
de estigmas e das barreiras
que levam à exclusão e segregação.
Apoio e orientação aos familiares, portanto, é fundamental para que elas possam
bem desempenhar o papel de
defender os direitos e promover o desenvolvimento das
pessoas com autismo de ma07

O que é o autismo?
O Transtorno do Espectro
do Autismo (TEA) é caracterizado por algum grau de alteração do comportamento social,
da comunicação, da linguagem
e por um repertório restrito, estereotipado e repetitivo
de interesses e atividades que
aparecem na infância e persistem na adolescência e na idade
adulta.
Na maioria dos casos, o autismo se manifesta nos primeiros cinco anos de vida.
As pessoas com TEA geralmente têm epilepsia, depressão, ansiedade e transtorno de
déficit de atenção e hiperatividade. O nível intelectual varia
muito de um caso para outro.
Pode ser de deterioração pro-
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funda a casos com altas habilidades cognitivas.
Existem casos de pessoas
autistas que vivem de forma
independente, mas também são
registradas situações de deficiências severas que precisam de
atenção e apoio constante.
De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde
(OMS), uma a cada 59 crianças possui autismo. Estudos
indicam que as intervenções
psicossociais podem reduzir as
dificuldades de comunicação
e comportamento social, e ter
um impacto positivo no bem-estar e qualidade de vida de
pessoas com TEA e seus cuidadores.
As intervenções voltadas

para pessoas com TEA devem
ser acompanhadas de medidas amplas que garantam ambientes acessíveis, inclusivos e
acolhedores. Em todo o mundo, pessoas com TEA sofrem
discriminação e violação dos
direitos humanos. O acesso e o
suporte de mecanismos públicos ainda são insuficientes.

Causas
As evidências científicas disponíveis indicam a existência
de múltiplos fatores, incluindo
fatores genéticos e ambientais.
Os dados epidemiológicos disponíveis demonstram de forma
conclusiva que não há evidência de uma relação causal entre
TEA e vacina contra sarampo,
caxumba e rubéola. Estudos
anteriores que apontaram para
uma relação causal foram criados com erros metodológicos.
Também não há evidências de
que outras vacinas da infância
possam aumentar o risco de
TEA. Os comentários dos dados científicos sobre a possível associação entre o risco de
TEA e tiomersal, conservante
ou alumínio utilizado em vacinas inativadas, mostram conclusivamente que as vacinas
não aumentam esse risco.

Autismo na vida adulta
A transição para a idade adulta aponta incerteza sobre o futuro,
falta de serviços abrangentes ou integrados e necessidade da tutoria
de adaptação no ambiente de trabalho
Ao longo das últimas duas
décadas, com o aumento do
número de bebês e crianças
diagnosticadas com TEA, há
uma enorme necessidade de
intervenções eficazes e adequadas para os indivíduos e suas
famílias.
Nesse sentido, convém lembrar que nenhuma pessoa com
TEA apresenta os mesmos
comportamentos ou conjunto
de sintomas.
Diante da heterogeneidade clínica e da evolução do TEA, o
primeiro passo para uma intervenção é um diagnóstico
que direcione as orientações e
ações, para isso, o trabalho em
conjunto com a equipe multiprofissional é essencial.
Assim, indica-se avaliar a cognição, com objetivo de investigar o repertório intelectual
e vias de acesso de aprendizagem, avaliar a alteração
sensorial, motora, genética,
regulação das emoções e temperamento.
Na fase adulta, são relatadas
dificuldades para:
Demandas não acadêmicas
da vida universitária;
Administração do tempo;

Organização, tarefas da
vida diária e demandas sociais,
com embaraço na habilidade
de rastrear múltiplos alvos ao
mesmo tempo e na destreza
para esportes em grupo.
O padrão dos resultados de
avaliações em adultos e idosos
com TEA são falhas da atenção
sustentada, memória de trabalho, fluência verbal, capacidade
diminuída da atenção visual seletiva e atenção dividida, com
dificuldade no entendimento
de situações sociais complexas
e interações interpessoais.
O tratamento é individualizado, baseado em evidência.
Em bebês é indicado o trei

no parental, estimulação do
sistema sensório-motor, uso
simbólico de objetos, atos comunicativos intencionais não
verbais e brincadeiras recíprocas com parceiros sociais.
Em crianças com idade pré-escolar, é indicado estimular
níveis mais altos de autonomia,
aprendizado, pensamento simbólico e comunicação. As intervenções e estimulações devem
se concentrar em ambientes
naturais de aprendizagem.
Com o adulto, o tratamento baseado em evidência é a
Terapia Cognitiva Comportamental, com foco no treinamento de habilidades sociais,
17

PARCERIA AMAES x 38º BATALHÃO DE INFANTARIA

Projeto João do Pulo
Trata-se de uma feliz parceria que vem somar esforços, para promover o desenvolvimento físico, a ascensão intelectual e a melhoria da qualidade de vida dos
nossos autistas, por meio da prática de atividades físicas e modalidades desportivas, com a ampla participação de todos os beneficiados de forma inclusiva, nas
dependências do 38º BI.
Tem como objetivo geral,
contribuir com o esforço nacional para o aperfeiçoamento do processo de inclusão e
integração social da pessoa
com autismo, erradicando o
segregacionismo e a discriminação por este segmento populacional, e, por conseguinte, desenvolvendo o princípio
fundamental de convivência e
respeito humano, por meio da
conscientização de que todos
são igualmente beneficiários
de direitos sociais e individuais.
Além desse, pretendemos
alcançar outros objetivos mais
específicos como promover a
valoração pessoal e inclusão
social da pessoa com deficiência, como também, fortalecer sua integração social e a
cidadania, por meio do acesso
à prática de atividades esportivas e físicas saudáveis e de
atividades educacionais e socialmente inclusivas.
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Avaliação e
comportamento
clínico
A intervenção na primeira
infância é muito importante
para otimizar o desenvolvimento e o bem-estar das pessoas com TEA. Recomenda-se
que seja incluído o monitoramento do desenvolvimento infantil na atenção sistemática à
saúde da mãe e da criança.
Uma vez que um caso de
TEA foi identificado, é importante que a criança e sua
família recebam informações
e serviços relevantes, encaminhamento para especialistas e
assistência prática de acordo
com as necessidades específicas
de cada indivíduo. Não há cura
para TEA.
As pessoas com TEA têm
necessidades de saúde complexas e exigem uma gama de serviços integrados que incluem
serviços de promoção, cuidados e reabilitação da saúde e a
colaboração de outros campos,
como o educacional, o profissional e o social.

Efeitos sociais
e econômicos
TEAs podem limitar significativamente a capacidade
de uma pessoa para atividades

cotidianas e a participação na
sociedade. Muitas vezes têm
um impacto negativo nas conquistas educacionais e sociais
e nas oportunidades de emprego. Muitas vezes, os TEAs
impõem um fardo emocional e
econômico para as pessoas que
os sofrem e para seus parentes.
O atendimento de casos sérios
pode ser muito exigente, especialmente quando o acesso a
serviços e suporte são inadequados. Portanto, o empoderamento dos cuidadores é cada
vez mais reconhecido como
um componente fundamental
da assistência às crianças com
TEA.

Direitos
humanos
Pessoas com TEA podem ter
os mesmos problemas de saúde
que afetam o resto da população. Além disso, eles podem ter
outras necessidades especiais
de cuidados de saúde relacio-

nadas ao TEA ou outras condições comórbidas. Eles podem
ser mais vulneráveis a doenças
crônicas não transmissíveis
devido a fatores de risco, tais
como a inatividade física ou
poucas preferências alimentares, e correm maior risco de
violência, lesão e abuso.
Como os demais indivíduos,
as pessoas com TEA precisam
de serviços de saúde acessíveis
para suas necessidades gerais
de saúde, particularmente serviços para promoção, prevenção e tratamento de doenças
agudas e crônicas. No entanto,
em comparação com o resto
da população, as pessoas com
TEA têm mais necessidades
de saúde insatisfeitas e também
são mais vulneráveis em caso
de emergência humanitária.
Um obstáculo frequente reside
no conhecimento insuficiente
e nos equívocos que os profissionais de saúde têm sobre os
TEA.
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De onde vem os recursos da AMAES?
Vem de parcerias e doações
junto ao poder público, privado e também junto a pessoas
físicas, além da realização de
eventos e geração de renda
dentro da própria instituição,
como por exemplo, através do
seu Bazar Solidário. É dessa
forma que a Associação dos
Amigos dos Autistas do estado consegue recursos para
manter o atendimento educacional especializado, o atendimento clínico e o atendimento
da equipe de Serviço Social.
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Atualmente, segundo o
presidente da AMAES, Carlo
Daniel Barbosa Góis Cavaco,
uma das principais parcerias é
com a Secretaria Estadual da
Educação (SEDU), um trabalho educacional.
“É uma prestação de serviço na área pedagógica, de
educação especial. Pelas atividades recebemos um valor
mensal por aluno”, destacou o
presidente da AMAES.
A AMAES tem projetos
aprovados junto ao Fundo da

infância e adolescência de Vitória (FIA) e também conta
com recursos temporários que
conquista com a credibilidade do trabalho oferecido pela
instituição. O presidente disse que muitos parceiros colaboraram para a realização de
eventos e recentes parcerias
irão proporcionar novas atividades para os autistas do estado.
“Parcerias com o Instituto
Unimed Vitória/Unimede Vitória e com o Instituto Americo Buaiz/Shopping Vitória
ajudaram na realização de
grandes eventos nos últimos
anos. Com a parceria com o
Ministério Público da Serra, a
Prefeitura da Serra e a Polícia
Militar estamos oferecendo o
trabalho de equoterapia, que é
a terapia com cavalos, além de
iniciar um trabalho com uma
filial da AMAES no município
da Serra”, finalizou o presidente.

AMAES Serra:

Sonho x Realidade

A parceria com o Ministério Público da cidade de Serra
aconteceu no segundo semestre de 2018 e foi o “ponta pé”
inicial para a ampliação do
atendimento especializado da
Associação dos Amigos dos
Autistas no Espírito Santo,
a quem destacamos especialmente pelo empenho e carinho
com a causa a Promotora Dra.
Paula Almeida de Pazolini.
A unidade da AMAES na
Serra será no antigo Pronto
Atendimento, atrás do Fórum
da Serra Sede. A expectativa é
que os atendimentos comecem
no início de 2020. “São muitos
detalhes. Estamos aguardando
o alvará de reforma da Prefeitura”, explicou Pollyana Paraguassú, Gerente Administra-

tiva e Presidente Benemérita e
de Honra da AMAES.
Queremos que esse sonho
da AMAES Serra se concretize em atendimento efetivo. Já
temos o espaço, estamos caminhando administrativamente
e agora só mesmo o alvará de
reforma para que possamos
iniciar as obras e fazer do sonho a realidade.

AMAES Cariacica
não é sonho
distante
Cícero Antônio da Costa
trabalha como motorista e é
um dos voluntários da AMAES. O filho dele também é
atendido na Associação. Cícero

mora em Cariacica e disse que
está buscando apoio e parcerias para que a cidade também
tenha uma sede da AMAES,
algo que já está em andamento
com algumas possibilidades de
espaços para sede da filial. Segundo ele, a cidade tem aproximadamente 3 mil autistas.
“Só em Cariacica temos cerca de 3 mil autistas. Seria
fundamental levar o trabalho da AMAES para lá. Mas
tudo depende de parceiros,
investimentos”, ressalta. Cícero disse ainda que sonha em
levar as atividades da Associação dos Amigos dos Autistas
para todo o estado.
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Bazar solidário, um gesto de amor,
solidariedade e voluntariado
De “tudo um pouco” você
encontra no Bazar Solidário
da AMAES. De roupas e calçados masculinos e femininos
a utensílios domésticos. O
Bazar foi a primeira fonte de
recursos da AMAES e segue
ajudando muito no orçamento
da Associação dos Amigos dos
Autistas do Espírito Santo.
Uma das responsáveis pelo
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Bazar é a querida Augusta
Bragatto, uma das fundadoras
da AMAES. Ela explicou que o
Bazar também é um espaço de
convivência, onde pais, crianças e adolescentes interagem.
Segundo ela, o Bazar sempre
tem movimento. Tudo que é
vendido foi doado e o dinheiro
é todo revertido para pagar as
despesas da Associação.
“100% de tudo que é vendido no Bazar vem de doações de
parceiros e associados. É um
espaço onde vender é consequência do ambiente que a gente
proporciona. Aqui, as mães,
pais e os jovens que frequentam a AMAES batem papo, se
distraem e ajudam a manter os
serviços da Associação”, explicou Augusta Bragatto.
O Bazar Solidário está
aberto para receber doações
e para vender roupas e acessórios das 08h até as 16h, e
funciona na sede da AMAES,
na avenida Fernando Ferrari,
2115, Goiabeiras, Vitória.

Parceiros que marcaram a
história da AMAES
Em 18 anos, para manter os atendimentos e outras ações
de inclusão que transformam vidas,
a Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo
contou com a ajuda de muitas parcerias com
instituições públicas e privadas.
O Shopping Vitória/Instituto Americo Buaiz, a Unimed
Vitória/Instituto Unimed Vitória, o Governo do Estado do Espírito Santo (SEDU-Secretaria
Estadual de Educação), a FIRE
Comunicação Sem Frescura, a
Multieventos, a Sávio Soccer,
a ArcelorMittal, Tubarão, o
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Vitória, Dr. Thiago Gusmão e Dra.
Fernanda Mappa, Dr. Raphael
Rangel, o Ministério Público
do Espírito Santo, Dra. Paula
Pazolini, Vitória Home Care,
Outback Vitória e Vila Velha,
Madero Vitória, GASS – Grupo de Amigos Somando Solidariedade, Prefeituras municipais
de Serra e a da capital Vitória,
entre outros diversos parceiros,

todos caminharam juntos com a
AMAES e colaboraram para a
melhor qualidade de vida para
os autistas do estado.
A AMAES não tem bandeira partidária e não identifica a
necessidade de considerações
macropolíticas nesta revista, já
tendo realizado diversas ações
de posicionamento nesse sentido, como já mostrado, em participações de audiências públicas,
entre outros. Mas entende como
importante, de forma pontual,
citar parceiros da política que
de alguma forma contribuíram
com a instituição nos últimos
anos. Recentemente recebeu
algumas emendas parlamentares. Nos últimos quatro anos,
os deputados estaduais Sergio
Majesky 3 Emendas, Dr. Hércules 4 Emendas, Amaro Neto
1 Emenda, Theodorico Ferraço 2 Emendas, Luzia Toledo 1
Emenda, Nunes 2 Emendas e
Bruno Lamas 2 emendas - destinaram recursos públicos por
entenderem a importância de se
manter os serviços prestados à
população pela Associação dos

Amigos dos Autistas.
Parlamentares federais também apoiaram o trabalho da
AMAES. Emendas que ainda
estão em processo de liberação
foram destinadas pelo senador
Ricardo Ferraço 1 Emenda e
pela senadora Rose de Freitas 1
Emenda.
A diretoria da AMAES destaca também o apoio da vereadora Neuzinha de Oliveira, na
busca de parceiros para a finalizar a 2ª fase do jardim sensorial,
pelas orientações na liberação
de alvarás, no apoio em Tribunas Livres e Sessões Solenes,
e por intermediar espaço nas
agendas e reuniões com outras
autoridades políticas.
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Surgia então o Bazar Solidário,
uma das primeiras e principais
fontes de renda da associação.

Este registro é um marco
na história da associação
dos amigos dos autistas
do Espírito Santo. Primeira reunião que originou a
AMAES. Em 2001, as primeiras reuniões eram realizadas na Reta da penha.

Em 18 anos...

Entre 2001 e 2005 muitas
coisas aconteceram. Várias
reuniões, trocas de experiências, até que as reuniões
passaram a acontecer na
Assembleia Legislativa.

Em 2005, Lelo Coimbra
assina uma parceria importante com a AMAES.
No ano seguinte ele se
tornaria deputado e apoiaria a associação
12

Em 2006 a AMAES assina
uma parceria com a então
Companhia Siderúrgica de
Tubarão “CST”, um passo
importante que expande
suas atividades.
Muita coisa aconteceu.
Novos associados, parceiros, sonhos e ideias. Até que
veio a nova sede, na avenida
Fernando Ferrari. Esta foto
com pessoas sorridentes e
satisfeitas, é o registro da
primeira arte realizada na
atual sede da AMAES, em
Goiabeiras, Vitória.

Com as parcerias, e a chegada de outras mães de
autistas, uma foi ajudando
a outra e o projeto que já
estava crescendo, ganhou
novos ares, outros associados. Só que no meio disso
tudo, aumentou também o
número de autistas, mães,
pais e famílias na busca
por apoio. Surgia então a
necessidade de uma sede
própria. Um sonho para os
fundadores da AMAES.

Em 2014 a AMAES promoveu um grande curso
com profissional de SP,
trazendo mais vivência e
informação aos profissionais da área.

2017 foi um ano importante. Evento chamado Gol
Azul que reuniu importantes estrelas do nosso
futebol, como o capixaba
Geovani, Zico e Romário e
nosso embaixador Sávio.
Em 2016, grande mobilização
no dia da consciência mundial
do autismo. Como todo ano
acontece no mês de abril nossa
caminhada.

Em 2015, outra sessão na
Assembleia Legislativa do
Espírito Santo.

Os associados da AMAES
buscaram então várias formas
de arrecadar recursos. Foram
realizados eventos, jantares
solidários, partidas de futebol
beneficentes dentre outros
eventos.

Em 2016 evento em parceria com o Shopping Vitória. Parceria que se estende
por anos.

Em 2017, a AMAES realizou
o1º Prêmio Universo Azul, em
uma sessão solene na Câmara
de Vereadores de Vitória.

2018 a inauguração do nosso
CAEE, (Centro de Atendimento especializado Augusta
Bragatto) na sede da AMAES,
em Goiabeiras.
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