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Editorial
Amigos,
É muito bom chegar ao mês de Setembro 
com tanta coisa acontecendo.
Já firmamos o convênio com a Secretaria 
de Estado da Saúde, que permitirá que 
mais 40 crianças e jovens com autismo 
recebam atendimento gratuito e de quali-
dade no CAISME Phelippe Pinel. É um de-
safio bastante grande, mas temos certeza 
que valerá a pena, pois a idéia é permitir 
que o conhecimento da AMA possa ser 
transmitido a outras instituições do Es-
tado através da rede pública de saúde. 
Ficamos muito felizes e esperamos que 
as possibilidades de atendimento especia-
lizado se multipliquem rapidamente.
Um caminho para a distribuição de co-
nhecimento é sempre aberto através de 
eventos científicos e isto é o que fare-
mos mais uma vez através da “I Jornada 
da AMA de Análise do Comportamento e 
Desenvolvimento Atípico”. Já está sendo 
divulgado no site que a Jornada terá ins-
crições totalmente gratuitas, mas apenas 
instituições poderão inscrever - se e que 
paralelamente à Jornada, em horários 
não coincidentes, programamos cursos de 
primeiríssima qualidade, estes com ins-
crição paga e aberta ao publico em geral. 

Vale a pena conferir toda a programa-
ção no site da AMA www.ama.org.br.
Mas o evento mais comentado do mo-
mento certamente é a “1ª. Tarde En-
tre Amigos” que foi uma delícia.
A participação de todos foi incrível e 
por isto, temos uma enorme vontade 
de agradecer individualmente a cada 
pessoa, mas foram tantas as pessoas 
que ajudaram que agradecer a cada 
um é tarefa totalmente impossível 
e também estou certa que o maior 
agradecimento é o próprio resultado 
do evento.
Por isto quero iniciar agradecendo, em 
nome de todos, ao Padre Sergio e à 
equipe de voluntários da Igreja Nossa 
Senhora do Carmo. Ao Padre por ter 
gentilmente cedido o salão e por par-
ticipar e abençoar o nosso evento e aos 
voluntários da Igreja por prepararem 
com tanto carinho o almoço de toda a 
equipe de trabalho.
Ao Otavio e à Madu quero enviar o 
reconhecimento de todos os partici-
pantes pela competência, animação e 
organização com que comandaram o 
evento. 
Um muito obrigado de coração ao 

grupo FAS pelo excelente trabalho.
Ao querido amigo Carlos von Poser o 
nosso agradecimento por ter elabo-
rado uma decoração aconchegante e 
funcional que enriqueceu tanto a nossa 
tarde entre amigos.
Agradecemos também a todos os 
lojistas do Largo do Cambuci que re-
ceberam a visita das mães com tanto 
carinho e nos apoiaram com doação de 
fabulosos prêmios.
Principalmente agradecemos às mães 
e aos pais que trabalharam tanto e 
de uma forma tão linda, arrecadando 
prendas, vendendo convites, prepa-
rando o lanche na cozinha, servindo 
os convidados durante o evento e dis-
tribuindo largos sorrisos.
Com certeza há alguém muito impor-
tante que me esqueci de citar e ante-
cipadamente peço perdão por isso, mas 
quero terminar dizendo que é muito 
bom olhar para o que conseguimos re-
alizar todos juntos

Um grande abraço a todos,
Ana Maria
anamaria@ama.org.br

O evento foi um sucesso absoluto. Foram vendi-
dos 590 convites, participaram 420 convidados 
no local e conseguimos arrecadar um pouco mais 
de R$ 24.000,00 que vão ajudar muito a Unidade 
Teodureto.
Sessenta e dois voluntários trabalharam muito 
no dia para garantir o sucesso da festa e dar todo 
o apoio necessário para que os mais de 200 prê-
mios fossem distribuídos em clima de muita 
alegria e animação nas 
quatro horas e meia de 
duração da festa.
A participação de pais, 
parentes e profission-
ais foi impressionante. 
Talvez tenha sido uma 
das mais intensas e con-
sistentes nos vinte e sete 
anos de história da AMA. Pais, parentes e profis-
sionais das quatro unidades venderam convites, 
arrecadaram prendas, trabalharam na cozinha 
no dia do evento, receberam os convidados na 

1ª TARDE ENTRE AMIGOS DA AMA

No dia 17 de agosto passado foi publicado no 
Diário Oficial do Estado o Termo Aditivo ao 
convênio que a AMA tem com a Secretaria de 
Estado da Saúde, através do qual oficialmente 
se iniciam as atividades de uma unidade da 
AMA no CAISME Phelippe Pinel. Esta uni-
dade deverá oferecer atendimento especia-
lizado a aproximadamente 40 crianças e jovens 
com autismo através de uma equipe de profis-
sionais da AMA com a coordenação de Sara 
Yoshikawa que é uma pedagoga que trabalhou 
conosco algum tempo e hoje é funcionária no 
Pinel.
A idéia mais in- teressante do projeto é que 
futuramente ele deverá ser transformado em 
um centro de referência em tratamento do au-
tismo dentro de nosso Estado.
Esta fase se iniciará por um programa de for-
mação dos profissionais e planejamos o início 
das as atividades de atendimento para o dia 22 
de Setembro.

Unidade da AMA no 
Pinelentrada com um grande sorriso, ajudaram a 

animar a festa no palco e enfim, participaram 
de todo o processo com cuidado e dedica-
ção.
Aliás, por falar em animação da festa, o Ota-
vio e a Madu Sisternes, alem de apoiarem 
toda a organização do evento, comandaram 
a festa com muita segurança e alegria. Eles 
participam do grupo FAS Fraternidade, A-

mizade e Solidariedade que 
no evento junto conosco 
formou o AMA FAS aju-
dando nos sorteios, ven-
dendo cartelas nas mesas e 
distribuindo o lanche entre 
os convidados.
O campeão de vendas foi 
o André do grupo FAS e o 

grande sortudo da tarde foi o Carlos Mazzo-
la pai do Rodrigo que ganhou o primeiro e o 
último prêmio da tarde com cartela vendida 
pelo André.



 

Aniversariantes  
de Setembro
Aluno         dia

Olá.... Eu me chamo  Maria Fernanda, 
tenho 5 anos sou autista e não sou ver-
bal, mas a minha mãe  me entende tanto 
que a inspirei para escrever estas pala-
vras. Fui muito desejada, minha mãe fez 
de tudo para que eu nascesse, ela ficou 
em uma fila de espera por sete anos para 
engravidar. E no dia do aniversário dela 
o médico estava finalizando o tratamen-
to e disse: Aí vai o seu presente. E não é 
que eu vim mesmo... Eu e a minha irmã 
gêmea a Maria Gabriela. A minha mãe 
quase morreu de tanta emoção quan-
do escutou que estava grávida, afinal o 
milagre da vida aconteceu e tinha dois 
corações batendo acelerados no seu 
ventre.
Com dois anos eu fui diagnosticada 
como uma criança autista, desde então 
minha mãe percorreu uma longa tra-
jetória que todas as mamães  de anjos 
como eu conhecem bem. Sou o exem-
plo vivo que quebra todas teorias que 
culpam as mamães pelo diagnóstico do 
autismo, pois eu e minha irmã fomos 
muito desejadas e somos amadas infini-
tamente.
Mãe eu te suplico tem dias que meu cora-
ção fica aflito, talvez pela dificuldade da 
minha comunicação e pela incompreen-
são daqueles que me cercam, neste mo-
mento acalma meu coração e rogue a 
Deus forças para continuarmos a nossa 
jornada. Sempre ponha flores em meu 
caminho por maior que sejam as dores 
e transforme o seu sofrimento em dádi-

vas divinas. Eu vim para te ensinar para que 
juntas possamos transformar e lutar por uma 
causa. Sei que temos um oceano enorme 
para atravessar, mas navegar é preciso en-
frentando ventos e tempestades, 
acredite dias lindos virão.
Você fala sempre  que vai cair dura 
quando eu aprender a comer so-
zinha e ir no banheiro também. 
Acredite mãe eu vou conseguir 
estou sendo estimulada desde o 
diagnóstico e te darei ainda mui-
tas alegrias pode esperar. Talvez 
eu não consiga realizar todos os 
seus sonhos como casar ou ser al-
fabetizada. Mas de que vale todos 
os diplomas do mundo mãe se 
não tivermos o coração puro para 
emanarmos amor e fazermos uma 
leitura de mundo diferente, lutan-
do por um ideal e uma causa. E eu sou amada 
mãe por todas as pessoas e profissionais que 
acreditam na minha melhora.
Você sempre tenta decifrar minhas metáfo-
ras e um sorriso meu acalma a sua dor. Juntas  
iremos olhar as estrelas sim e se você quiser 
iremos nos banhar no mar.
Você fica feliz com o meu progresso, cada 
gesto, cada olhar, pensa bem mãe Já estou 
quase nadando e nem soprar eu sei! Como 
explicar o milagre do mergulho?
Sei que  tem saudades da minha voz e sofre 
por eu não te chamar de mãe como eu fazia. 
Mas lembre-se que um olhar meu acompa-
nhado de uma vitória e um pequeno apren-
dizado pode ser mais prazeroso do que sim-

ples palavras.
Sempre me lembro do que você diz - A 
vida é um processo de aprendizagem e 
sempre necessitamos do outro, autistas 

ou não e há dentro de 
nós uma força incrível 
que nos faz rever a nos-
sa leitura de mundo e 
aprender a valorizar o 
caule da florzinha que 
está debaixo da pedra 
escondida debaixo do 
viaduto.
T e m o s muito que 
aprender nas trilhas 
da vida, você diz que 
o meu calor é como 
o sol que aquece os 
seus dias e minha luz 
brilha feito a lua ilumi-

nando seus caminhos. Estava escrito eu 
nasci para você mamãe e você para mim. 
Agradeço a Deus pela oportunidade 
deste encontro!
Agradeço também a todos os profissio-
nais que me ajudaram e me estimulam 
desde o meu diagnóstico em especial a 
AMA  onde estou desde os quatro anos 
onde compartilho minha evolução com 
amiguinhos assim como eu e termino 
deixando por fim um abraço a todas as 
mamães e papais especiais.
Texto escrito por Teresa, mãe de Maria Fer-
nanda

Maria Fernanda 

Ainda há muita controvérsia quando se 
fala em tratamento e possíveis fatores 
que seriam causativos do autismo e em-
bora tenha sido possível a descrição de 
alguns marcadores biológicos nos trans-
tornos do espectro 
autístico, estes ainda 
são insuficientes para 
definir sua etiologia. 
Desta forma, como 
pais, médicos, pro-
fessores, psicólogos, 
fonoaudiólogos, tera-
peutas ocupacionais 
etc., podem identi-
ficar, avaliar e reco-
mendar tratamentos 
e ou intervenções a-
dequadas?
Atualmente algumas 
intervenções vêm 
sendo recomenda-
das por clínicos experientes e pesquisa-
dores. Entre estas estão as intervenções 
comportamentais, e seus benefícios 

para pessoas com autismo vêm sendo objeto 
de reflexão em artigos de revisão de litera-
tura e meta-análise. Fala-se sobre os efeitos 
desses tratamentos para essa população com 
resultados confiáveis. Entretanto, nesses 66 

anos que se passaram desde a 
descrição do autismo, persistem 
importantes controvérsias a res-
peito do modelo de intervenção 
que essa população deveria rece-
ber.
Para contribuirmos com o de-
senvolvimento de pesquisa, edu-
cação e assistência na área dos      
transtornos do desenvolvimen-
to, a AMA promoverá a I Jornada 
de Análise do Comportamento 
e Desenvolvimento Atípico, que 
será gratuita e ocorrerá nos dias 
11 e 12 de Novembro, na Uni-
dade Luís Gama, nº 890, Bairro 
do Cambuci com a presença dos 

principais profissionais da área no Brasil e ex-
terior.
Contamos com sua presença!
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