ADMINISTRAÇÃO DE INCAPACIDADES DE DESENVOLVIMENTO
(DDA ― DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION)

Notificação de Expiração da Elegibilidade aos Quatro (4) Anos
DATA:
NOME E MORADA DO CLIENTE

ASSUNTO:

NOME E MORADA DO REPRESENTANTE

NOTIFICAÇÃO DE EXPIRAÇÃO DA ELEGIBILIDADE AOS QUATRO (4) ANOS

O seu filho ou a sua filha é atualmente cliente da Administração de Incapacidades de Desenvolvimento (DDA ―
Developmental Disabilities Administration). A elegibilidade da criança junto da DDA expira no seu quarto aniversário.
Para que o seu filho ou a sua filha continue a ser elegível para a DDA, deve recandidatar-se antes de a criança
completar quatro anos. O seu filho ou a sua filha deve voltar a ser determinado(a) elegível sob uma das condições
seguintes: Incapacidade Intelectual, Paralisia Cerebral, Epilepsia, Autismo, Outra Doença Neurológica ou Problema de
Saúde semelhante à Incapacidade Intelectual.
Enviamos em anexo a Tabela de Documentação Necessária para o informar sobre o que é necessário para voltar a
fazer esta determinação.
Como posso recandidatar-me?
Contacte os funcionários de Admissão e Elegibilidade (Intake & Eligibility) da DDA com, pelo menos, 90 dias de
antecedência em relação ao quarto aniversário do seu filho ou da sua filha, para solicitar um pacote de
recandidatura. Pode fazê-lo por escrito, ou através do número de telefone indicado abaixo. Ser-lhe-á enviado um
pacote de candidatura por correio. Pode também obter documentos de candidatura online, indo a
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
E se não me recandidatar?
Se não solicitar um pacote de recandidatura, ou se não reenviar a candidatura com, pelo menos, 60 dias de
antecedência em relação à data de aniversário do seu filho ou da sua filha, a elegibilidade junto da DDA irá expirar
no quarto aniversário da criança. Se o seu filho ou a sua filha recebe um serviço pago através da DDA, este
serviço irá terminar no quarto aniversário da criança.
A expiração da elegibilidade junto da DDA não afetará a participação em programas de Ensino Especial
(Special Education), nem a elegibilidade para SSI (Rendimento de Segurança Suplementar). Também não
afetará qualquer outro serviço do DSHS (Departamento de Serviços Sociais e de Saúde) que possa estar a
receber, tal como Medicaid, TANF (Assistência Temporária para Famílias Carenciadas) ou vales-refeição.
Responda com a maior brevidade possível, mas com 90 dias de antecedência, pelo menos, em relação ao quarto
aniversário do seu filho ou da sua filha. Se não tivermos notícias suas, iremos assumir que não quer dar
seguimento à elegibilidade do seu filho ou da sua filha junto da DDA. Sem a devida documentação de uma
condição elegível até à idade de quatro (4) anos, a elegibilidade DDA do seu filho ou da sua filha e os serviços
DDA irão expirar no quarto (4.º) aniversário da criança.
Se tem dúvidas, ou gostaria de solicitar o envio de um pacote, contacte
NOME

NÚMERO DE TELEFONE

ENDEREÇO DE E-MAIL

Uma cópia das regras de estado que regem a elegibilidade está disponível a pedido ou online em
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
cc: Ficheiro do cliente
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Tabela da Documentação Necessária
CONDIÇÃO DE
INCAPACIDADE

IDADE

DIAGNÓSTICO

DIAGNOSTICADOR

Dos
4 aos
9 anos
A partir
dos
4 anos

Atraso de
Desenvolvimento

Paralisia Cerebral

A partir
dos
4 anos

Epilepsia

A partir
dos
4 anos

Paralisia Cerebral
Quadriplegia
Hemiplegia
Diplegia
Epilepsia ou
Distúrbio
Convulsivo

Um profissional qualificado para
administrar análises ou avaliações de
desenvolvimento
Um Psicólogo Habilitado, Psicólogo
Escolar Certificado em Washington
(Washington Certified School
Psychologist) ou outro psicólogo escolar
certificado pela Associação Nacional de
Psicólogos Escolares (National
Association of School Psychologists).
Médico Habilitado

Autismo
(de acordo com
DSM-IV-TR)

A partir
dos
4 anos

Perturbação do
Espectro do Autismo
(de acordo com
DSM-5)

A partir
dos
4 anos

Atraso de
Desenvolvimento
Incapacidade
Intelectual

Incapacidade
Intelectual

Autismo ou
Perturbação
Autística
De acordo com
299.00 em DSMIV-TR

Neurologista Certificado pela Ordem

Um Psicólogo Habilitado, um Médico
Habilitado ou ARNP (Enfermeiro Clínico)
associado a um centro de autismo,
centro de desenvolvimento ou centro de
excelência, ou um dos profissionais
seguintes certificados pela Ordem:
Neurologista, Psiquiatra ou Pediatra do
Desenvolvimento e Comportamento.
Um Psicólogo Habilitado, um Médico
Habilitado ou ARNP (Enfermeiro Clínico)
associado a um centro de autismo,
centro de desenvolvimento ou centro de
excelência, ou um dos profissionais
seguintes certificados pela Ordem:
Neurologista, Psiquiatra ou Pediatra do
Desenvolvimento e Comportamento.

OUTROS REGISTOS

Dos quatro (4) aos nove (9) anos – três ou mais atrasos de 1.5
desvios-padrão abaixo da média, ou 25% da idade cronológica
com base numa avaliação atual efetuada nos últimos 12 meses.
Relatório psicológico completo, incluindo uma classificação de QI
de Escala Completa com mais de dois desvios-padrão abaixo da
média e classificação de teste de competências adaptativas de
mais de dois desvios-padrão abaixo da média concluídos nos
últimos 36 meses.
Primeiros sintomas antes dos três (3) anos e informação que
justifique a necessidade de assistência física direta diária em duas
ou mais áreas (ir à casa de banho, tomar banho, comer, vestir-se,
mobilidade ou comunicação).
Diagnóstico com base no historial médico e no teste neurológico,
confirmação do médico ou neurologista de convulsões
incontroláveis e regulares ou recorrentes, e teste de competências
adaptativas revelador de limitações significativas no
funcionamento adaptativo de mais de dois desvios-padrão abaixo
da média.
Avaliação completa de acordo com DSM-IV-TR, cumprindo todos
os critérios de diagnóstico, com indícios de atraso ou
funcionamento anormal antes dos três (3) anos em competências
sociais, da linguagem e comunicação, ou brincadeiras simbólicas
ou imaginativas e com um teste de competências adaptativas
revelador de limitações significativas no funcionamento adaptativo
de mais de dois desvios-padrão abaixo da média.

Perturbação do
Avaliação completa de acordo com DSM-V, cumprindo todos os
Espectro do
critérios de diagnóstico, com indícios de atraso ou funcionamento
Autismo 299.00
anormal antes dos três (3) anos, com um nível de gravidade de
De acordo com
dois ou três em ambas as colunas da escala do nível de
DSM-5, incluindo
gravidade, com um teste de competências adaptativas revelador
os níveis de
de limitações significativas no funcionamento adaptativo de mais
gravidade 2 ou 3
de dois desvios-padrão e FSIQ de um desvio-padrão ou mais
em ambas as
abaixo da média - ou - cumprindo todos os critérios para
colunas
Perturbação Autística 299.00, de acordo com DSM-IV.
Outra Doença
A partir
Distúrbio
Médico Habilitado
Classificação de QI de Escala Completa de mais de 1.5 desviosNeurológica ou
dos
Neurológico ou
padrão abaixo da média e teste de competências adaptativas
Problema de Saúde
4 anos
Cromossómico
revelador de limitações significativas no funcionamento adaptativo
Semelhante a
conhecido por
de mais de dois desvios-padrão abaixo da média concluído nos
Incapacidade
provocar défices
últimos 36 meses.
Intelectual
intelectuais e de
competências
adaptativas
Nota: Este formulário é apenas um guia geral e a DDA poderá solicitar informação ou avaliações adicionais. Esta documentação é o primeiro passo para
determinar a elegibilidade. A elegibilidade DDA é determinada pelo Capítulo 388-823 do WAC.
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