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DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO
AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE AUTISMO NO PARANÁ
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No dia de ontem, 02 de abril, “Dia Mundial de Conscientização do Autismo”, ocorreu audiência pública no plenário da
Assembleia Legislativa do Paraná, proposta pelo Deputado Márcio Pacheco, a pedido da Associação União de Pais
pelo Autismo – UPPA, visando discutir “Políticas Públicas sobre o Autismo no Paraná”.
Neste evento de indiscutível relevância para visibilidade do tema, estiveram presentes pais e familiares, profissionais
de diversas áreas (como saúde, educação e direito) e representantes de diversos órgãos governamentais, que
contribuíram nos debates com conhecimento e experiência. Durante as falas, destacou-se a importância de uma
atuação integrada, que possibilite não só a busca pela implementação dos direitos fundamentais a que estas pessoas
têm direito, mas também pelo atendimento mais benéfico e sua inclusão social.
Representando o Ministério Público do Estado do Paraná no evento, a Coordenadora do Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Justiça do Idoso e da Pessoa com Deficiência (CAOPIPCD), a Procuradora de Justiça Rosana
Beraldi Bevervanço, destacou que, apesar de o Brasil possuir uma das mais avançadas legislações sobre direitos da
pessoa com deficiência, ainda existe um descompasso entre o que prevê a lei e o que se observa na prática, motivo
pelo qual a atuação dos que atuam com o Direito deve ser direcionada no sentido de empreender esforços contínuos,
para abrir os caminhos, vencer preconceitos e proporcionar a implementação dos direitos e garantias previstas na Lei
Brasileira de Inclusão (Lei n°13.146/2015).
Também participaram do evento a Promotora de Justiça Melissa Cachoni Rodrigues, do Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Justiça do Idoso e da Pessoa com Deficiência (CAOPIPCD), e a Promotora de Justiça Caroline
Chiamulera, do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública (CAOP
Saúde).
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Com o objetivo de alertar a sociedade e os governantes mundiais sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) que,
1

de acordo com dados fornecidos pela OMS em 2017, afeta uma em cada 160 crianças no mundo , bem como ajudar a
suplantar barreiras e preconceitos através da informação, a ONU (Organização das Nações Unidas) declarou o dia 02
de abril como “Dia Mundial de Conscientização do Autismo” (World Autism Awareness Day).
Em 2018, o lema escolhido pela ONU para marcar a data foi “Capacitando mulheres e meninas com autismo”. De
acordo com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, o apelo reafirma o “compromisso de promover a
plena participação de todas as pessoas com autismo e garantir o apoio necessário para que estas possam exercer
seus direitos e liberdades fundamentais”.

2

Suscintamente, pode-se afirmar que, do ponto de vista médico, os Transtornos do Espectro Autista estão incluídos
entre os transtornos mentais de início na infância e, de acordo com o mais recente Manual de Saúde Mental - DSM-5,
o autismo “é um distúrbio de desenvolvimento que leva a severos comprometimentos de comunicação social e
3

comportamentos restritivos e repetitivos que tipicamente se iniciam nos primeiros anos de vida” . Desde os primeiros
diagnósticos na década de 40, contudo, observa-se que o conceito de autismo vem se modificando e ganhado novos
significados, motivo pelo qual atualmente “a noção do que são os transtornos do espectro do autismo ainda está em
4

aberto, e muitos pensam ser melhor falar em autismos, no plural”.

No âmbito jurídico, a Lei n° 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista, traz quem é considerada pessoa com transtorno do espectro autista para fins legais e,
ao mesmo tempo, estabelece que: “A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com
deficiência, para todos os efeitos legais.”
Em consonância com o calendário mundial e reconhecendo o significado da data, a Lei Municipal n°14.809, de 08 de
abril de 2016, incluiu no calendário oficial de eventos do Município de Curitiba a “Semana Municipal da
Conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista”, que deve acontecer anualmente, na semana do dia 02 de
abril.
No domingo, dia 08 de abril, encerrando a Semana dedicada à discussão sobre o tema na Capital, a UPPA promoverá
a “Mobilização pelo autismo em Curitiba”, no Parque Barigui. O evento, que ocorrerá entre as 09h30 e 17h, contará
com atrações musicais, artísticas e esportivas, além da “caminhada azul”, prevista para iniciar as 11h.

Para saber mais:
Associação Brasileira de Autismo (ABRA): http://www.autismo.org.br/site/index.php
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União de Pais Pelo Autismo (UPPA): www.uppaautismo.org

Projeto Entendendo o Autismo: http://entendendoautismo.com.br/

Notícias relacionadas:
Pesquisadores brasileiros avançam no tratamento do autismo: https://noticias.r7.com/saude/pesquisadoresbrasileiros-avancam-no-tratamento-do-autismo-02042018
Primeiro documentário brasileiro sobre autismo estreia
re.com.br/geral/familia/indicacao/documentario-brasileiro-autismo/

em

maio:

https://catraquinha.catracaliv

Brasileira lança aplicativo para alfabetização de crianças com autismo: http://razoesparaacreditar.com
/superacao/brasileira-aplicativo-criancas-autismo/
Aprovado em computação é um dos 488 alunos com autismo nas universidades do Brasil: 'não somos perdedores':
https://g1.globo.com/educacao/noticia/aprovado-em-computacao-e-um-dos-488-alunos-com-autismo-nas-universidades-do-brasil-nao-somosperdedores.ghtml

1OMS afirma que autismo afeta uma em cada 160 crianças no mundo. Disponível em:
https://news.un.org/pt/story/2017/04/1581881-oms-afirma-que-autismo-afeta-uma-em-cada-160-criancas-no-mundo>.
2 Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo foca em meninas e mulheres. Disponível em:
<https://news.un.org/pt/story/2018/04/1616621>.
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3 Definição e Características do Autismo. Disponível em: <http://entendendoautismo.com.br/artigo/autismo-o-quee/>.
4 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada e Temática.
Linha de cuidado para a atenção às pessoas com transtornos do espectro do autismo e suas famílias na Rede
de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. p. 29-30.
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