SUGESTÃO DE PAUTA
PROFESSORES DA UFPA SÃO PALESTRANTES EM SIMPÓSIO SOBRE AUTISMO
Somente na região metropolitana de Belém cerca de 10.000 pessoas têm autismo
Sugestão de imagens: imagens de pessoas com autismo, imagens do evento, imagens dos professores da
UFPA que participarão etc.
Informações
O autismo se configura enquanto transtorno capaz de afastar um indivíduo de seu convívio social. Seu
diagnóstico, quando precoce, possibilita o mais eficiente tratamento. Dos dois milhões de habitantes da
região metropolitana de Belém cerca de 10.000 têm autismo. A maior parte dessas pessoas, infelizmente,
não recebe o diagnóstico adequado e encontra dificuldades em obter o melhor tratamento. Sucessivos
cientistas e terapeutas têm aceitado a missão de superar o desafio introduzido à Ciência pelo autismo, pois o
comportamento de autistas é, muitas vezes, paradoxal.
Na próxima terça-feira, 29 de outubro, a partir das 15h, a complexidade desse transtorno e a realidade da
convivência com autistas será debatida por professores da Universidade Federal do Pará (UFPA) durante o
Simpósio de Atenção à Pessoa com Autismo, realizado pela Associação Brasileira dos Terapeutas
Ocupacionais. O evento segue até quarta-feira, 30, a partir das 16h.
O evento irá abordar e problematizar sensações e interesses de pessoas que apresentam esse transtorno, além
de seus direitos e suas dificuldades. Dentre os assuntos a serem focados pelo Simpósio estão: conferência
“Conhecendo o autismo”, relatos de mães de autistas, métodos de assistência, de ensino e de como interagir
com uma criança autista, integração sensorial no cotidiano dessa criança e afins.
DESAFIOS – Segundo o professor da UFPA Romariz Barros, psicólogo e palestrante do evento, “O
autismo passou a receber mais atenção no estado do Pará com a publicação da ‘lei do autismo‘, de 2012, que
determina os direitos dos autistas. Desde então, diversas instituições se voltaram para o assunto. Os casos
desse transtorno chegam a cerca de 1% da população mundial. Em Belém há um problema grave e
recorrente: milhares de crianças precisam de atendimento, mas muitas ainda não encontram o devido
tratamento. Daí surge a importância de se debater esse tema”.
Serviço:
Professores da UFPA palestram no Simpósio de Atenção à Pessoa com Autismo.
Período: 29 de Outubro, terça-feira.
Hora: a partir das15h.
Local: Auditório do UEAFTO - CCBS/UEPA.
Inscrições abertas até o dia do evento.
Saiba mais:
● Folder: http://goo.gl/ZanJBq
● Matéria no Portal da UFPA: http://goo.gl/wUYXpv
Sugestão de Entrevistados:
● professor da UFPA Romariz Barros, psicólogo e palestrante do evento.
Contatos:
● Coordenadoria de Imprensa e Informação – Assessoria de Comunicação da UFPA
Fone: 3201.7463 / 3201.8039 / 8272.1100 // E-mail: ascom.ufpa@gmail.com

