Assembleia cria projeto de apoio a crianças com microcefalia e autismo
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Cuidar das pessoas. Essa é uma das missões da Assembleia Legislativa do Rio Grande do
Norte, indo além do seu papel de legislar. É dentro deste propósito que a Casa lança o projeto
"Quebrando Mitos" para garantir direitos e apoio às famílias que fazem parte da parcela da
população portadora de patologias, síndromes e transtornos do neurodesenvolvimento. A
primeira ação acontece nesta segunda-feira (7), quando profissionais da saúde e da educação
receberão capacitação sobre microcefalia e outras doenças.

"Atualmente o Rio Grande do Norte enfrenta um crescimento de casos de microcefalia, já
encarados como epidemia diante do frequente aumento de diagnósticos. Outro fator relevante
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que estimulou o lançamento do programa é o autismo, que hoje pode ser diagnosticado
precocemente e assim possível de minimizar os danos no desenvolvimento. Por isso, é
importante poder discutir aos olhos da legislação, onde as pessoas devem ser amparadas pelo
Estado", disse o presidente da Assembleia, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB).

O projeto tem previsão para acontecer durante dois anos e vai beneficiar crianças de 0 a 48
meses. A ação será levada para municípios do Rio Grande do Norte, contemplando assim as
famílias que não podem deslocar-se aos grandes centros. "Há uma dificuldade de acesso a
profissionais qualificados que visem um indivíduo integralizado na sociedade", disse Helga
Torquato, psicóloga e uma das coordenadoras do projeto.

No primeiro momento, a legislação americana, que é exemplo no que diz respeito aos direitos a
portadores de deficiência, será analisada e poderá servir de base para a construção da
legislação local. Nesta segunda-feira, palestrantes de renome nacional ministrarão o Seminário
para os profissionais envolvidos na ação, das 8h30 às 13h, no auditório da sede do Poder
Legislativo.

Palestrantes

Meca Andrade

Maria América Andrade é analista do comportamento e tem 20 anos de experiência de trabalho
em instituições Americanas com transtornos do desenvolvimento.

Renata Tibiryça

Renata Tibiryça é defensora pública do Estado de São Paulo, doutoranda em Distúrbios do
Desenvolvimento, coordenadora do Núcleo Especializado dos Direitos do Idoso e da pessoa
com deficiência.
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