
AUTISMO

O  Q U E  É  O 

A U T I S M O ?



O Autismo também é conhecido por  

TEA ou Transtorno  
do Espectro do 
Autismo  

Ele pode ser definido como uma condição que 

afeta o desenvolvimento neurológico, tornando 

únicas as percepções e experiências dos Autistas,  

cujos sinais e sintomas estão presentes nos 

primeiros anos de vida. Embora o termo 

“transtorno” seja utilizado para definir o Autismo, 

é preciso deixar claro que os Autistas 
não são pessoas doentes. O Autista tem 

um desenvolvimento atípico, ou seja, diferente 

do habitual e, como todos nós, merece ser aceito, 

compreendido e respeitado. 



O Autista merece ser aceito e 
respeitado em suas formas únicas 

de desenvolvimento.

causas sinais

AUTISMO



voltar

O TEA é causado por uma combinação de fatores 
genéticos e ambientais, e muitas pesquisas têm sido 
realizadas para identificar quais os fatores e genes 
envolvidos. Essas alterações genéticas podem ser 
herdadas, ocorrer de forma espontânea ou ainda 
estar relacionadas a exposição a pesticidas, idade 
avançada dos pais e exposição a algumas medicações 

específicas no 
período pré-natal. 
Embora o fator 
genético seja 
muito importante, 
a forma como 
esses genes se 
expressam pode 
sofrer a ação 
do ambiente, 
no período 
intrauterino e após 
o nascimento.

Qual é a causa  
do Autismo?



 

voltar

Meu filho/minha filha é 
Autista?

Abaixo são descritos alguns sinais que podem estar 
presentes nos primeiros anos e, para que sejam 

considerados sinais de risco, 
eles devem causar prejuízo 

significativo no dia a 
dia, ocorrer em vários 

locais e com diversas 
pessoas do convívio 
do Autista. É preciso 
levar em consideração 
a idade, o nível de 
desenvolvimento e a 
presença ou ausência 

de deficiência intelectual 
nesta avaliação.

Embora possam existir outras causas para os comportamentos 
descritos acima, caso você identifique estes sinais de risco no 
desenvolvimento, converse com o pediatra da nossa rede. Ele é o 
primeiro profissional que irá avaliar a necessidade  
de encaminhamento a um especialista.

Perder capacidades adquiridas (exemplos: deixar de sorrir 
nas interações, deixar de falar palavras, deixar de procurar o 
outro para interagir, deixar de apontar).

Não procurar o olhar do outro, ter preferência por  
olhar objetos.

Não corresponder às interações.

Não responder ao chamado do próprio nome.

Demonstrar sensibilidade aumentada para sons e toques.

Apresentar movimentos repetitivos e dificuldade em 
aceitar mudanças.
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