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O  Dia Mundial da Conscientização do Autismo, 
celebrado em 2 de abril, foi criado pela 
Organização das Nações Unidas, em 2007, visando 
a conscientização da população mundial sobre 
este transtorno, buscando reduzir preconceitos,  
desinformação e a discriminação que cercam as 
pessoas autistas.

O QUE É O AUTISMO:

O Autismo ou Transtorno do Espectro Autista 
(TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento 
caracterizado por desenvolvimento atípico, 
manifestações comportamentais, déficits na 
comunicação e na interação social, padrões de 
comportamentos repetitivos e estereotipados. 
O autismo não é classificado como doença, e sim 
como síndrome, distúrbio ou condição. 
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Para definir a grande abrangência do autismo, 
usa-se o termo “espectro”, pois há vários níveis de 
comprometimento. Podem estar neste espectro 
desde pessoas com outras doenças associadas 
(comorbidades), pessoas com ou sem deficiência 
intelectual, até pessoas que têm uma vida comum.

O TEA começa na infância e tende a persistir na 
adolescência e na idade adulta e não tem cura. 
O diagnóstico, a intervenção precoce e os 
tratamentos/acompanhamentos por especialistas 
ao longo da vida possibilitam ao indivíduo o 
desenvolvimento mais pleno possível.

Como  cada autista tem um grau de 
comprometimento diferente e necessidades 
específicas, é necessária uma  avaliação com 
equipe multidisciplinar (médico, fisioterapeuta, 
psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, 
professor, etc) para que seja traçado o plano de 
atendimento individualizado e  identificados os 
acompanhamentos necessários. 
São exemplos a musicoterapia, a  equoterapia, 
uso  de  medicamentos para combater sintomas, 
psicomotricidade e até mesmo o controle da 
alimentação.



Indivíduos com TEA frequentemente apresentam 
outras condições concomitantes, como 
epilepsia, depressão, ansiedade, transtorno de 
déficit de atenção e hiperatividade. O nível de 
funcionamento intelectual em indivíduos com 
TEA é variável. É importante reforçar que o 
melhor lugar para as pessoas com autismo é 
junto com todas as pessoas, frequentando a 
Escola para Todos, os clubes, praças, atividades 
culturais, trabalho e emprego. Nenhuma pessoa 
pode viver separada/segregada; a Inclusão 
Social traz benefícios a todas as pessoas, com e 
sem deficiência.

O autismo era considerado uma condição 
rara que atingia uma em cada 2 mil crianças. 
Atualmente, as pesquisas mostram que uma 
em cada cem crianças pode ser diagnosticada 
com algum grau do espectro. Após décadas 
de pesquisas, temos grandes avanços no 
entendimento do TEA, no entanto, cientistas 
ainda não têm consenso sobre o que causa 
o transtorno. Baseados em pesquisas mais
recentes, a maioria dos cientistas acredita que
trata-se de uma vulnerabilidade genética com
um gatilho ambiental.

Ainda existem muitos mitos acerca do autismo, 
por isso a importância das campanhas constantes 
de conscientização a toda a população sobre 
as especificidades do transtorno, tratamentos e 
atendimentos necessários, além de informações 
sobre direitos e as legislações vigentes. 



SÍMBOLOS QUE REPRESENTAM A DIVERSIDADE DE 
EXPRESSÕES DO ESPECTRO AUTISTA:

Fita de Conscientização: composta de cores 
diferentes e vivas, simbolizando a esperança em 
relação às intervenções e à conscientização da 
sociedade como um todo.

Símbolo do Infinito: logotipo da neurodiversidade, 
que celebra a esperança e a diversidade de 
expressão dentro do espectro.



- Lei Municipal 10.418, de 09/03/2012- dispõe sobre
o reconhecimento da pessoa com autismo como
pessoa com deficiência, para fim da plena fruição dos
direitos previstos pela legislação do município.

- Lei Federal 12.764, de 27/12/2012 - institui a
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa
com Transtorno do Espectro Autista.
- Decreto Municipal 15.519, de 01/04/2014 -
regulamenta a Lei 10.418/2012

- Lei Federal 13.146, de 06/07/2015 -LBI - Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Estatuto da Pessoa com Deficiência) - destinada a
assegurar e a promover, em condições de
igualdade, o exercício dos direitos e das
liberdades fundamentais por pessoa com
deficiência, visando à sua inclusão social e
cidadania.

- Lei Federal 13.977, de 08/01/2020 - institui a
Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno
do Espectro Autista (Ciptea).

LEGISLAÇÃO QUE ABARCA OS DIREITOS DAS 
PESSOAS COM AUTISMO:

QUER SABER MAIS COMO EMITIR A CIPTEA - CARTEIRA DE 
IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO 
AUTISTA?

prefeitura.pbh.gov.br

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2022/cartilha-ciptea.pdf


REFERÊNCIAS

AMAE 

GALERIA AUT

INSTITUTO SUPERAÇÃO

AMA MG

https://autismoerealidade.org.br/o-que-e-o-autismo/

https://www.minhavida.com.br/saude/temas/autismo

https://www.autismoemdia.com.br/

https://ceidesenvolvimentohumano.com.br/ 

https://isuperacao.webnode.com/

PARA QUEM QUER SABER MAIS, SEGUEM INSTITUIÇÕES 
EM BH QUE ATENDEM A PESSOAS AUTISTAS

Associação da Síndrome de Asperger no 
Transtorno do Espectro do Autismo - ASA TEA MG

Associação de Apoio a Deficiência Nossa 
Senhora das Graças – AGRAÇA 

https://pt-br.facebook.com/asateamg/
https://www.xn--agraa-1ra.org.br
https://www.ama.org.br/site/
mailto:denise.532.204@gmail.com
https://galeriaaut.com.br/
https://isuperacao.webnode.com/
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2022/cartilha-ciptea.pdf


Cidadania

Mais informações ou apoio para projetos que 

envolvam pessoas com deficiência, entre em 

contato: 

Diretoria de Políticas para as Pessoas com 

Deficiência – DPPD 

E-mail: pessoacomdeficiencia@pbh.gov.br

Av. Afonso Pena, 342 (sobreloja) - Centro

3277-4105 | 3277-4678 | 3277-6949

pbh.gov.br/pessoacomdeficiencia

https://prefeitura.pbh.gov.br/smasac/sudc/politicas/pessoa-com-deficiencia

