
Algumas pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) podem ter 
dificuldades de aprendizagem em diversos 
estágios da vida, desde estudar na escola, 
até aprender atividades da vida diária, 
como, por exemplo, tomar banho ou 
preparar a própria refeição. Algumas 
poderão levar uma vida relativamente 
independente, enquanto outras poderão precisar 
de apoio especializado ao longo de toda a 
vida. Assim como qualquer ser humano, 
cada pessoa com autismo é única e todas 
podem aprender.

Pessoas com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) também têm direito ao
atendimento prioritário nos 
estabelecimentos comerciais, de serviços e 
similares (Lei Estadual nº 5.054/2017). Por 
isso o laço com peças coloridas de 
quebra-cabeça, representando a 
diversidade das famílias que vivem 
diariamente com este transtorno, o mistério 
e a complexidade das pessoas autistas.



Para efeitos legais, os autistas são considerados pessoas com deficiência e, de acordo 
com a Lei nº 12.764/2012, é direito da pessoa com TEA o acesso a ações e serviços de 
saúde, incluindo identificação precoce (ainda que não definitivo), atendimento 
multiprofissional, terapia nutricional adequados ao indivíduo Autista, medicamentos e 
informações que auxiliem no diagnóstico e tratamento.

VOCÊ SABIA?
• No mundo, a ONU estima que existam mais de 
70 milhões de pessoas com autismo, afetando a 
forma como se comunicam e interagem.
• O autismo é uma síndrome que atinge, 
aproximadamente, 2  milhões de pessoas no 
Brasil. Em crianças, o autismo é mais comum que 
câncer ou diabetes.
• O azul é considerado a cor do autismo, porque 
4 em cada 5 pessoas diagnosticadas com TEA 
(Transtorno do Espectro Autista) são meninos.
• Não existe cura para o TEA. É uma deficiência 
que  envolve  atrasos  e comprometimentos  no  
desenvolvimento, na linguagem e no 
comportamento social, não é uma doença.

ALGUNS SINAIS
• Atraso ou ausência de fala;
• Choro ou risadas inadequadas;
• Sensibilidade maior a alguns 
sons, cheiros e luzes;
• Hiperatividade ou muita 
passividade;
• Dificuldade em aceitar 
mudanças de rotina;
• Apego a objetos diferentes;
• Brinca ou usa brinquedos de 
forma incomum;
• Dificuldade em relacionar-se 
com pessoas da mesma idade.


