


No e-saúde você encontrará dicas práticas de cuidados 

com a saúde para que você possa viver mais e melhor. 

Na edição de abril/2022, vamos falar sobre o tema:

Olá! 

Confira! 
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Conscientização do Autismo  



1. O que é ?

O Autismo ou Transtorno do Espectro do Autismo (TEA)

é um transtorno do desenvolvimento neurológico,

caracterizado principalmente pela dificuldade de

comunicação e interação social e pela presença de

comportamentos e interesses repetitivos ou restritos.

O TEA é tão abrangente, que se adota o termo “espectro”,

pelos vários níveis do transtorno, que varia de leve a grave

e se manifesta de forma diferente em cada pessoa.
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O símbolo mundial do autismo é o quebra-cabeça.
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Você sabia?

Criado em 1963 pela National Autistic
Society, no Reino Unido, ele representa a
diversidade e complexidade do transtorno.
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Numa transposição dessa prevalência para

o Brasil (2,3% da população), hoje teríamos

cerca de 4,84 milhões de autistas no país.
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3. O Autismo no Mundo

Segundo relatório do Centro de Controle

de Doenças e Prevenção, 1 em cada 44
crianças foi diagnosticada com autismo nos

Estados Unidos em 2021.

*Ainda não temos números de prevalência de autismo no Brasil.
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Pessoas com TEA são frequentemente sujeitas à

estigmatização, discriminação e violações de direitos

humanos. Globalmente, o acesso aos serviços e

apoio aos autistas ainda é inadequado.
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No Brasil, a “Lei Berenice Piana”, Nº 12.764, de 2012 - que criou

a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com

Transtorno do Espectro Autista - garante os direitos dos autistas.

A legislação assegura o acesso à ações e serviços de saúde como: 

diagnóstico precoce, atendimento multidisciplinar, medicamentos 

e informações que auxiliem no diagnóstico e tratamento.
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4. Causas e Manifestações 

O TEA caracteriza-se por ser um distúrbio ainda sem uma

causa precisamente determinada, sendo multifatorial:

fatores ambientais, biológicos, genéticos, entre outros.
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A sua manifestação ocorre, em

geral, nos três primeiros anos de

vida, sendo mais comum em

meninos do que em meninas.
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Fatores que podem estar associados ao autismo:

Deficiência de vitamina D e
ácido fólico durante a gestação

Baixo peso ao nascer (< 2.500 g)

Infecção materna na gestação

Exposição a agentes químicos na gravidez

Parto prematuro (< 35 semanas)
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5. Sinais e Sintomas 

Manter pouco contato visual

Dificuldade para falar ou expressar ideias

Ficar desconfortáveis em situações sociais

Isolar-se ou não se interessar por outras
crianças;

Pessoas com TEA podem apresentar 

algumas características específicas:

Fazer movimentos repetitivos, como ficar
balançando o corpo para frente e para trás,
por exemplo
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Sinais de alerta no desenvolvimento 

neurológico da criança podem ser 

percebidos nos primeiros meses de 

vida, sendo o diagnóstico estabelecido 

por volta dos 2 a 3 anos de idade. 

11

3



Principais sinais de alerta

06 
meses

09
meses

12 
meses

o Poucas expressões faciais;

o Baixo contato visual;

o Ausência de sorriso; 

o Pouco engajamento 

sociocomunicativo. 

o Não imitar;

o Não atender quando chamado;

o Não olhar quando apontamos 

para algo.

o Ausência de balbucios; 

o Não fazer gestos convencionais 

como acenar para dar ‘tchau ‘;

o Não compartilhar interesses      

e atenção.
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É importante ressaltar que o autismo é uma

condição médica que compromete o

desenvolvimento dos processos de

comunicação e de interação social da criança.

Apesar de não ter cura, quanto mais

cedo for realizado o diagnóstico, melhor

será a qualidade de vida do indivíduo.
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6. Diagnóstico 

O diagnóstico em crianças e adolescentes é feito

através da observação comportamental, do relato

familiar e da realização de alguns testes de diagnóstico,

como exame de sangue e testes auditivos.

Em adultos, o diagnóstico pode ser um pouco

mais difícil, pois os sintomas são similares a

outros transtornos, como ansiedade ou

transtorno de déficit de atenção.
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O autismo muitas vezes pode ser leve e confundido

com timidez, falta de atenção ou “esquisitice”.

Acompanhar o desenvolvimento da criança é fundamental para detecção

precoce de alterações sugestivas do Transtorno do Espectro do Autismo.
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Ao perceber sinais e sintomas, como dificuldade de interação

social e comunicação ou comportamentos repetitivos,

procure sua equipe de saúde no CAIS para que seja feita uma

avaliação e indicação do tratamento mais adequado.
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O tratamento para o TEA é personalizado, multidisciplinar e requer

uma gama de serviços integrados, que envolvem intervenções

psicoeducacionais, técnicas para o desenvolvimento da comunicação,

e orientação familiar, de acordo com a necessidade de cada paciente.
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Na Força Aérea Brasileira
acreditamos que cada pessoa

deve ser cuidada de forma
integral. Por isso, contamos
com um serviço completo de

cuidados com a saúde e apoio
aos beneficiários para que eles
possam viver mais e melhor.

Você ou algum familiar se identifica 

com um desses problemas ?

Nós podemos ajudar! 
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É a nova porta de entrada dos beneficiários da Força Aérea

Brasileira no Sistema de Saúde da Aeronáutica. Com o CAIS,

ampliamos o espectro do nosso serviço de atenção e agora,

contamos com a presença de uma equipe multidisciplinar

composta por médicos, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos,

entre outros profissionais de saúde, oferecendo diversos tipos de

serviços a partir de um modelo de cuidado integral e coordenado,

moderno e adequado às necessidades dos beneficiários.

VOCÊ CONHECE O CAIS? 

CAIS significa Centro de Atenção Integral à Saúde. 
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