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1 INTRODUÇÃO 

O interesse pelo Autismo Infantil tem sido crescente nesta última década, as 

pesquisas científicas sobre as disfunções biológicas e bioquímicas estão sendo cada vez mais 

publicadas existindo um amplo campo de pesquisa nesta síndrome tão intrigante, que pode 

ser resultado de uma interação de fatores genéticos e ambientais que afetam o 

desenvolvimento infantil nas áreas de comunicação, sociabilização e imaginação. 

Atualmente não há uma conduta específica para o tratamento, mas existem 

algumas hipóteses de que a nutrição tenha uma grande influência nos transtornos do espectro 

autístico, sendo assim, esta revisão bibliográfica tem como objetivo descrever as evidências 

metabólicas envolvidas na desordem do espectro autístico e o quanto a intervenção 

nutricional funcional adequada, auxilia na melhora dos sintomas do indivíduo autista, para 

que ele possa ter uma vida mais produtiva e satisfatória. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Definição 

O termo autismo vem do grego “autos”, que significa de si mesmo. Em 

1906, Plouller introduziu o termo autista na literatura psiquiátrica. 

Mas, foi Bleuler, em 1911, o primeiro a difundir o termo autismo para 

referir-se ao quadro de esquizofrenia, que consiste na limitação das relações humana e com o 

mundo externo. Ainda podemos encontrar outras definições para o Autismo, mas o mérito 

para as primeiras definições cabe ao o Dr. Leo Kanner, psiquiatra que em 1942 publicou o 

artigo Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo. (Bull et al.2003; Assumpção e Pimentel 

2000). Elaborado a partir de um estudo em que, Kanner descreve onze casos por ele 

observados e que apresentavam inabilidade para se relacionarem com outras pessoas e 

situações de extremo isolamento desde o início da vida, falha no uso da linguagem para 

comunicação e desejo obsessivo ansioso para a manutenção da mesmice (Mello, 2001). 

Em 1944, Hans Asperger, médico, formado na Universidade de Viena - a 

mesma em que estudou Leo Kanner -, escreve outro artigo com o título Psicopatologia 

Autística da Infância, descrevendo crianças bastante semelhantes às descritas por Kanner.  

Em 1976, Ritvo, relaciona o autismo a um déficit cognitivo, considerando-o 

não uma psicose e sim um distúrbio do desenvolvimento (Assumpção e Pimentel 2000). 

Autismo é uma síndrome definida por alterações presentes desde idades 

muito precoces, tipicamente antes dos três anos de idade, e que se caracteriza sempre por 
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desvios qualitativos na comunicação, na interação social e no uso da imaginação (Rodriguéz, 

2003; Assumpção e Pimentel 2000; Mello, 2001). 

Estes três desvios, que ao aparecerem juntos caracterizam o autismo, foram 

chamados por Lorna Wing e Judith Gould, em seu estudo realizado em 1979, de 'Tríade". A 

Tríade é responsável por um padrão de comportamento restrito e repetitivo, mas com 

condições de inteligência que podem variar do retardo mental a níveis acima da média” 

(Mello, 2001). 

A dificuldade de comunicação, é caracterizada pela dificuldade em utilizar 

com sentido todos os aspectos da comunicação verbal e não verbal. Isto inclui gestos, 

expressões faciais, linguagem corporal, ritmo e modulação na linguagem verbal; a 

dificuldade de sociabilização, é a dificuldade de relacionar-se com os outros, a incapacidade 

de compartilhar sentimentos, gostos e emoções. Há uma dificuldade em se colocar no lugar 

do outro, e de compreender fatos a partir da perspectiva de outra pessoa; e por fim, a 

dificuldade no uso da imaginação, que se caracteriza por rigidez e inflexibilidade e se estende 

às várias áreas do pensamento, linguagem e comportamento da criança. Pode ser melhor 

explicado pela presença de comportamentos obsessivos e ritualísticos, compreensão literal da 

linguagem, falta de aceitação das mudanças e dificuldades em processos criativos (Nilsson, 

2003 e Mello, 2001).  

Autismo é um defeito de aprendizado social diferente de um defeito 

intelectual genérico ou retardo mental. O autismo pode ocorrer em qualquer nível intelectual 

genérico, desde retardo mental severo até QI normal ou supernormal. Normalmente nos 

referimos as pessoas com autismo e inteligência normal como portadoras da Síndrome de 

Asperger. Todas as pessoas, porém, que estão no assim chamado espectro autístico 
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compartilham dificuldades nas áreas de: interação social, comunicação e imaginação ou 

repertórios de comportamentos (Nilsson, 2003). 

Autismo e Síndrome de Asperger são distúrbios com as mesmas 

características, bases biológicas similares, mas em graus diferentes de severidade (Négron, 

2003). 

2.2  Visão Atual 

Autismo é hoje considerado como uma síndrome comportamental definida, 

com etiologias orgânicas também definidas. Gillberg, (1990), diz que “é altamente 

improvável que existam casos de autismo não orgânico. O novo modo de ver o autismo é 

biológico.” (Assumpção e Pimentel 2000).  

O funcionamento cerebral depende dos neurônios que se ligam a 

substâncias químicas através de suas membranas. Para isto, é indispensável à presença de 

elementos bioquímicos necessários, tanto em tipo como em quantidade, sejam eles obtidos 

pelo ambiente ou gerados pelo próprio organismo, mediante reações bioquímicas e 

metabólicas. (Corzo, 2005). 
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3 DIAGNÓSTICO 

A idade usual de atendimento, caracterizando de forma clara a dificuldade 

no diagnóstico precoce, confirma o descrito por Baron-Cohen (1992): que a idade média para 

a detecção do quadro é ao redor dos três anos de idade, embora o autor sugira que o 

diagnóstico já possa ser bem estabelecido ao redor de 18 meses de idade. Estudos realizados 

com grandes amostras de portadores das chamadas psicoses infantis referem uma distribuição 

bimodal, com um grupo de crianças apresentando graves problemas já nos primeiros anos de 

vida, enquanto o outro apresenta essas dificuldades somente após um período de 

desenvolvimento aparentemente normal (Assumpção e Pimentel 2000).    Portanto, embora 

às vezes surjam indícios bastante fortes de autismo por volta dos dezoito meses, raramente o 

diagnóstico é conclusivo antes dos vinte e quatro meses, e a idade mais freqüente é superior a 

trinta meses (Mello, 2001). 

O diagnóstico precoce é importante para poder iniciar a intervenção 

educacional especializada o mais rápido possível (Mello, 2001), juntamente com intervenção 

nutricional (Shaw, 2002 e Mc Candless, 2002). 

O diagnóstico do autismo é feito basicamente através da avaliação do 

quadro clínico e para melhor instrumentalizar e uniformizar o diagnóstico, foram criadas 

escalas, critérios e questionários. Existem vários sistemas de classificação do autismo, sendo 

que os mais comuns são a Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial 

de Saúde, ou CID-10, em sua décima versão, o Manual de Diagnóstico e Estatístico de 

Doenças Mentais da Academia Americana de Psiquiatria, ou DSM-IV e o CHAT, um check-
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list de autismo em bebês, desenvolvido por Baron –Cohen, Allen e Gilberg, 1992 

(Mello,2001). 

Alguns exames laboratoriais podem ajudar no diagnóstico e no provável 

tratamento, identificando condições clínicas e alterações importantes para um tratamento 

mais adequado, como teste de hipersensibilidade de 90 alimentos – IgG, mineralograma do 

cabelo; análise detalhada das fezes, análise de ácidos graxos  do plasma, marcadores de 

anticorpos, que possam indicar  um processo autoimune, marcadores das enzimas do fígado, 

um painel férrico e da tireóide,  teste de homocisteína, por ser um marcador importante para a 

metilação e o ciclo de folato, exame de hemograma completo, exame de ácido orgânico da 

urina, entre outros. Estes exames podem ser realizados em ordem de prioridades, avaliando-

se individualmente cada criança autista (Arranga et al, 2005). 

4 INCIDÊNCIA  

A incidência do autismo varia de acordo com o critério utilizado por cada 

autor. Bryson e colaboradores, em seu estudo conduzido no Canadá em 1988, chegaram a 

uma estimativa de 1: 1000, isto é, em cada mil crianças nascida uma seria autista. Segundo a 

mesma fonte, o autismo seria duas vezes e meio mais freqüente em pessoas do sexo 

masculino do que em pessoas do sexo feminino (Mello, 2001).  Observa assim uma 

predominância do sexo masculino, conforme citado por Frith (1989) ou pelo próprio DSM 

IV, embora quando analisamos as etiologias prováveis, não seja encontrado grande número 

de patologias vinculadas especificamente ao cromossoma X, o que justificaria essa 



 7

adversidade. Refere-se ainda que quando diferentes faixas de QI são examinadas, tem-se um 

predomínio maior de indivíduos do sexo masculino, chegando-se a razões de 15:1, 

contrariamente a quando são avaliadas populações com QI superior a 50 (Assumpção e 

Pimentel 2000). 

Informações apresentadas pelo Comitê de Reforma Governamental de 

Toxicidade de Mercúrio, durante um congresso em julho de 2000 relatou que houve um 

aumento da incidência do autismo em 1 em 200 no ano passado, quando comparado ao ano 

de 1960 que registrava 1 em 2000 (Cave,2001 e Chez et al., 2004). 

Em 1960, a prevalência do autismo foi calculada por 4 a 5 crianças por 

10.000 e continuou a ser considerado uma desordem rara (Lotter, 1966). Quarenta anos mais 

tarde, as condições do espectro autístico estão entre as desordens neurológicas da infância 

mais comum, com dados estatísticos de prevalências de 1 em 160 crianças (Mc Candless, 

2002; Waltz e Shattock, 2004; Arranga et al, 2005). 

Se houve um aumento real do número de crianças com desordens autísticas 

é um assunto para ser discutido (Gillberg ,1999; Shattock et al.,2001). 

O aumento da incidência do Autismo tem crescido progressivamente nos 

últimos dez anos ou será que o diagnóstico está sendo feito mais cedo? O fato é de que 

precisamos ficar atentos e buscar respostas.   

Rimland, Ph.D. do Instituto de Pesquisa em Autismo, fez a seguinte 

pergunta: “Existe uma epidemia de autismo?" Seus dados, mostrados na Tabela 1, mostram 

que entre 1965 e 1969, somente 1 % dos pais que o contataram perguntaram a respeito de 

autismo em crianças abaixo de três anos. Porém, entre 1994 e 1995, este número aumentou 

para 17%. Presumivelmente, este aumento de porcentagem pode ser atribuído a dois fatores: 
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l- um maior conhecimento sobre autismo por parte dos médicos e pais, 

levando a um diagnóstico mais precoce; 

2- maior incidência de autismo numa faixa etária mais jovem. Além disso, 

um grande número de profissionais, incluindo pediatras e psiquiatras especializados em 

autismo, verificou um aumento da incidência de autismo. 

William Crook, um pediatra que iniciou sua carreira em 1950, apesar de 

conhecer os sintomas de autismo desde aquela época, não encontrou nenhum caso de autismo 

até 1973. Depois disso, ele sentiu que a incidência de autismo aumentou muito. O 

conhecimento deste aumento é crítico para determinar se o autismo é causado por fatores 

genéticos ou ambientais. Se o autismo fosse causado por fator genético, a incidência deveria 

ser constante. Além disso, a porcentagem de indivíduos com autismo em uma faixa etária 

particular deveria ser a mesma (Shaw, 2002). 

Assim, se a incidência de autismo em crianças com três anos é de 1/1000, a 

incidência de autismo em crianças com cinco anos deveria ser a mesma (Shaw, 2002). 

Há fortes indicações que a incidência do autismo esteja aumentando, mas 

nenhum marcador biológico de diagnóstico definitivo ainda foi encontrado (Bull et al., 2003). 

EXISTE UMA EPIDEMIA DE AUTISMO? 

Tabela 1 

Ano % menor que 3 anos número 
1965 –69 Um 919 
1970 – 79 Cinco 4184 
1980 – 89 Cinco 4018 
1990 – 93 Oito 6785 
1994 – 95 Dezessete 3916 
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Felizmente, dados similares têm sido relatados na Islândia (Magnusson e 

Saemundsen, 1996). A Islândia é o país ideal para esta avaliação, pois uma única instituição 

confirma todos os casos de autismo no país e, como os pesquisadores pessoalmente 

confirmam todos os casos diagnosticados, a variabilidade dos dados é minimizada. Os 

investigadores verificaram que a incidência de autismo dobrou nos últimos 20 anos. Além 

disso, a relação homem/ mulher aumentou significativamente no mesmo período. Este estudo 

é extremamente importante, pois mostra que outros fatores, além da genética, podem estar 

causando autismo. Quais seriam estes fatores não genéticos? 

5- CAUSAS DO AUTISMO 

O autismo incide igualmente em famílias de diferentes raças, credos ou 

classes sociais.  

As causas do autismo são desconhecidas. Existem várias teorias a respeito 

da etiologia do autismo, como de acordo com as investigações de Mary Coleman, 

neuropediatra (1974), existem diferentes tipos de autismo: Autismo familiar 8%, Autismo 

celíaco 10% e o Autismo Purínico 22% (Négron, 2003). 

Porém nenhuma delas foi realmente comprovada pela ciência e acredita-se 

que a origem do autismo esteja em anormalidades em alguma parte do cérebro ainda não 

definida de forma conclusiva e, provavelmente, de origem genética (Page, 2000 e Mello, 

2001). 
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Autismo é uma desordem multigênica em que uma combinação variada de 

diferenças genéticas expressas em níveis diferentes de severidade, talvez influenciada pelos 

fatores ambientais (Waltz e Shattock, 2004). Segundo Arranga et al., (2005) as epidemias de 

autismo não são genéticas, pois apesar de existir suscetibilidade genética em algumas 

crianças, ainda não foi desenvolvido nenhum teste padrão que confirme esse fator genético. 

Acreditava-se que o autismo poderia ser causado por problemas 

relacionados a fatos ocorridos durante a gestação ou no momento do parto. (Mello, 2001). 

Em 1964, Rimland, PhD, psicólogo e pai de um menino autista, encerrara o 

mito da origem emocional e escreveu seu livro Autismo Infantil, onde descreve a 

possibilidade da origem orgânica do autismo e fundou a Sociedade para Crianças Autistas 

iniciando as investigações nos aspectos orgânicos da síndrome autista e ao mesmo tempo 

iniciou o tratamento psicoeducativo com a investigação e execução de estratégias específicas 

para ensinar às crianças com autismo (Négron, 2003). 

A hipótese de uma origem relacionada à frieza ou rejeição materna já foi 

descartada, relegada à categoria de mito há décadas. Porém, a despeito de todos os indícios e 

da retratação pública dos primeiros defensores desta teoria, persistem adeptos desta corrente 

que ainda a defendem ou defendem teorias aparentemente diferentes, mas derivadas desta 

(Mello, 2001). 

Como já dito anteriormente, acredita-se que é mais provável que sua 

etiologia seja uma condição decorrente de um mecanismo multifuncional, determinado pela 

associação de fatores genéticos, fatores imunológicos e ambientais. Mas, se por um lado as 

descrições clínicas iniciais ainda podem ser aceitas sem contestação, o mesmo não pode ser 

afirmado com relação à etiologia, tratamentos e prognóstico, tais como foram inicialmente 



 11

descritos. O autismo é uma doença multifatorial, com muitos fenótipos ou subgrupos (Chez 

et al, 2004), de aspecto imunológico, ambiental e genético (Mc Candless, 2002). 

Há três áreas do corpo, que estão envolvidas no autismo: trato 

gastrointestinal, o cérebro e o sistema imune (Cave, 2001). 

5.1 Trato Gastrointestinal e sua Relação com Autismo 

Kontstantareas e Homatidis (1987), da Universidade de Guelp em Ontário, 

no Canadá, encontraram uma alta correlação entre a prevalência de infecção no ouvido e 

incidência de autismo. Eles verificaram que, quanto mais cedo uma criança com autismo 

tinha uma infecção no ouvido, aumentava a probabilidade de que a criança tivesse uma forma 

mais grave de autismo. Eles também descobriram que o aumento da incidência de infecções 

no ouvido estava associado às formas mais graves, ao invés de formas mais leves de autismo. 

Muitos estudos semelhantes têm sido feito no campo da Síndrome da Deficiência de Atenção 

e Hiperatividade (SDAH). Estes estudos também mostram que a infecção no ouvido numa 

fase precoce da vida resulta em uma incidência muito maior de hiperatividade. Roberts e 

colaboradores (1994), relatam que a otite média recorrente durante a infância esteve 

correlacionada com o aumento da distração dos estudantes, posteriormente na vida. Outros 

estudos correlacionam à otite média recorrente com índices de inteligência mais baixos, 

baixo desempenho na leitura, fala e testes matemáticos, aumento da repetição escolar, 

aumento do déficit de atenção e problemas de comportamento na escola (Shaw, 2002). 

Shaw (2002), interpreta esses fatos que levam a um desenvolvimento 

anormal, serem causados por subprodutos anormais das leveduras e bactérias resistentes que 
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são absorvidas pelo intestino, causadas pelo uso excessivo de antibióticos (Shaw,2002; 

Rodriguez,2003 e Arranga,et al. 2005). 

Os antibióticos e as vacinas infantis com toxinas danificam o trato intestinal 

e o sistema imune (Arranga, et al. 2005). 

Nossa mucosa intestinal é especialíssima, 80% do nosso potencial de 

imunidade se concentra nela. Em nosso trato intestinal estima-se que há em média 500 

espécies diferentes de bactérias vivendo em harmonia/simbiose, como as bactérias aeróbicas, 

anaeróbicas, fungos e leveduras e em alguns indivíduos os protozoários; com predominância 

das bactérias anaeróbicas. 

Existe cerca de 10 a 100 trilhões de bactérias no trato intestinal, sendo que 

em nosso corpo temos cerca de 100 trilhões de células. Assim, no indivíduo que não utiliza 

antibióticos de 10 a 15% do volume celular total é composto de bactérias (Shaw, 2002). 

Quando as bactérias boas são eliminadas, as bactérias potencialmente 

deletérias aumentam rapidamente, ocorrendo a translocação de bactérias deletérias da parede 

intestinal para os linfonodos ao longo do trato digestivo. Destes linfonodos, estas bactérias 

podem causar novas infecções em qualquer parte do intestino. 

Com a eliminação das bactérias normais do intestino pelo uso excessivo de 

antibióticos, as leveduras não encontram competição, além de serem também estimuladas por 

vários tipos de antibióticos (Shaw, 2002 e Póvoa, 2002). 

A disbiose é o desequilíbrio da flora intestinal e torna-se mais perigosa 

quando combinada com a permeabilidade intestinal. 

Crianças autistas normalmente apresentam diarréia ou constipação crônica 

(Page, 2000; Mc Candless, 2002). Apresentando má digestão e má absorção (Cave, 2001). 
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As bactérias e leveduras produzem subprodutos químicos no organismo que 

em condições normais se encontram em baixas quantidades. Mas quando estas alcançam 

números extremamente elevados, há uma produção destes subprodutos em altas 

concentrações, que são absorvidos pelo trato intestinal para o sangue, circulando por todos os 

tecidos e filtrados para a urina. 

Além da produção destes subprodutos, as leveduras podem se converter em 

formas invasivas. Na forma de hifa se fixam firmemente na mucosa do trato intestinal. 

Essa fixação é facilitada pela secreção das enzimas digestivas das leveduras 

no ponto de fixação. Esse revestimento intestinal, é então, digerido por enzimas produzidas 

pelas leveduras, como a fosfolipase A2, catalase, fosfatase ácida e alcalina, coagulase, 

queratinase e protease. A protease secretória aspartate é de grande importância, pois pode 

destruir o revestimento do trato intestinal, além de digerir os anticorpos IgA e IgM (Shaw, 

2002). 

A destruição desse revestimento pode ser devido à resposta secretória 

anormal (Shaw, 2002). O crescimento exagerado de bactérias patogênicas tumultua tanto a 

função intestinal que acaba desequilibrando a produção das secreções pelos órgãos que a 

compõem, resultando em insuficiência pancreática, diminuição da função biliar, deficiência 

do ácido clorídrico e prejuízo da mobilidade intestinal (Póvoa, 2002). O intestino é 

considerado a maior glândula endócrina que temos no corpo, tanto pela quantidade de 

hormônios que secreta como pela importância deles (Póvoa, 2002). 

Como resultado destas múltiplas fixações, algumas células do intestino são 

eliminadas e o epitélio fica destruído, com formação de “buracos” na mucosa, permitindo a 

entrada de macromoléculas não digeridas dos alimentos pela corrente sanguínea e levando à 

alergia alimentar (Shaw, 2002 e Cave, 2001). As conseqüências de um aumento da 
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permeabilidade intestinal são sérias e estão relacionadas a muitas doenças (Póvoa, 2002). São 

inúmeras as substâncias que podem ser indevidamente absorvidas pelo intestino permeável: 

metais pesados, toxinas de bactérias patogênicas, e alguns peptídeos. 

Os sintomas de leveduras intestinais podem incluir alterações de 

comportamento, como hiperatividade, psicose, depressão e queixas como fadiga, dor articular 

e muscular, distúrbio de sono, aumento das alergias, sensibilidade química e aumento da 

incidência de infecções vaginais por fungos e coceira peniana nos homens (Shaw, 2002). 

Os fungos são um grupo biológico que inclui leveduras, mofo e cogumelos. 

Assim, todas as leveduras são fungos, mas muitos fungos não são leveduras. Uma das 

doenças mais comuns é a causada pela Albicans. Outras espécies de Cândida incluem 

Cândida tropicans, Cândida glabrata, Cândida pseudotropicalis, Cândida guilliermondii e 

Cândida parapsolis.  

Provavelmente, todas estas espécies podem causar doenças, especialmente 

se o sistema imune estiver enfraquecido (Shaw, 2002). A Cândida albicans pode existir em 

quatro formas: uma levedura ou forma celular simples, uma colônia de células ou micélio, 

um clamidósporo ou forma cística e uma forma com deficiência da parede celular (Póvoa, 

2002). Tanto o tipo micelar e o clamidósporo são capazes de levar a invasão tissular (Póvoa, 

2002). Acredita-se que a vitamina biotina previna a transformação de Cândida de levedura 

para micélio e é algumas vezes incluída na medicação antifúngica tal como a Candicina 

(Shaw, 2002). 

A biotina também é produzida pelas bactérias benéficas do trato digestivo e 

o uso de antibióticos pode eliminar essa produção bacteriana, levando a deficiência de 

biotina. As leveduras também se beneficiam da biotina para o seu próprio crescimento, mas 
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não irão se converter na forma micelar, que é a forma na qual elas invadem os tecidos (Shaw, 

2002). 

A Cândida com deficiência da parede celular pode, até mesmo, ser capaz de 

esconder-se dentro das células e esta pode ser a razão porque que a erradicação da Cândida é 

tão difícil. Os compostos furan, 5- hidroximetilfuróico e 2- furan, 5- dicarboxílico que estão 

frequentemente elevados na amostra de urina de crianças com autismo são produtos 

conhecidos de espécies de Aspergillus, que é um mofo comum da comida. O composto 

intimamente relacionado chamado furancarbonilglicina é provavelmente um produto da 

desintoxicação de outros compostos furan, que se combina com a glicina no fígado (Shaw, 

2002). 

Outra substância encontrada na urina de crianças autistas é a alta 

concentração do ácido tartárico, um subproduto da Saccharomyces cerevisiae, um tipo de 

levedura que está sendo investigado por seu papel na Doença de Crohn, e que pode causar 

infecção sistêmica em pessoas com alteração do sistema imune; podendo existir uma relação 

com o autismo (Shaw, 2002 e Page, 2000). O ácido tartárico é largamente utilizado como 

aditivo em alimentos processados e é um subproduto do vinho, uma grande quantidade de 

borra de ácido tartárico é removida após a fermentação com leveduras do suco de uva. 

O ácido tartárico é um análogo do ácido málico e inibe a enzima fumarase, 

importante para o Ciclo de Krebs (Shaw, 2002). 

Em muitas crianças autistas há um aumento da excreção do composto ácido 

3-hidroxi 3-metilglutárico na urina, (Shaw, 2002) que pode ser devido à doença genética 

chamada acidemia 3 hidroxi 3 metil glutárico. Tanto os seres humanos, como as leveduras 

utilizam este composto para fazer esteróides.  
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 Shaw (2002), acredita que estes valores altos encontrados nas crianças 

autistas estão relacionados com o supercrescimentos das leveduras no trato intestinal, embora 

não seja descartada que algumas crianças autistas possam apresentar de forma leve a doença 

genética.  

A Cândida produz compostos imunotóxicos que afetam o cérebro, como o 

acetaldeído, inibindo ou competindo com a vitamina B6, e reagindo com neurotransmissores 

como a dopa mina e a serotonina (Shaw, 2002 e Póvoa, 2002) para formar compostos 

parecidos com os opiáceos, chamados tetrahidrosoquilonas. 

Mannan, é outro subproduto da Cândida e do Saccharomyces cerviasiae, 

que tem efeito imunossupressor no sistema imune (Shaw,2002). A maioria das cepas de 

Cândida tem a capacidade de produzir gliotoxinas, que fragmentam seletivamente o DNA das 

células brancas, chamadas linfócitos T e macrófagos, assim eles se tornam ineficientes na 

luta contra a infecção. Por isso a Cândida causa infecção recorrente (Shaw, 2002). As 

gliotoxinas produzem radicais livres e também agem no grupo sufidril das proteínas, que é 

um grupo importante para o funcionamento de várias enzimas (Shaw, 2002). 

A terapia com glutationa, N-acetil-cisteína e ácido lipóico são úteis para 

prevenir a ação tóxica das gliotoxinas. E a suplementação com vitamina C e E também são 

importantes para prevenir as lesões causadas pelos radicais livres induzidos pelas gliotoxinas 

(Shaw, 2002). 

 Algumas crianças autistas têm em seu trato intestinal quantidades 

excessivas de Cândida Albicans (Rodriguéz, 2003). 

Indivíduos com infecção pela Cândida produzem freqüentemente 

anticorpos contra a cândida, que também reagem com vários tecidos do corpo. Este mesmo 

anticorpo antileveduras também reage contra as proteínas do trigo, que explica porque tantas 
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crianças com autismo têm altos anticorpos para o trigo e são sensíveis a ele. A alfa-gliadina é 

muito similar à porção de uma das proteínas das leveduras (Shaw, 2002). 

O sistema imune faz um “inventário” de suas próprias células e das 

bactérias e leveduras no trato intestinal, realizado pelo grupo de células chamadas CD5 + as 

células B, que estão presentes desde o embrião em desenvolvimento e que parecem ter um 

papel importante na tolerância dos microorganismos intestinais na vida pós-natal. Essas 

células parecem estar relacionadas em regular a secreção de IgA, que tem como função 

selecionar os microorganismos a serem tolerados (Shaw, 2002). Qualquer célula que esteja 

neste inventário inicial pode levar como resultado a tolerância imune, onde leveduras e 

bactérias nocivas não serão atacadas posteriormente pelo sistema imunológico, não só pelo 

uso precoce de antibióticos que acaba com a flora normal do intestino fazendo com que, as 

células CD5 e B rejeitem os organismos normais como invasores, numa idade mais avançada, 

como também por alguma infecção por levedura durante a gravidez (Shaw, 2002). Há uma 

suspeita que isto ocorra em algumas crianças autistas, pois nelas há um supercrescimento de 

leveduras, mesmo após uma intervenção de terapia antifúngica.  

A terapia antifúngica não tem a intenção de ser o único tratamento que a 

criança recebe, Bruce Semon acredita porém que o uso da dieta melhora muito a função 

física básica da criança, eliminando dor de cabeça, dor de estômago e dor abdominal. Ele 

acredita no uso de uma combinação de dieta especial com uma droga antifúngica chamada 

nistatina para tratar as crianças com autismo (Shaw, 2002).  

Entre as principais terapias para o tratamento de supercrescimento de 

leveduras em autismo estão os probióticos, a dietas antifúngicas e a prescrição de produtos 

antifúngicos (Shaw, 2002). 
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Reação de Herxheimer ou Reação de eliminação de leveduras, também 

ocorre quando certas bactérias intestinais também são tratadas. Após três a quatro dias de 

tratamento, a pessoa pode sentir-se mal, com fadiga extrema e febre, pela eliminação das 

substâncias tóxicas das leveduras. Essa eliminação pode durar de três dias a uma semana. 

Outros sintomas relacionados: eructação, náuseas, vômitos, eczema, dor de cabeça e 

estufamento (Shaw, 2002). 

As crianças com autismo podem ter uma intensificação de sintomas, como 

ansiedade de comer doces, auto-estimulação, abanar os braços e hiperatividade. Sugere-se 

que neste período haja uma suplementação com vitamina C (Shaw, 2002), por ter uma ação 

antihistâminica (Shills et al. 2003). 

A nistatina é uma das medicações antifúngicas mais antigas e mais seguras, 

porque não é absorvida pela corrente sanguínea nas doses comumente descritas, sendo 

eliminada praticamente 100% nas fezes (Shaw,2002).  

A dieta para eliminação das leveduras, inclui todos os alimentos produtos 

da fermentação de leveduras ou contaminação por fungos. As leveduras contêm muitas vias 

bioquímicas semelhantes, apesar de que, em geral, o veneno produzido pelo fungo é muito 

mais potente do que o das leveduras (Shaw, 2002). 

 A redução da Cândida pela dieta e nistatina leva á diminuição dos produtos 

químicos no cérebro, o que leva à diminuição dos sintomas autísticos (Shaw, 2002). 

Algumas crianças autistas não têm problemas com as leveduras, mas 

podem ter o crescimento da bactéria Clostridium (Shaw, 2002, Arranga et al., 2005 e 

Rodriguéz, 2003). O Clostridium existe normalmente no cólon e quando por qualquer 

motivo, consegue colonizar o intestino delgado, mais precisamente o íleo, gera uma disbiose 

muito séria. A bactéria provoca uma deficiência de vitamina B12, gerando anemia, e ainda 
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atua sobre os sais biliares, alterando sua estrutura. Também são conhecidas psicoses 

desencadeadas a partir da ação desta bactéria em se combinar com o triptofano e formar 

substâncias que não a serotonina. Existem cerca de 100 diferentes espécies de Clostridium 

habitando o trato intestinal, sendo que um deles, o Clostridium difficile, tem sua proliferação 

facilitada quando não há boa secreção de ácido clorídrico e de enzimas pancreáticas. O amido 

mal digerido também facilita a proliferação do clostridium difficile., que envia para o cérebro 

uma toxina para inibir a síntese de serotonina, garantindo assim sua sobrevivência, pois a 

falta de serotonina no organismo provoca uma vontade de comer doces, que são o seu 

alimento. A queda de serotonina também está relacionada com as alergias alimentares 

Como esta bactéria baixa a serotonina, a produção de melatonina também 

diminui, causando sérios distúrbios. Dentre, muitas funções importantes a melatonina tem 

papel importante para a absorção do zinco, mineral fundamental para a imunidade, que atua 

na formação das nossas células de defesa (Povoa,2002).  

Este tipo de clostridium produz ainda substâncias que vão bloquear a 

absorção de vitaminas lipossolúveis, além de aumentar a proliferação de Cândida (Povoa, 

2002). 

O zinco apresenta um importante papel no sistema imune e sua deficiência 

pode acarretar em uma maior susceptibilidade a diversos patógenos, com aumento da 

morbidade de indivíduos zinco deficientes. 

Vários setores da resposta imune, desde a integridade de barreiras mucosas 

até a regulação de genes dentro dos linfócitos, são influenciados pelo zinco, o qual também 

exerce papel fundamental no desenvolvimento e na função das células “natural killer”. O 

macrófago, uma célula pluripotencial com múltiplas funções imunes, é adversamente afetada 

na deficiência de zinco, que pode alterar a morte intracelular de patógenos, a produção de 
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citocinas e a fagocitose. A imunidade humoral torna-se comprometida, com alterações na 

produção de imunoglobulinas, especialmente imunoglobulina IgG. 

Porém, a imunidade celular é, sem dúvida, o setor da resposta imune mais 

afetado pela deficiência do mineral, a qual ocasiona alterações tróficas do timo (Chandra, 

1988) e nos linfócitos (maturação, ativação e produção de citocinasTH1). Tudo decorrente da 

influência do zinco nas funções celulares básicas, como: síntese proteíca, replicação do DNA, 

transcrição do RNA, divisão celular e ativação das células imunes (Rodrigues, 2005). 

Podemos afirmar que a função imunológica é seriamente reduzida quando 

os níveis plasmáticos de zinco estão baixos. O mecanismo de ação da imunoestimulação que 

o zinco exerce é complexo, embora a estimulação do hormônio do timo (o qual o zinco é um 

cofator essencial) pareça ser o mais importante. ( Rodrigues, 2005). 

O sistema imune é altamente proliferativo e influenciado por proteínas 

zincos-dependentes envolvidas na função celular geral (Marcondes et al, 2003). 

O timo é indispensável para diferenciação celular dos timócitos (células T 

jovens).  As células do tecido epitelial secretam os hormônios do timo, influenciando a 

maturação dos timócitos e a atividade desses hormônios é diretamente dependente de zinco 

(Sprietsma, 1993) (Rodrigues, 2005). 

A deficiência de zinco, mesmo temporariamente, pode causar uma troca da 

principal atividade imune Th1 celular para resposta Th2 humoral, levando ao 

desenvolvimento negativo de muitas doenças (infecciosas) e, possivelmente, induzindo 

alergia alimentar. 

A suplementação com zinco pode restaurar as funções das células T, as 

quais são altamente zinco-dependente e, portanto, prejudicadas quando os níveis de zinco 
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diminuem (Sprietsma a., Sprietsma b., 1993, Sprietsma c., 1994, Sprietsma D., 1994, 

Sprietsma e., 1988, Sprietsma f., 1993) (Rodrigues, 2005). 

Sintomas da deficiência de zinco incluem maior freqüência de infecções 

bacterianas, fúngicas e virais (Shills et al. 2003). 

Eixo cerebral - intestinal é a compreensão das relações descobertas entre 

hormônios gastrointestinais e cerebrais. Alguns hormônios já têm bem estabelecidos suas 

relações nos dois pontos do eixo cérebro-intestinais, mas para outras as conexões ainda não 

estão muito claras (Póvoa, 2002). 

A secretina foi o primeiro hormônio a ser identificado na parede intestinal 

(1912) Bayliss e Starling, cuja ação se dá no pâncreas, aumentando a sua secreção para a 

produção da enzima digestiva pancreática. Recentemente foi verificado que a secretina 

também possuí uma ação cerebral (Póvoa, 2002 e Shaw, 2002). Seis estudos demonstraram 

que crianças autistas não liberam secretina (Cave, 2001). 

A secretina pode ajudar a aumentar a disponibilidade da serotonina, a 

melhorar a permeabilidade intestinal e reduzir o valor urinário indireto da antiglobulina à 

escala normal (Cave, 2001). 

5.2 Sensibilidade ao Glúten e à Caseína 

Em oito estudos levantou-se a teoria do excesso de opióides no autismo 

(Négron, 2003). As primeiras investigações ocorreram em 1979, por Panksepp, que em um 

estudo administrou substâncias opiáceas em animais, registrando a presença de alterações 

comportamentais, como a irritabilidade, agressividade, movimentos repetitivos, transtornos 
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de sono e etc., sendo que essas características desapareciam depois de passar por um 

processo de três semanas de desintoxicação dessas substâncias opiáceas. (Juarez, 2003). 

Segundo, Shatttock, o autismo pode ser uma conseqüência da ação de 

peptídeos de origem exógena que afeta os neurotransmissores dentro do sistema nervoso 

central (Shaw, 2002 e Page, 2000). Esse excesso de opióides interfere com o 

neurotransmissor ao nível do simpático e diminuí a força dos impulsos sensoriais. Assim 

percebemos o quanto à percepção do som e do sabor está alterado nos indivíduos com 

autismo, podendo explicar o porquê eles tem alguma preferência por determinados alimentos 

e o consomem em excesso (Négron, 1999). 

Segundo, Rimland (2002) as crianças autistas são extremamente seletivas 

na sua alimentação, e é muito visível que os alimentos que as crianças preferem e consomem 

com freqüência são aqueles que mais lhe causam danos. Em 1978 no I Seminário 

Internacional de Autismo, em Madrid, Rimland disse: “a criança autista torna-se viciada ao 

alimento prejudicial” (Négron, 2003). 

Os peptídeos exógenos prejudiciais são produtos da proteína mal digerida 

que escapam através da parede intestinal caindo na circulação sanguínea, ocupando os 

receptores aminas no cérebro, causando distúrbios de ordem psíquica, causando o 

comportamento auto-destrutivo (Cave, 2001; Rodriguéz, 2003; Brudnak et al. 2002 e Sun et 

al. 2003) e provocando um sintoma muito conhecido: a avidez por alimentos. O organismo 

produz endorfinas e há muitos receptores dessa substância no cérebro. Esses receptores 

servem justamente para que uma substância específica funcione nas células, através de sua 

fixação. 

O aumento da permeabilidade intestinal é certamente um dos fatores que 

permite que a exorfina formada pela caseína do leite de vaca e o glutén do trigo, se fixem nos 
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receptores de endorfina do cérebro, para produzir um efeito de prazer (Póvoa, 2002 e 

Brudnak et al, 2002). A associação da permeabilidade intestinal aumentada, a combinação de 

caseína e do glúten como opióides reagem com receptores opióides no cérebro, mimetizando 

os efeitos de drogas opiáceas, como heroína e morfina (Shaw, 2002 e Cave 2001). 

A morfina, assim como a cocaína, a heroína e outras substâncias do mesmo 

grupo químico se fixam nos receptores da endorfina (Povoa, 2002).  

A caseomorfina e a gliadorfina reagem com áreas do cérebro como lobo 

temporal envolvido na fala e na integração auditiva. Os peptídeos do leite e trigo funcionam 

como opiáceos (Shaw, 2002).  

Sabe-se que muito peptídeos também funcionam como neurotransmissores, 

como a substância P, em neurônios sensitivos e os opióides. Do ponto de vista neuroquímico, 

as áreas encefálicas relacionadas com o comportamento emocional são muito importantes 

porque apresentam enorme diversidade de substâncias, destacando-se os peptídeos, os 

opiáceos e as monoaminas (Machado, 2005).  Segundo, Rantala (1996) as anormalidades do 

sistema límbico ocorre no autismo pela presença desses peptídeos exógenos prejudiciais, e 

que variam e diferem de uma pessoa autista a outra, Rantala também acredita que os 

mecanismos de proteção contra esses, peptídeos prejudiciais, de uma pessoa autista pareçam 

funcionar de maneira deficiente ou faltar completamente.  

Vários estudos feitos por Dohan, Rechelt, Schattock, Cade e outros 

estabeleceram que crianças com autismo e adultos com esquizofrenias tem níveis elevados de 

peptídeos na urina resultantes da quebras incompletas de certas proteínas do leite e do trigo 

(Shaw, 2002; Cave, 2001; Brudnak et al.,2002 e Juarez,2003) e que a remoção destas 

proteínas através da dieta leva a melhora dos sintomas (Page,2000).  
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Alguns estudos indicam que os autistas desenvolvem intolerância a caseína 

do leite e ao glúten em conseqüência da deficiência da enzima certa e de produtos que 

causam a chamada alergia cerebral produzindo uma disfunção metabólica severa (Négron, 

2003 e Brudnak, 2002). 

A terapia das enzimas tem sido empregada recentemente como uma opção 

viável de tratamento, uma vez que se determinou que a retirada das exorfinas pela dieta não 

ocorre inteiramente na prática ou que seja 100% garantida, podendo ainda exercer um efeito 

neurotóxico (Brudnak, 2002). 

Um dos maiores problemas relatados no autismo é a hiperatividade, as 

condutas destrutivas e os transtornos no sono (Négron, 2003). Muitas pessoas com autismo 

nunca conseguem um padrão de sono adequado, parece que precisam de menos tempo de 

sono ou que não têm idéia de que devem dormir à noite; alguns se recusam a ir para cama ou 

permanecem em vigília por horas (Nilsson, 2003). Sintomas também característicos em 

processos de alergias alimentares (Pradez et al. 1996).  

Percebemos que neste processo temos envolvido o excesso de opióides, a 

permeabilidade intestinal (Rodriguéz, 2003), e a intoxicação por metais pesados e pesticidas, 

gerando também uma síndrome de má absorção. As conseqüências da desordem metabólica 

são compatíveis com os dados epidemiológicos genéticos, imunológicos, psicológicos e de 

condutas associadas a esta síndrome (Négron, 1999 e 2003).  

No autismo há mais que um processo alérgico, há um processo tóxico. 

Waring (1993) descreve que 90% das crianças autistas têm deficiência em uma enzima 

hepática chamada fenolsulfurotransferase e consequentemente não podem eliminar os 

componentes tóxicos que contém sulfitos (Négron, 2003 e Arranga et al., 2005). 
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As crianças com desordens do espectro autístico revelam freqüentemente 

vários sintomas gastrointestinais que podem se resolver com uma dieta de eliminação, junto 

com a melhoria aparente de alguns sintomas comportamentais. A evidência sugere que a 

autismo pode ser acompanhado por respostas inflamatórias imunes intensas. Isso pode 

predispor ou predispõe crianças com síndrome de autismo a sensibilização aos peptídeos da 

caseína e glúten, por terem dificuldade de digerir algumas proteínas da dieta, gerando 

processos inflamatórios no trato gastrointestinal, alterando a permeabilidade intestinal e por 

conseqüência facilitando os processos inflamatórios sistêmicos, que também são 

característicos das alergias alimentares tardias (Sun, e Itokazu ,2002 e Lin et al.,2000).  

O peptídeo do trigo é chamado de gluteomorfina ou gliamorfina e o do leite 

de caseomorfina.  

Caseomorfina e gliadorfina são compostos de sete aminoácidos os quais 

estão abreviados abaixo. Caseomorfina e gliadorfina começam com o sufixo N-terminal na 

seqüência TYR-PRO (para a tirosina e a prolina) com os pró-resíduos adicionais (prolina) nas 

posições 4 e 6 de ambos os peptídeos, como indicado abaixo. 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 
Casomorfina Tir pro fe pro gli pro ile 
Gliadorfina Tir pro gln pro gln pro fe 

A incapacidade de quebrar esses peptídeos pode indicar uma deficiência 

genética possível do dipepitidil peptidase IV em crianças com autismo. DPP IV, é uma 

enzima presente nas células do sistema imunológico, chamadas linfócitos. Esta célula 

particular é denominada CD4+células auxiliadoras. Verificou-se que esta enzima é idêntica 
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ao marcador de superfície celular CD26. A DPP IV também é encontrada na mucosa 

intestinal, rins e vasos sanguíneos (Shaw, 2002, Sun et al. 2003 e Brudnak et al. 2002). 

A DPP IV é inativa ou ausente em crianças com autismo (Cave 2001). 

A gliadorfina e caseomorfina são substratos importantes para a enzima DPP 

IV, (Shaw, 2002 e Brudnak et al. 2002). Ela degrada os peptídeos de morfina (Cave 2001). 

Cada molécula de caseomorfina e gliamorfina é processada duas vezes pela DPP IV.   

Após a remoção de dois peptídeos, os tripeptídeos, como a prolina, 

permanecem na posição central, tornando-se potentes inibidores da DPP IV, que irão 

desativar a DPP IV. 

Como resultado muitas outras funções da DPPIV podem estar prejudicadas 

(Shaw, 2002), sendo assim a caseomorfina e a gliadorfina, podem ser muito mais importantes 

que os efeitos opióides destas moléculas. 

A vacina MMR é um potente inibidor in vitro da DPP IV, devido talvez ao 

seu conteúdo de gelatina hidrolizada, porque provavelmente a hidrólise libera peptídeo com 

prolina na terceira posição dos peptídeos, ou tripeptídeos com prolina na segunda posição 

(Shaw, 2002). Mas é necessário maiores pesquisas para determinar se a gelatina hidrolizada é 

um problema para as crianças autistas, apesar de alguns estudos demonstrarem que após a 

vacinação com MMR e DPT (Tríplice), crianças que apresentaram reações às vacinas 

possuem elevações de anticorpos IgG e IgE no soro para gelatina. 

Tanto o leite de vaca quanto o trigo são relativamente novos na escala 

evolutiva do ser humano e foram provavelmente utilizados como alimentos pelos nossos 

antecessores cerca de 10 mil anos atrás. Até aquela época, nossos ancestrais comiam uma 

dieta de plantas selvagens, peixes, animais e insetos (Shaw, 2002). 
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Segundo, Trompette et al. (2003), a ingestão do leite de vaca é resistente às 

ações das enzimas gastrointestinais devido a um alto índice de resíduos de prolina. 

Em um estudo de revisão, (Sun et al. 2003) acredita-se que o excesso de 

peptídeos opiódes derivados do leite pode ser uma das muitas causas da morte súbita em 

bebês (SIDS), por induzirem a depressão dos centros respiratórios, conduzindo a apnéia e 

morte. Apesar de não existir nenhuma evidência, convencendo que a atividade aumentada de 

opiódes possa ter uma influência mais significativa no SIDS. 

A alergia alimentar, a bolor e outros alergênicos, assim como os efeitos 

tóxicos de certos alimentos podem alterar acentuadamente o comportamento no autismo, 

além de apresentar os fenômenos alérgicos habituais como a coriza, asma e erupção cutânea 

Shaw, 2002 e Négron, 1999). 

Quando os alimentos e alergênicos são removidos por enzimas (EPD), o 

comportamento normal pode ser restaurado (Shaw, 2002). 

A modificação na conduta alimentar, com dieta livre de glúten e caseína, 

terapia com suplementos vitamínicos e tratamento da permeabilidade intestinal (terapia 

anticândida) tem-se mostrado positivos nas melhoras dos sintomas. (Corzo,2005 e 

Négron,2003 e McCadless ,2002). 

Segundo Knivsberg (1995), uma dieta especial afeta pacientes autísticos 

positivamente (Rantala, 1996). 
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5.3 Sistema Imune 

O sistema imune em crianças autistas é geralmente comprometido, 

(Rantala, 1996) elas apresentam uma imunodeficiência, que é uma fraqueza congênita do 

sistema imune (Shaw, 2002).  

As pesquisas mostram que, em muitos casos, o autismo parece ser uma 

disfunção do sistema imune. Isto leva a problemas na quebra da caseína e glúten, mas 

também resulta em problemas na digestão de alimentos que contém fenol, deficiência de 

fenol súlfur transferase e uma resposta exagerada a outros alergênicos (Shaw, 2002 e Arranga 

et al. 2005). 

Os linfócitos T e os B não são formados de maneira adequada, (Cave, 

2001) como já foi relatado anteriormente. As células linfócitos-B são os que vão formar os 

plasmócitos, que formarão os cinco tipos de anticorpos, chamados de imunoglobulinas. Estes 

anticorpos são projetados para reagir contra antígenos específicos introduzidos no sistema 

por microorganismos de vários tipos. Vários pontos do organismo produzem os linfótitos B, 

mas é na mucosa intestinal o lugar onde acontece a maior produção deles (Póvoa, 2002). 

Esses anticorpos reagem contra microorganismos (vírus, levedura, 

parasitas, e bactérias) e lhes permite ser mortos pelas células brancas do sangue. Composto 

principalmente de aminoácidos, os anticorpos são proteínas que se dividem em cinco classes 

de principais de anticorpos (IgA, IgG, IgM, IgD, e IgE) (Shaw,2002, Marcondes,2003). Cada 

classe de anticorpo tem uma estrutura química única e uma função específica. IgG representa 

imunoglobulina G ou anticorpo G e assim sucessivamente. Cada classe contém milhares de 

anticorpos diferentes para microorganismos diferentes, comidas, e substâncias químicas.  
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IgM normalmente é o primeiro anticorpo produzido pelo sistema 

imunológico quando um microorganismo novo é encontrado e é o sistema de primeira defesa 

do corpo. A presença de altos índices de anticorpos de IgM específicos indica uma recente 

infecção. Assim, níveis altos de anticorpos de IgM contra Cândida indicariam uma recente 

infecção de Candida. Anticorpos de IgM diminuem alguns meses depois da infecção.  

IgE é amplamente o anticorpo mais conhecido por seu envolvimento em 

alergias de todos os tipos. Também pode ser envolvido na proteção do corpo contra parasitas. 

IgE elevado no sangue é associado com uma história de alergias excessivas. 

IgM e IgE são aumentados em 30% a 50% em crianças autistas e IgA e IgG 

são diminuídos ao menos em 25%, apesar de existir uma incidência aumentada de alergias e 

infecções em crianças autistas (Cave 2001). 

Anticorpos de IgG são produzidos pelo lifócitos-B quando o corpo é 

atacado pelo mesmo microorganismo em uma invasão subseqüente. Também pode ser 

envolvido causando alergias à alimentos.  

Anticorpos de IgG são os anticorpos que protegem a longo tempo contra 

infecções depois de imunizações.  Às vezes o total de IgG no sangue pode ser normal, mas a 

concentração de um ou mais subtipos de IgG pode ser baixa ou alta.  

Como resultado, um nível de IgG normal pode estar enganando se não for 

acompanhado por níveis normais de cada subdivisão da classe. Há quatro subtipos de IgG: 

IgG1, IgG2, IgG3, e IgG4.  

IgA é o anticorpo envolvido na proteção do epitélio nasal e intestinal contra 

microorganismos. A IgA Secretória (sIgA) é uma forma especial do anticorpo de IgA que é 

secretado para proteger a mucosa intestinal.  
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As células IgA secretora surgem cerca de quatro semanas de vida no 

intestino do recém nascido, e é passivamente adquirida durante a amamentação. Os níveis de 

adulto são atingidos aos dois anos de idade (Machado, 2005). 

As crianças com autismo apresentam alta freqüência de anormalidades 

nestes anticorpos. Normalmente o nível de IgA é baixo ou ausente em crianças autistas, as 

causas podem ser genéticas, por drogas ou por infecções virais. Alguns pacientes deficientes 

de IgA também são sensíveis ao glúten (Shaw, 2002). 

No estudo de Gupta, 20% das crianças com autismo tiveram uma 

deficiência IgA e 8% faltaram IgA completamente. Reed Warren e colegas, também 

descobriram que 20% de indivíduos autistas tinham baixo soro de IgA comparados com 

controles normais. Assim, a deficiência de IgA é 100 a 200 vezes maior na população autista 

quando comparado à população caucasiana normal (Shaw, 2002).  

Estudos feitos por Reed Warren, Sudhir Grupta indicam que a maioria das 

crianças portadoras do autismo tem uma anormalidade imunológica de algum tipo, como a 

deficiência da mieloperoxidase, imunodeficiência severa combinada, deficiência de IgA total 

ou parcial, IgG subdivisão de classe deficientes em 20% e deficiência no sistema 

complemento C4b (Shaw, 2002). 

A deficiência da mieloperoxidade pode ser genética ou adquirida. O tipo 

genético é devido à mutação no cromossomo 17 ou a deficiência da biotinidase. Já o tipo 

adquirido ocorre por intoxicação por chumbo, deficiência da vitamina B12 ou ácido fólico, 

infecção grave ou leucemias. A maior parte dos pacientes apresentam doenças por infecções 

freqüentes por fungos e leveduras, micoses na unhas ou mesmo infecção sistêmica por 

levedura; (Shaw, 2002). 
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A doença de imunodeficiência severa combinada (DISC), é um defeito em 

ambos os linfócitos B e T, assim tanto a produção de anticorpos como a imunidade da célula 

estão prejudicadas. Ocorre por deficiência genética no cromosso X ou um dos outros 

cromossomos, além das deficiências genéticas das enzimas fosforilase purina nucleosídeo ou 

deaminase adenosina. Infecções por Cândida e outras infecções são comuns nesta doença 

(Shaw, 2002 e Marcondes, 2003) Observação: Não há relatos na literatura médica de crianças 

autistas com DISC. 

A deficiência seletiva de IgA, como já foi citado anteriormente, e a 

deficiência de subclasses de IG, também são outros tipos de imunodeficiências. Em estudo de 

Gupta, 20% das crianças com autismo têm deficiência de subclasses de IgG.  E por fim, a 

deficiência do Complemento C4B, que complementa o trabalho do sistema imunológico em 

destruir as bactérias, leveduras e vírus invasores. A deficiência do complemento C4B 

também está elevada na esquizofrenia; pessoas com quantidades baixas dessa proteína são 

mais susceptíveis a infecções por leveduras e bactérias (Shaw, 2002). 

A biotinidase é uma enzima dependente de zinco e sua deficiência é um 

erro inato do metabolismo que tem sido encontrado no autismo e na síndrome de Rett. A 

deficiência está relacionada com a infecção por fungos e leveduras (Shaw, 2002). 

A biotina liga-se ao grupo amina do aminoácido livre lisina; se o 

acetaldeído ou a arabinose produzida por leveduras estiver reagindo com a lisina, a biotina 

não poderá se ligar e não funcionará de maneira adequada. Quando o organismo quebrar 

estas enzimas, a biotinidase é necessária para liberar biotina da sua enzima degrada. Quando 

a biotinidase for deficiente, a biotina ligada não pode ser reciclada no organismo, sendo 

rapidamente perdida (Shaw, 2002 e Shills, 2003). 
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A enzima biotinidase também é muito importante no autismo porque se 

descobriu que ela também ajuda na quebra dos peptídeos, incluindo os que têm atividade tipo 

opiáceo. Assim indivíduos com essa deficiência da biotinidase podem ser superestimulados 

pela endorfina e outros peptídeos. Também pode ocorrer da conversão da biocitina para 

biotina livre pela biotinidase, possa ser inibida pela quantidade elevada de peptídeos não 

digeridos do trigo e leite; assim, aquela biotina pode não ser adequadamente reciclada mesmo 

quando a biotinidase estiver presente em valores normais (Shaw, 2002).    

A concentração de IL-2 e interferon gama são maiores em crianças autistas, 

indicando uma ativação imunológica, possivelmente devido às reações de vacinas (Shaw, 

2002) e pelo consumo de alimentos alérgicos. 

Uma ótima resposta imunológica para infecção de Cândida necessita de um 

equilíbrio na produção de interferon gama (Cave, 2001). 

5.4 Toxicidade por Metais Pesados 

Na criança autista o sistema de destoxificação do fígado geralmente não está funcionando 

bem, assim elas não conseguem eliminar os metais pesados ou as toxinas ambientas, como os 

pesticidas ou hidrocarbonetos (Cave,2001 e Arranga et al.,2005). 

As vacinas também podem estimular um aumento acentuado de reação 

auto-imunológica (Rimland, 2001 e Shaw, 2002). 

O mercúrio é tóxico para todos os tecidos e órgãos, é encontrado nas 

vacinas como preservante (Timerosal), e em outras fontes, causando anormalidades 

neurológicas,  transtornos  na comunicação, na concentração, diminuição da memória, 

irritabilidade, insônia, depressão, ansiedade, andar incessante, aumento da agressividade, 
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fraquezas, entre outros, que são muito consistentes com todos os sintomas e sinais  em 

crianças autistas ( Mc Candless, 2002 e Arranga et al. 2005). 

Thimerosal é um preservativo utilizado até recentemente em muitos tipos 

de vacinas aplicadas nas crianças em todo o mundo e pode estar relacionado com o aumento 

da epidemia de autismo (Négron, 1999 e Arranga et al. 2005). 

Vivemos num mundo altamente tóxico em que os metais pesados são 

responsáveis por grande número de processos degenerativos no ser humano e o imenso 

calendário de vacinações na infância, inicia-se antes que o sistema imune possa realmente dar 

conta/possa segurar todas as toxinas, sobrecarregando o sistema imune que se encontra 

imaturo (Rimland, 2001 e Arranga et al. 2005). 

A candidíase recorrente no autista pode estar relacionada ao mercúrio e ou 

à exposição ao chumbo em alguns casos, por esses metais tóxicos inibirem a ação da enzima 

mieloperoxidade do leucócito, uma enzima que produz o íon hipoclorito, que é a principal 

defesa orgânica contra a Cândida (Shaw, 2002). 

Além dos quelantes utilizados para eliminar os metais tóxicos do 

organismo, alguns suplementos nutricionais podem ajudar na eliminação do mercúrio ou 

reduzir os seus efeitos tóxicos, como: N-acetilcisteína, selênio, ácido lipóico, vitamina E, 

vitamina C, glicina, taurina, alho entre outros (Shaw, 2002 e Mc Candless, 2002). 

Segundo, Mc Candless, (2002) antes de iniciar o processo de quelação 

deve-se certificar-se que o tratogastrointestinal e o fígado estejam funcionando 

adequadamente. 
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5.5 Erros Inatos do Metabolismo 

Um outro fato a ser considerado no autismo são os erros inatos do 

metabolismo, que são caracteres descontínuos que resultam da variação na estrutura e função 

de enzimas ou moléculas de proteínas (Shills et al, 2003). 

Em alguns casos de autismo, existe uma concentração anormal de 

metabólitos, mas nenhum defeito específico de enzimas foi identificado. Estes casos incluem 

como exemplo a excreção anormal (elevada ou baixa) de ácido úrico (Shaw, 2002 e Page, 

2000). 

1- Ácido úrico urinário baixo e nucleotidase elevada em autismo – 

respondem bem ao tratamento com suplementação dietética com pirimidina 

2- Ácido úrico alto que responde bem a restrição dietética de purinas e ou 

alopurinol (Shaw, 2002 e Page, 2000).  

3- Succinilpurinas anormais e autismo 

Uma dieta baixa em purinas melhorou a interação social, a comunicação e o 

contato visual. Já uma dieta elevada de purinas resultou em aumento da hiperatividade e 

comportamento estereotipado com diminuição do comportamento social (Page, 2000). 
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6 INTERVENÇÃO NUTRICIONAL  

Considerações Gerais 

Uma das intervenções biomédicas no autismo baseia-se na aplicação de 

dietas específicas, na administração de suplementos, como vitaminas, minerais, probióticos, 

prebióticos, ômega 3 e enzimas, para a correção de uma deficiência produzida por erro no 

metabolismo, com objetivo de melhorar os sintomas do espectro autístico (Corzo, 2005; 

Arranga et al. 2005, Brudnak et al. 2002; Page, 2000 e Mc Candless, 2002). 

1- Evitar a ingestão de substâncias que alteram o funcionamento cerebral; 

2- Prover o organismo de nutrientes equilibrados quantitativamente e 

qualitativamente para a produção das substâncias químicas necessárias para o funcionamento 

cerebral, assim como aquelas necessárias para que o organismo produza internamente outras 

substâncias químicas, enzimas e hormônios; 

3- Detectar e corrigir o comportamento alimentar que interfere na 

biodisponibilidade dos nutrientes, assim como a sobrecarga de substâncias tóxicas e 

alergênicas. 

A maior parte dos déficits nutricionais leva a respostas imunológicas 

suprimidas (Shills et al. 2003).                     

A dieta deve ser rígida para que haja melhora nas alterações perceptíveis no 

contato visual, sociabilidade e linguagem (Shaw, 2002 e Arranga et al. 2005). São os sinais 

de que a dieta é um aspecto importante, inclusive determinando o hábito intestinal e uma 

melhora no padrão de sono da criança (Shaw, 2002). 
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A dieta deve eliminar o açúcar, pelo efeito estimulatório dos açúcares nas 

leveduras intestinais, a lista de alimentos restritos incluem qualquer alimento que contenha 

açúcar ou na sua composição contenham fungos.  

A dieta isenta de glúten e caseína (GFCF), é uma dieta baseada na 

eliminação de todos os alimentos que contenham glúten e caseína. Precisa-se eliminar da 

dieta o leite de vaca e seus derivados e produtos que contenham glúten, como o trigo, cevada, 

aveia e derivados. As proteínas do leite e trigo são similares, sendo assim é importante que o 

mais breve possível seja eliminado a proteína do trigo. As melhoras dos sintomas ocorrem 

logo após a retirada dos alimentos e em alguns casos podem demorar até três meses. Deve-se 

tomar muito cuidado com alimentos que contenham essas proteínas ocultas. 

Apesar de poder substituir o leite pelo de soja, devemos tomar cuidado, 

pois muitas crianças também não toleram a soja podendo ocasionar uma reação para aquelas 

que já são altamente sensíveis ao glúten (Shaw, 2002). 

As mudanças são notáveis na comunicação, no contato visual, na 

sociabilidade, no sono, e no intestino. Parece que a dessensibilização ao glúten demora mais 

tempo para ser eliminado do organismo quando comparado com a caseína (Négron, 2003). 

Também é importante a remoção da dieta dos aditivos alimentares. 

Feingold, (1976) sugere que a hiperatividade pode ser causada por corantes, conservantes e 

aditivos artificiais presentes em muitos alimentos. 

Além disso, ele acredita que alimentos que contenham “salicilatos naturais” 

podem causar efeitos indesejáveis em algumas pessoas sensíveis ao mesmo. Algumas frutas 

como a maçã, cereja e uva ou temperos como café, cravo e páprica contém o salicilato 

(Mello, 2001). 
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Um mecanismo de efeito negativo dos corantes alimentares pode ser a 

inibição das enzimas digestivas e ou enzimas detoxificantes. Em um estudo feito na 

Alemanha, descobriu-se que a função bioquímica da enzima digestiva, amilase e tripsina, era 

significativamente inibida por muitos corantes alimentares comuns (Shaw, 2002). 

A utilização do ácido fólico no autismo tem resultado positivo na melhora 

da hiperatividade e por aumentar a interação social de pacientes com síndrome frágil X 

(Page, 2000 e Solorzano, 1998). 

É importante ressaltar que o paladar, o olfato e a sensação da textura dos 

alimentos na boca podem ser muito intensos para algumas pessoas com autismo. Para elas, é 

necessário mais tempo para se acostumarem a novas sensações, e por isso faz com que sejam 

mais relutantes em tentar novas coisas. Esse problema é mais comum em crianças na idade 

pré – escolar e menos comum em adultos autistas. Nilsson, (2003) ainda destaca que uma 

maneira de variar a alimentação é tentar oferecer pequenos pedaços de alimentos novos, sem 

pressionar a criança para aceita-los. Muitas dessas crianças querem que sua comida seja 

servida com os diferentes alimentos bem separados no prato, de modo que possam ver o que 

é cada um deles; normalmente ficam muito angustiados com mudanças. 

A utilização de probióticos é importante no tratamento da criança autista 

por corrigir uma provável disbiose, diminuir a permeabilidade intestinal, controlando o 

supercrescimento de leveduras e fungos (Shaw, 2002 e Brudnak et al. 2002 e Arranga et al. 

2005). 

Os probióticos foram inicialmente recomendados pelo imunologista russo 

Metchnikoff no início da década, que imaginou que várias doenças humanas seriam causadas 

pelo supercrescimento anormal de bactérias danosas que produziam “ptomaínas” deletérias. 
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Algumas das espécies comuns das bactérias são o Lactobacillus 

acidophilus, L.case, L.bulgaricus, L. salivarius, L. termophilus e L. plantarum. Outras 

espécies benéficas incluem Bifidobacterim bifidum e Streptococcus faeccium, são 

encontradas em muitas formulações diferentes. Importante que essas formulações sejam 

isentas de leite, uma vez que crianças autistas são sensíveis aos peptídeos derivados do leite 

(Shaw, 2002). 

O Lactobacillus acidóphillus GG, é uma cepa especial de lactobacilos que 

foi formulada para o controle do supercrescimento de Clostrídio do trato intestinal. William 

Shaw recomenda uma dose de 10 bilhões de células ao dia para qualquer criança acima de 

três anos e metade da dose para crianças menores. 

Porém sabe-se que para melhor ação é interessante é ter  uma ação conjunta 

de um pool de cepas. 

Os produtos antifúngicos utilizados para o controle de crescimento de 

leveduras incluem alho, orégano, ácido caprílico e seu óleo, extrato de semente de grapefruit, 

semente de girassol, gel de aloe vera e lactoferrina (Shaw, 2002). 

É preciso realizar alguns trabalhos adicionais, para esclarecer qual a melhor 

abordagem dietética a ser usada com a terapia antifúngica, pois existem desacordos 

consideráveis a respeito da melhor abordagem dietética para o autismo (Shaw, 2002). 

Conforme, Shaw (2002), a idéia de que o autismo piora ou é causado por 

subprodutos anormais dos microorganismos e opiáceos do trigo e leite não é inconsistente 

com outros achados de pesquisa no autismo, tais como achados neuroanatômicos anormais, 

eletroencefalograma anormal e tomografia de crânio anormal. Anormalidades semelhantes 

são encontradas nas doenças fenilcetonúria, mesmo sendo a anormalidade primária um 



 39

déficit genético e não uma reação enzimática simples. Há uma lógica para que uma alteração 

bioquímica em múltiplos sistemas bioquímicos, causada por subprodutos ou peptídeos 

anormais de trigo e leite, causasse alterações cerebrais estruturais e funcionais (Shaw, 2002). 

De acordo, com Vojdani et al. (2003) os peptídeos dietéticos, as toxinas 

bacterianas e os xenobióticos ligam-se à receptores resultando reações auto-imunes em 

crianças autistas.  

Além da utilização de probióticos e prebióticos, muitos suplementos 

nutricionais são benéficos, incluindo a utilização da dimetilglicina (DMG), ácido ômega 3, 

uma combinação da vitamina B6 e magnésio, assim como a vitamina A, Biotina, Vitamina C, 

ácido fólico e mineral como o cálcio e zinco. 

Os nutrientes devem formar compostos no corpo para serem efetivos, e sua 

eficácia é limitada, quando outros nutrientes estão em falta. As vitaminas diferem das drogas 

a este respeito. As drogas operam como agentes bloqueadores e as vitaminas agem como 

facilitadores para o equilíbrio do metabolismo corpóreo (Shaw, 2002).  

Dimetilglicina (DMG), é uma substância adocidada, descrita num artigo do 

Journal of Laboratory and Clinical Medicecien (1990), como um composto simples e natural, 

sem efeitos colaterais conhecidos, onde descreve uma experiência de melhora do sistema 

imunológico em coelhos de laboratório (Shaw,2002). É encontrada em pequenas quantidades, 

em alguns alimentos, como arroz escuro e fígado. Quimicamente e fisiologicamente, se 

parece com uma vitamina solúvel em água, tal como a vitamina B, mas a principal razão para 

não ser classificada como vitamina, é que não existem sintomas específicos associados a sua 

deficiência (Shaw, 2002). 
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Em 1965, dois pesquisadores russos, Blumena e Belyakova, publicaram um 

trabalho mostrando melhora considerável de fala em 15 crianças com deficiência mental, que 

não eram capazes de falar para se comunicar. As crianças foram tratadas com uma substância 

chamada pangamato de cálcio ou ácido pangâmico. Houve enriquecimento do vocabulário, 

melhora no estado mental, na concentração e no interesse por jogos e brinquedos. Pesquisas 

subseqüentes mostraram que o fator essencial no pangamato de cálcio era o DMG (Shaw, 

2002). 

Atualmente muitos estudos demonstram que o DMG melhora efetivamente 

o sistema imunológico, melhora o desempenho físico e atlético de homens e outros animais 

(Shaw, 2002). 

Rimland acredita que DMG é útil para uma proporção substancial de 

crianças e adultos com autismo, apesar de não se ter estudos específicos mostrando que o 

DMG seja efetivo para o autismo, uma vez que há inúmeros estudos duplos cegos na 

literatura médica e científica, usando não somente humanos, mas muitas espécies de animais 

em laboratórios, dando grandes quantidades de DMG (Shaw, 2002). 

A DMG surge efeito geralmente em uma semana, deve ser tentado por 

poucas semanas ou há um mês antes de desistir. Em alguns casos, resultados têm sido vistos 

em 24 horas. A fala é a alteração notadamente mais positiva, mas também há melhora do 

comportamento. 

O tratamento biológico do autismo mais fortemente amparado na literatura 

científica é o uso de altas doses de vitamina B6 dada junto com suplementos normais de 

magnésio. Embora não cure o autismo, freqüentemente fazem grande diferença (Shaw, 

2002). Há melhora dos hábitos de sono, aumento do uso de sons, palavras ou falas, 

diminuição da hiperatividade e irritabilidade, melhor atenção e aumento no interesse de 
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aprendizado. Em alguns casos, as lesões auto-estimulantes, a punição, e o comportamento 

agressivo diminuem (Solorzano,1998). 

As pesquisas com vitamina B6 em crianças autistas começaram em 1960. 

Em 1966, dois neurologistas britânicos, ªF.Heeley e G.E. Roberts, relataram que 11 entre 19 

crianças com autismo excretam metabólicos anormais na urina, quando é feito o teste de 

sobrecarga de triptofano. Quando é dado a elas um comprimido de 30 mg de vitamina B6, a 

urina se normaliza; porém, não foi feito nenhum estudo de comportamento. Um pesquisador 

alemão, Bonisch, relatou em 1968 que 12 entre 16 crianças com autismo mostraram melhora 

no comportamento, quando foi dada dose elevada de vitamina B6 (100 a 600 mg por dia). 

Três desses pacientes falaram pela primeira vez após a administração de vitamina B6 (Shaw, 

2002 e Pfeiffer et al. 1995).  

Em 1968, Linus Pauling já dizia que algumas doenças mentais estão 

relacionadas a erros bioquímicos do corpo, isto é, que alguns distúrbios psicológicos são 

devido às taxas anormais de substâncias normalmente encontradas no corpo humano, que são 

governadas pela genética, pela dieta e por concentrações anormais de substâncias essenciais, 

tais como as vitaminas e minerais ou mesmo pela necessidade aumentada das mesmas, 

substâncias normalmente encontradas no corpo. Sua teoria sugere que cada pessoa tem sua 

individualidade bioquímica, governada por várias quantidades de vitaminas e minerais. E que 

uma desordem como o autismo pode ter seus sintomas melhorados quando identificado e 

suplementados na quantidade adequada dessas substâncias (Pfeiffer et al. 1995). 

O autismo, em muitos casos, é uma síndrome dependente de vitamina B6.  

A necessidade de B6 varia enormemente nas pessoas, e as crianças autistas que apresentam 

melhoras com o uso da vitamina B6, são porque necessitam de doses extras. 
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A necessidade de vitamina B6 pode ocorrer por causa de defeitos nas 

enzimas que necessitam de PLP ou enzimas envolvidas no metabolismo da serotonia e 

dopamina. (Pfeiffer et al., 1995). 

O PLP, piridoxal 5-fosfato, consiste em uma coenzima para reações 

enzimáticas que resultam na síntese de diversos neurotransmissores, incluindo a serotonina (a 

partir do triptofano), taurina, dopamina, norepinefrina, histamina e o ácido – amino butírico 

(Shills et al, 2003). Diversas etapas da principal via catabólica do triptofano são PLP-

dependentes e diminuições da produção de interleucinas-2 (IL-2) e da proliferação de 

linfócitos são observadas na depleção de vitamina B6 (Shills et al, 2003).  

Deficiência da vitamina B6 resulta em atrofia do tecido linfóide, alterações 

da função imune celular e na produção de anticorpos (Marcondes, 2003). 

LeLord e seus colaboradores mediram não somente o comportamento das 

crianças com autismo, mas a expressão de ácido homovanílico (HVA) e outros metabólicos 

na urina. Além disso, fizeram vários estudos, ns quais os efeitos das vitaminas B6 e ou 

magnésio na atividade cerebral dos pacientes foram analisados. Todos os estudos mostraram 

resultados positivos (Solrzano, 1998). 

Concentrações altas de ácido homavanílico (produto de quebra da 

dopamina) aparecem em vários pacientes autistas (Pfeiffer et al. 1995). 

A vitamina B6 está envolvida na formação de diversos neurotransmissores, 

como a serotonina, GABA a dopamina, noraneprefina e epinefrina. Como as anormalidades 

desses neurotransmissores estão envolvidas no autismo, a vitamina B6 acaba sendo viável no 

tratamento (Pfeiffer et al. 1995). 

LeLord e colaboradores recentemente resumiram seus resultados em 91 

pacientes: 14% melhoram muito, 33% melhoraram 42% não mostraram nenhuma melhora e 
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11% pioraram. Eles notaram que em todos os estudos, nenhum efeito colateral foi observado 

(Shaw, 2002). 

Os benefícios da B6 são visto em três a quatro semanas em cerca de 50% 

dos casos. Se qualquer sinal de neuropatia periférica aparecer, pare o suplemento. Algumas 

pessoas são muito sensíveis a doses altas de B6, mas esses casos são poucos e a 

descontinuidade resolve o problema (Shaw, 2002). 

Apesar da B6 produzir efeitos favoráveis, a adição de outros nutrientes 

poderá otimizar os resultados e evitar efeitos colaterais. Entre elas podemos citar o magnésio, 

necessário para que o organismo utilize a B6, o zinco, as vitaminas do complexo B e a 

vitamina C também devem ser ofertados para que o tratamento com B6 seja seguro e efetivo 

(Shaw, 2002). 

Sabe-se que a deficiência severa de magnésio está relacionada com a 

hiperatividade, perda de coordenação motora e confusões mentais (Solorzano, 2005). 

Em crianças autistas o ômega 3 está normalmente deficiente e o ômega 6 

em demasia, isto é, normalmente as crianças autistas apresentam, um desequilíbrio (Arranga 

et al.,2005). 
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7 DISCUSSÃO 

Apesar de todos os estudos apresentados neste trabalho, existem alguns 

autores que não concordam com a aplicação da intervenção nutricional, por acreditarem que 

sejam necessárias maiores investigações, com grupos bem controlados para a validação da 

intervenção nutricional em pacientes com autismo (Chez, et al. 2004; e Hunter et al. 2003). 

Mas Rimland, (2003) posiciona-se muito bem quando cita que o autismo não ocorre por 

deficiência de uma droga (medicamento) ficando cada vez mais fica evidente a utilização da 

intervenção nutricional para equilibrar o organismo dos indivíduos que se encontram no 

espectro autístico. 

A terapia antifúngica, combinada com outras medidas, como a restrição do 

glúten e caseína, eliminação da alergia alimentar e terapias comportamentais, têm sido bem 

sucedidas em reverter o autismo em alguns casos, quando a terapia é iniciada em uma idade 

precoce, e de acordo com Shaw (2002), somente um grande estudo e por longo período, irá 

determinar se esses sucessos podem ser traduzidos em terapias bem sucedidas para a maioria 

das crianças com autismo. 

Segundo, Vojdani et al. (2003), também cita que são necessários mais 

estudos para demonstrar os fatores ambientais que modulam o sistema imune, para o 

desenvolvimento futuro de métodos preventivos e terapêuticos para a redução dos peptídeos 

dietéticos, as toxinas bacterianas e a reação autoimune produzida no autismo. 

 Baseando-se nos mais recentes conhecimentos de bioquímica, biologia 

celular e fisiologia, acredito que exista uma sustentação de que a dieta controla e modula 

diversas funções do organismo, pois como já foi descrito anteriormente por diversos 
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estudiosos no assunto, há melhoria dos sintomas no autismo com uma intervenção nutricional 

adequada 
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8 CONCLUSÃO 

Alguns fatores que podem contribuir para o autismo, a má digestão do 

glúten e caseína, alergias do tipo IgG e/ou IgE, elevação da Cândida ou outros tipos de 

fungos e seus subprodutos, elevação da bactéria clostrídio, elevação de metais pesados, 

desequilíbrio de minerais e vitaminas, problemas imunológicos, a susceptibilidade genética, e 

a capacidade de detoxificação. 

Esses fatores podem ser avaliados separadamente, porém estão totalmente 

relacionados entre si, ficando muito claro o quanto a nutrição funcional, que leva em 

consideração esses fatores, é determinante neste processo. É fundamental a restauração do 

desequilíbrio fisiológico e bioquímico, buscando o equilíbrio dos sistemas de base de 

funcionamento do corpo humano, otimizando o funcionamento celular e contribuindo com a 

melhora dos sintomas, dos indivíduos que se encontram no espectro autístico e é muito 

visível como os fatores que estão envolvidos no autismo estão relacionados com 

desequilíbrios funcionais, disfunção imunológica e inflamatória, estresse oxidativo, 

alterações gastrointestinais, desequilíbrios estruturais, problemas de detoxificação, interações 

corpo-mente e disfunções neuroendócrinas, formando uma interconexão – A Teia da 

Nutrição Funcional. 

Importante enfatizar que haja uma intervenção apropriada e individualizada 

para cada caso, buscando, uma melhor qualidade de vida e um progresso na regressão dos 

sintomas autísticos; a  randomização e homogenização da população não podem ocorrer, pois 
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quando tratamos os indivíduos de forma homogênea há uma grande chance da cura ser nula, 

já que as doenças não têm vida independente, mas sim são caracterizadas por desarmonias no 

organismo. 

 A descrição de casos e o estudo de populações afetadas irão contribuir, de 

forma efetiva, para que o autismo possa ser melhor compreendido e analisado, pois há muito 

para se descobrir sobre os processos biológicos que levam aos sintomas do autismo. 

Espero que a leitura deste trabalho possa responder a algumas questões, 

suscitar dúvidas e propiciar a reflexão sobre os temas abordados. 
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