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Autismo Infantil

Priscila Bongiovani R. Spiandorello

Nutricionista  Funcional -SP

Incidência

1 : 2500 em 1990 para 1:150 em 2007 (EUA)

1: 2500 em 1993 para 1:150 em 2007  (Reino Unido)

* 4 vezes mais freqüente em pessoas do sexo masculino.
(Fonte: Centers for Disease Control, EUA). ASA - Autism Society of

America)

Brasil: população de cerca de 190 milhões de pessoas, 
estima-se que haja cerca de 1 milhão de casos de 
autismo 

(Fonte: Projeto Autismo do Instituto de Psiquiatria do Hospital das 
Clínicas da Universidade de São Paulo, 2007). 

Definição
Autismo, termo grego “autós“- de si mesmo.
1906 –Plouller introduziu na literatura psiquiátrica o 
termo autismo.
1943- Dr. Leo Kanner, publicou o artigo “Distúrbio 
Autístico de Contato Afetivo” – principais 
características: obsessividade, linguagem, relacionamento 
1979- Lorna Ving e Judi – autismo como uma tríade.

comunicação

Interação social

uso da imaginação

Definição
O novo modo de ver o autismo é biológico. Altera-
se o conceito de autismo que passa a ser 
considerado um transtorno de desenvolvimento ao 
invés de uma psicose, alterado-se também não 
somente a prevalência, como os quadros médicos 
associados, a terapêutica e as possíveis 
comorbidades.

1990- Gilberg “ é altamente improvável que exista 
casos de autismo não orgânico”. 

O novo modo de ver o autismo é biológico.

(Assumpção e Pimentel 2000).

Diagnóstico 

Avaliação do quadro clínico (observação de sinais e 
sintomas, escalas, critérios e questionários) ex: CID -10 
ou DSM –IV ou CHAT

Exames Laboratoriais: IgE e IgG para alimentos, 
mineralograma do cabelo, análise detalhada das fezes, 
marcadores de anticorpos, hemograma completo, 
ácidos orgânicos da urina, nutrigenômico,entre outros. 

Diagnóstico

24  a  36 meses de idade.
18 meses de idade  o diagnóstico já pode ser 
bem estabelecido.                     (Baron - Conhen,1992)

O diagnóstico precoce é importante para o 
início da intervenção educacional 
especializado juntamente com a intervenção 
nutricional.

(Shaw,2002 e Mc Candless,2002)
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Causas do Autismo

Autismo

Fatores Genéticos                    Fatores Ambientais

Arq.Neuro-Psiquiatr. V.56n1 São Paulo mar.1998.

Causas do Autismo

É uma desordem multigência em que uma combinação 
variada de diferenças genéticas expressas em níveis 
diferentes de severidade, talvez influenciadas pelo meio 
ambiente (Waltz e Shattock,2004).

As epidemias de autismo não são genéticas, pois apesar 
da suscetibilidade genética em algumas crianças, ainda 
não foi desenvolvido nenhum teste padrão que 
confirme esse fator genético.( Arranga et al. ,2005)

Causas do Autismo

O autismo é uma doença multifatorial, com 
muitos fenótipos ou subgrupos, de aspecto 
imunológico, ambiental e genético. 

(Chez et al, 2004; Candless,2002; Cave, 2001).

cérebro

sistema 
imune

trato 
gastrointestinal

Autismo

Principais Fatores

erros inatos do metabolismo
toxicidade por metais pesados e sustâncias 
tóxicas(mercúrio, chumbo, pesticidas)
alta concentração de anticorpos IgE
déficit IgA secretória
déficit de subclasses de IgG
elevação de Il1. Il2 ,INF gama e TNF
inefetividade do sistema Helper Th1 e Th2
altas incidências de deficiências imunes

Principais Fatores

alteração da flora intestinal/disbiose
alterações enzimáticas
aumento da permeabilidade intestinal
má digestão do glúten e caseína
elevação da cândida e/ou outros tipos de 
fungos e seus subprodutos e bactérias 
clostrídio
baixa resistência a infecções
desequilíbrio de minerais e vitaminas
capacidade de destoxificação
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Fatores Ambientais

Dificuldade para eliminação dos metais pesados ou as 
toxinas ambientais, como os pesticidas e 
hidrocarbonetos (Cave,2001 e Arranga et al,2005) e o
sistema de destoxificação do fígado comprometido.

Vivemos num mundo altamente tóxico em que os 
metais pesados são responsáveis por grande número de 
processos degenerativos e  imenso calendário de 
vacinação na infância, inicia-se antes que os sistema 
imune possa segurar todas as toxinas, sobrecarregando 
o sistema imune que se encontra imaturo.

(Rimland,2001 e Arranga et al. 2005)

Fatores Ambientais

Mercúrio, altamente tóxico para os tecidos e órgãos: 
alterações na concentração
transtornos na comunicação,
diminuição de memória,
irritabilidade, 

insônia,
depressão,
ansiedade

andar incessante, 
aumento da agressividade
fraquezas

ControleVítima do derrame 
de Mercúrio

Cedido por: Dr. William Shaw, PhD. - 2007

Trato Gastrointestinal x Autismo

Cedido: Dr. William Shaw, PhD. - Testes das Causas Múltiplas do Autismo, Déficit de 
Atençao e PPD - 2007

Cedido por: Dr. William Shaw, PhD. - Testes das Causas Múltiplas do Autismo, 
Déficit de Atençao e PPD - 2007
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Cedido por: Dr. William Shaw, PhD. - Testes das Causas Múltiplas do 
Autismo, Déficit de Atençao e PPD - 2007

Trato Gastrointestinal

O crescimento exagerado de bactérias 
patogênicas tumultua a função intestinal que 
acaba desequilibrando a produção das secreções, 
resultando em insuficiência pancreática, 
diminuição da função biliar, deficiência do ácido 
clorídrico e prejuízo da motilidade intestinal. 

(Póvoa, 2000)

TGI/Disbiose Intestinal

Desequilíbrio da flora intestinal      bactérias 
patogênicas e leveduras

Maior Concentração dos subprodutos e as  formas 
invasivas dos fungos se fixam na mucosa intestinal 
desequilibrando a produção de secreções. Como, 
resultado dessas múltiplas fixações, há o aumento da 
permeabilidade intestinal.

(Póvoa,2002)

TGI/Permeabilidade Intestinal

Substâncias indevidamente absorvidas pelo 
intestino permeável: metais pesados, toxinas de 
bactérias patogênicas e fungos e alguns 
peptídeos. Além dos minerais e vitaminas que 
não são absorvidos adequadamente

(Povoa,2000; Shaw, 2002 e Cave, 2001)

Leveduras intestinais
Principais Sintomas :

Alterações de comportamento;
Hiperatividade;
Psicose;
Depressão
Fadigas,
Dor articular e muscular;
Distúrbio do sono,
Aumento das alergias;
Sensibilidade química

(Shaw,2002)

A candidíase recorrentes no autista pode estar 
relacionado ao mercúrio e chumbo , por esses 
metais tóxicos inibirem a ação da enzima 
mieloperoxidase do leucócito – enzima que 
produz o íon hipoclorito, que é a principal 
defesa da Cândida.                      (Shaw,2002)

Crianças autistas normalmente apresentam 
diarréias ou constipação crônica. Apresentando 
má digestão e má absorção.              

(Page,2000;Cave, 2001e Mc Candless,2002)
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Clostrídio

Exitem cerca de 100 diferentes espécies no 
tratointestinal

Existe normalmente no cólon e quando  por qualquer 
motivo consegue colonizar o intestino delgado (íleo) 
gera uma disbiose muito séria.

Clostridium difficile, tem sua proliferação facilitada 
quando não há boa secreção de ácido clorídrico e 
enzimas pancreáticas

(Shaw, 2002, Arranga et al., 2005 e Rodriguéz, 2003) 
Cedido por: Dr. William Shaw, PhD. - Testes das Causas Múltiplas do Autismo, 
Déficit de Atençao e PPD - 2007

Cedido: Dr. William Shaw, PhD. - Testes das Causas Múltiplas do Autismo, Déficit de 
Atençao e PPD - 2007

Cólon Clostrídio difficile

Cedido: Dr. William Shaw, PhD. - Testes das Causas Múltiplas do Autismo, Déficit de 
Atençao e PPD - 2007

Cólon Clostrídio difficile

Clostrídio

Produz substâncias que vão bloquear a absorção de 
vitaminas lipossolúveis
Deficiências de vitamina B12 ( anemias)
Atua sobre os sais biliares- alterando sua estrutura
Combina-se com o triptofano – desencadeando 
psicoses
Inibe a síntese de serotonina
Baixa serotonina melatonina absorção de 
zinco
Aumenta a proliferação de Cândida

(Povoa, 2002)

Sensibilidade ao Glúten e Caseína
1979- Panksepp- substâncias opiáceas- registrou a 
presença de alterações comportamentais em animais, 
como irritabilidade, agressividade, movimentos 
repetitivos, transtorno de sono, entre outros.

Segundo, Shatttock, o autismo pode ser uma 
conseqüência da ação de peptídeos de origem exógena 
que afeta os neurotransmissores dentro do SNC. Esse 
excesso de opióides interfere com o neurotransmissor ao 
nível do simpático e diminuí a força dos impulsos 
sensoriais.  –

(Négron, 1999; Shaw, 2002 e Page, 2000).
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Caseomorfina e Gluteomorfina

O que são?
Peptídeos exógenos que possuem a estrutura química 

semelhante à opiáceos.  Ex. morfina, heroína

Possíveis Causas?
- dificuldade na digestão destas proteínas
- permeabilidade intestinal alterada
- deficiência genética na enzima DPP IV(dipepitil

peptidase)       incapacidade em quebrar esses peptídeos 

(Cave,2001)

Dificuldade
de digestão
de proteínas

permeabilidade intestinal

processos inflamatórios 
no trato intestinal

processos inflamatórios 
sistêmicos

(Sun, Itokazu,2002 e Lin et al,2000)

Os peptídeos ocupam os receptores aminas no 
cérebro, causando distúrbios de ordem psíquica, 
causando o comportamento auto-destrutivo e 
provocando um sintoma muito conhecido: a 
avidez por alimentos, pela sensação de prazer.

O autismo pode ser acompanhado por respostas 
inflamatórias imunes intensas, predispondo essas 
criança com síndrome autística a sensibilização aos 
peptídeos da caseína e glúten.

(Cave, 2001; Rodriguéz, 2003; Brudnak et al. 2002 e Sun et al. 2003)

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 e que a remoção 
destas proteínas através da dieta leva a melhora dos 
sintomas.

(Page,2000; Shaw, 2002; Cave, 2001; Brudnak et al.,2002 e 
Juarez,2003)

Tratamentos

Linus Pauling, 1968 – “algumas doenças mentais estão 
relacionadas a erros bioquímicos do corpo, isto é , que 
alguns distúrbios psicológicos são devidos às taxas 
anormais de substâncias encontradas no corpo 
humano, que são governadas pela genética, pela dieta e 
por concentrações anormais de substâncias essências 
(vitaminas e minerais) ou pela necessidade aumentada 
das mesmas”.

Sua teoria sugere que cada pessoa tem sua 
individualidade bioquímica, governada por várias 
quantidades de vitaminas e minerais.
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Tratamentos Biomédicos

Baseia-se na aplicação de dietas específicas, na 
administração de suplementos, como vitaminas, 
minerais, probióticos, prebióticos, ômega 3, 
antifúngicos e enzimas digestivas, para a 
correção de uma deficiência produzida por erro 
no metabolismo, com o objetivo de melhorar os 
sintomas do espectro autístico.

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

Intervenção Nutricional

Individualidade Bioquímica

1- Evitar a ingestão de substâncias que alterem o 
funcionamento cerebral e promover a integridade intestinal;

2- Prover o organismo de nutrientes equilibrados 
quantitativamente e qualitativamente para a produção de 
substâncias químicas necessárias para o equilíbrio do 
organismo;

3- Detectar e corrigir o comportamento alimentar que 
interfere na biodisponibilidade dos nutrientes, assim como 
a sobrecarga de substâncias tóxicas e alergênicas.

Intervenção Nutricional

Dietas 
- isentas de glúten e caseína (GFCF) 
- isentas de aditivos alimentares ex. corantes, 

conservantes, e aditivos artificiais
- isentas de alimentos alergênicos
- açúcar, mel e soja
- utilizar de preferência produtos de cultivo 

orgânico
(McCandless,2002; Négron,2003 e Corzo,2005).

Intervenção Nutricional
Suplementos

- vitaminas e minerais(magnésio, zinco, complexo B,vitamina C, 
carnitina, entre outros).

- probióticos (Lactobacillus acidophilus, L.case, L.bulgaricus, L. 
salivarius, L. termophilus e L. plantarum).

- prebióticos
- ômega 3
- enzimas digestivas 
- antifúngicos naturais (alho, ácido caprílico, orégano, etc.)

uma desordem como o autismo pode ter seus sintomas 
melhorados quando identificado e suplementado na 
quantidade adequada dessas substâncias. 

(Pfeiffer et al. 1995)

Casos clínicos

Nome: P.D.S. ; 5 anos; sexo: masculino
Idade do Diagnóstico: 2 anos e 6 meses.
Principais Sintomas antes: estereotipias (andar na ponta 
dos pés, balançar as mãos, falta de contato visual, bater 
a cabeça no chão, falta de equilíbrio e percepção visual 
ao se movimentar, criança tipo “King kong” que 
derruba tudo por onde passa, choro sem razão 
aparente, não conseguia sentar por um minuto sequer, 
muita agitação, perda da pouca fala que tinha antes dos 
2 anos, era uma criança de comportamento ausente, 
incapaz de entender a linguagem e por isso incapaz de 
seguir instruções simples. 
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Casos clínicos

Principais Sintomas depois do tratamento 
biomédico/dieta: desaparecimento total de algumas 
estereotipias como andar na ponta dos pés, balançar as 
mãos, não mais "king kong", aumento na concentração, 
surgimento do entendimento da comunicação (fala, 
gestos, olhar), desaparecimento total dos choros sem 
razão,o bater com a cabeça no chão desapareceu 
completamente após 3 meses na dieta. 
Tempo que está na dieta: 1 ano e 8 meses

*ABA desde o diagnóstico e aos 3 anos 3m., iniciou a dieta 
o desempenho comportamental aumentou em 70%

Casos clínicos

Nome: L.D.S ; 3 anos e 2 meses, masculino.
Idade do Diagnóstico: 2 anos e 5 meses
perda de habilidades por volta de 1 ano e 3 meses, após 
a vacina MMR.
já estava na dieta pela sinusite crônica
intoxicação por metais pesados e tratamento de 
quelação
Elemental Analysis Hair - exame

P.D.S. - antimônio, bismuto, cádmio, chumbo, e urânio 32x  
deficiência de zinco.

L.D.S. - alumínio, urânio.

Casos clínicos

Nome: M.C. ; 17 anos; sexo: masculino
Idade do Diagnóstico: 5 anos
Principais Sintomas antes: muitas estereotipias e auto 
agressão, inquietação, total falta de concentração, 
nenhuma fala.
Principais Sintomas depois do tratamento 
biomédico/dieta: diminuição de estereotipias e da auto-
agressão consideravelmente, melhora na concentração, 
e a fala reapareceu ficando a cada dia melhor.
Tempo que está na dieta: 1 ano e 7 meses

ATEC – Check list do ARI para 
Evolução no Tratamento do 

Autismo. 

Março de 2007: 60 pontos no total. 
Iniciado dieta e suplementos há 5 meses.

Fevereiro de 2008: 42 pontos no total.
Dieta e suplementos

- sociabilidade: 12  para 7 pontos.
- linguagem/comunicação:15 para 13 pontos

sensorial/cognitivo: 11 para 8;
saúde física e comportamental: 22 para 14.

ATEC - Checklist do ARI para 
Evolução no Tratamento do 

Autismo.
Julho de 2008: 29 pontos no total. 

Dieta , suplementos, mas com 4 meses de terapia 
comportamental.

sociabilidade: 7 para 3 pontos.
linguagem/comunicação: 13 para 11 pontos
sensorial/cognitivo:  8 para 6 pontos
saúde física e comportamental: 14 para 9 pontos.

- Principais Benefícios da Intervenção 
Nutricional -

Maior concentração
Melhora na linguagem expressiva e receptiva
Diminuição de estereotipias e hiperatividade
Melhora do contato visual e comunicação
Melhora das sensibilidade / auto agressão
Diminuição dos sintomas gastrointestinais
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AUTISMO

Alergias 
alimentares

Disbiose
intestinal

Metais 
Pesados

Desequilíbrios 
vitaminas x 

minerais

Processos 
imunológicos

Susceptibilidade 
genética

Capacidade de 
destoxificação

Importante enfatizar que haja uma intervenção 
nutricional adequada 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 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.

“ No  dramático momento em que uma célula 
masculina, microscópica e serpenteante, 

encaminha-se para uma célula-ovo, muito 
maior, e liga-se a ela, um ser humano 

começa a existir e a Nutrição tem início.

Este período de desenvolvimento, quando as 
coisas podem ser definitivamente “certas”

ou “erradas” é de vital importância, e a 
Nutrição pode exercer uma profunda 

influência, que se estende por toda a Vida.”

Roger Williams, PhD
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