Recomendações aos pais: 
Em função das especificidades bioquímicas únicas de cada indivíduo, que se manifestam em distintos padrões comportamentais, os programas de intervenção nutricional devem ser, também, individualizados. 
O uso de nutrientes ( vitaminas, ácidos graxos, minerais, aminoácidos, etc)deve se basear na história do paciente, nos sintomas e nos exames laboratoriais. Dessa forma teremos benefícios máximos, com riscos mínimos. A suplementação nutricional deve ser cuidadosa, sempre observando os sintomas. A estratégia de intervenção deve ser planejada e a interpretação de eventos que ocorram deve ser cuidadosa, tanto do ponto de vista objetivo quanto subjetivo, de tal modo que eventuais ajustes na conduta sejam implementados. 
Nunca se deve esquecer que, em algumas ocasiões, o uso de medicamentos pode vir a ser necessário. 
Impactos no desenvolvimento de crianças pertencentes ao espectro autista: 
à o que está desequilibrado/alterado nessas crianças? 
- níveis de IgA secretora diminuídos 
- doença inflamatória intestinal 
-deficiências nutricionais 
- refluxo gastro-esofágico 
- intestino permeável 
-acúmulo de metais pesados 
- trombofilia 
- disfunção sensorial 
- alterações cromossômicas (X frágil,Rhett, alterações congênitas-mais raras,etc) 
- sarampo recorrente 
- presença de opióides 
- deficiência de melatonina 
- déficits nutricionais 
- alergias alimentares 
- autoimunidade cerebral 
- alteração na perfusão 
- alteração nos níveis de dopamina 
- CMIS alterado 
- gastrite 
- disbiose 
- nível de amônia elevado 
- alteração nos níveis de purina 
- alteração nos níveis de serotonina 
- alteração nos mecanismos de sulfatação 
- deficiência nos níveis de ômega 3 
O que isso nos informa? 
° uma gama de desequilíbrios bioquímicos podem originar problemas, especialmente quando ocorrem todos em um indivíduo 
° existência de sub-grupos dentro do espectro 
° identificação do impacto bioquímico que acontece dentro do organismo 
° estabelece uma conexão entre intestino & cérebro 
Agentes desencadeantes: 
° para que a história pregressa faça sentido há necessidade de um acontecimento marcante, que leve à alterações no intestino e, depois, ao cérebro 
° o que pode ser? 
° toxinas, viroses, metais, antibióticos, alterações imunes são algumas possibilidades 
° combinações sinérgicas de todos esses fatores são muito possíveis 
Esses Fatores Necessitam Ser Listados – Estabelecendo prioridades: 
° a prioridade é específica para cada criança 
° o sucesso requer atenção aos detalhes 
° todos os fatores, eventualmente, serão contemplados 
° entretanto, o melhor ponto de partida, geralmente é o intestino (CMIS) 
Seqüência de Tratamento: 
Seu médico lhe orientará baseado na história do paciente, nos exames laboratoriais e nos sintomas. Essa é uma sugestão de programa de tratamento. 
° intolerâncias alimentares ( i.e. glutem, caseína) 
° imunidade intestinal ( IgAS) 
° flora intestinal/integridade da membrana celular de revestimento intestinal 
° desintoxicação e eliminação de toxinas do intestino 
° digestão 
° absorção 
° fortalecimento do parênquima hepático para a desintoxicação 
° reposição nutricional ( vitaminas, minerais, ácidos graxos essenciais, aminoácidos) 
° desintoxicação dos metais pesados 
Desequilíbrio do Intestino – Fulcro do Tratamento 
° inflamação na parte interna do intestino (sarampo, vírus, etc) 
° opióides 
° mobilidade intestinal alterada --> constipação, diarréia, refluxo 
° intestino permeável 
° disbiose (micróbios indesejáveis no intestino: fungos, bactérias ,parasitas) 
° é imperativo a mudança do meio ambiente intestinal para que os microorganismos não voltem a proliferar. Se bem que se consiga eliminar os fungos ou parasitas, provávelmente eles recolonizarão o intestino se o meio não se alterar. Com a alteração do meio intestinal eles não conseguem sobreviver. 
Anormalidades Gástricas: 
° refluxo superior e inferior 
° gastrite 
° ativação alterada da secretina 
° inflamação intestinal 
° produção inadequada de enzimas digestivas 
° produção inadequada de ácido clorídrico 
Opióides Exógenos: 
° o glutem não é corretamente digerido. Essa digestão incompleta converte o glutem em opiódes 
° os opióides em crianças do espectro causam problemas nos receptores de opiatos no cérebro 
° a caseína, proteína de laticínios, faz o mesmo 
° plano dietético inicial: 
*interromper o consumo de todos os produtos lácteos 
*ao mesmo tempo preparar para ingressar na dieta sem glutem 
*ir para a dieta sem glutem (SGSC) 
° 80% das crianças beneficiam-se muito da dieta 
Seqüência do Tratamento Contd: 
° todas as crianças do espectro devem retirar produtos lácteos da dieta em função de alterações em seu sistema imunológico 
° não há limite de idade para aderir à dieta, quanto mais cedo melhor 
Intestino Permeável: 
° funções normais do intestino 
· digestão 
· assimilação/absorção 
· defesa 
· neutralização e prevenção de absorção de toxinas (CMIS) 
· o CMIS é o órgão com maior extensão do corpo (400m2) 
°as funções normais do intestino estão alteradas nas crianças do espectro 
° inflamação intestinal e ativação imunológica inadequada são comuns, com efeitos nocivos ao cérebro 
° a inflamação intestinal leva ao intestino permeável ( aumenta a permeabilidade intestinal). 
O que podemos fazer para ajudar o intestino: 
° se existe refluxo gastroesofágico deve-se verificar se há alergia/intolerância alimentar 
° corrigir pequenos desequilíbrios na flora bacteriana intestinal 
° corrigir a constipação e impactação fecal para ajudar a diminuir a autointoxicação 
/ resolver problemas de diarréia 
Fazer cocô ou não fazer cocô! É vital para reduzir os níveis de toxinas entre as crianças autisatas. Os seguintes tópicos estão presentes em cruanças do espectro com problema intestinais: 
° dor 
°SOILING 
° constipação 
°diarréia 
°pouco interesse em comer 
°falta de sono à noite 
°refluxo 
°respiração com cheiro de podre 
Quando há cocô normal, uma criança feliz e saudável ( mas não curada)tem um desenvolvimento melhor! 
Deficiências nutricionais podem estar ligadas a: 
° falhas no desenvolvimento 
° ciclos de várias enzimas com falhas ( p.ex. sulfatação, fase II das enzimas hepáticas, enzimas do metabolismo dos ácidos graxos) 
° perda de energia, deficiências mitocondriais 
Problemas intestinais – o que testar? 
° exame dos ácidos orgânicos da urina (organix, via IWDL) 
° análise de fezes completa (CSA, via IWDL), e verificar a parasitologia 
° exame dos peptídeos opióides da urina (exame do IAG, via Universidade de Sunderland) 
°perfil de alergias alimentares ( FACT, via IWDL) 
Problemas intestinais – o que implementar? 
° estimular o sistema imunológico inespecífico da mucosa (CMSI em inglês) 
° estimular IgA S ( secretório) 
° estimular o nível dos probióticos/prebióticos 
° estimular a digestão com enzimas, quando necessário 
° então....verificar fungos, bactérias e/ou parasitas 
Tratamentos para um ontestino desequilibrado: 
° saccharomices boulardii 
°lactobacilo GG &outros probióticos 
° pó imunológico completo 
°colostro & lactoferrina com colostro 
° enzimas digestivas 
° antifúngicos ( não medicamentosos) 
° fibras para solucionar o problema da constipação 
Diarréia: 
° uma criança pode fazer de 1 a 6 vezes por dia, cocô amarelo e fétido 
° isso nos informa que há um problema digestivo no intestino! 
° tratamentos: eliminar glútem e caseína ( i.é. SGSC), adicionar S. Boulardii, Lactobacilo GG como prioridades 
° também considerar: enzimas digestivas, probióticos, fibras, hidratação adequada, magnésio, seguir o protocolo do intestino, vitamina A e zinco. Considerar a possibilidade do uso de antifúngicos, anti-parasitários, colostro e lactoferrina. A seqüência de implementação é importante para evitar efeitos adversos. Seu médico deve lhe orientar. 
Constipação inclui: 
° fezes grandes e duras ou granulada 
° infrequentes, variando entre 2 dias a 1 semana 
° malcheirosa 
° em forma de bolinhas 
Tratamentos para a constipação – restauração da mobilidade intestinal: 
° refeição de linho orgânico ( allergy research) – melhor pulverizar antes do consumo 
°enema 
°supositório de glicerina 
° citrato de magnésio ( 600 – 800 mg/dia - um efeito colateral pode ser a diarréia) 
° cálcio e zinco 
° glicinato de magnésio ( ajuda na hiperatividade) 
°pó de vitamina C tamponada ( allergy research)atua como um laxante suave, quando doses crescentes são possíveis 
Má digestão e Má absorção: 
° muitas crianças autistas têm pequena quantidade de enzimas digestivas que quebrariam a comida ingerida 
° faça o exame total de fezes para analisar os desequilíbrios digestivos e da flora intestinal, incluindo a diminuição na produção de enzimas digestivas 
° comece com doses pequenas ½ cápsula antes das refeições –há uma grande variedade de enzimas no mercado 
Probióticos : 
° as bactérias úteis que vivem dentro do intestino têm um papel muito importante. O lactobacilo GG ( culturelle) é o probiótico mais pesquisado, ele estimula a IgA S e limita o nível das toxinas que podem ultrapassar a barreira da membrana intestinal, penetrando na corrente sanguínea. 
° os probióticos criam um ambiente fisiológico que é muito inóspito para as leveduras e bactérias não fisiológicas 
° boas fontes: culturelle, allergy research, biotics research 
Colostro: 
° pode ser considerado como um fator de transferência 
° parece ser tóxico aos fungos e vírus, para reparar o intestino 
° na lactoferrina tem, naturalmente, grande concentração 
° sem caseína 
Disfunções imunológicas: 
°citocinas ( mensageiros imunológicos de inflamação) Quando há inflamação crônica existe produção de citocinas. Os problemas intestinais são os de maior importância . 
° TH1 e TH2 – são os dois braços do sistema imune.Precisam estar equilibrados.O TH1 combate bactérias, vírus e fungos. O TH2 combate o câncer, as alergias e determina a resposta dos anticorpos. 
°As crianças autistas provavelmente têm um desequilíbrio entre ambos,o que causa um desequilíbrio no sistema imune. O sistema imunológico de muitas dessas crianças não consegue combater algo simples como uma infecção a vírus, ou bacteriana, ou fúngica, contribuindo, consequentemente, para o aumento da carga tóxica no cérebro. 
° produção inadequanda que Tr1 e TH3, que são mediadores da inflamação. 
Citocinas: 
° marcadores inflamatórios 
° uma das primeiras ligações na interação cérebro-intestino 
°crianças com seizures têm uma produção de citocinas aumentada 
° o excesso ou desequilíbrio das citocinas leva ao intestino permeável 
Ligação entre o Intestino e o Cérebro: 
° sistema imune, nervo vago, toxinas & fígado e peptídeos, e citocinas 
Eliminação de Ácidos Graxos Essenciais: 
° há necessidade de suplementar o ácido graxo essencial ômega 3 
° os ácidos graxos são fundamentais no desenvolvimento cerebral, além disso podem reduzis a reação de inflamação em cascata 
As alterações nutricionais podem surgir devido à uma dieta restrita, muito freqüente em crianças autistas, e a uma função digestiva insuficiente. 
Outras alterações importantes: 
° nível de amônia elevado 
° deficiências na sulfatação ( sal de Epsom pode ser muito eficiente) e traços de molibdênio podem vir a necessitar de suplementação. A sulfatação relies do molibdênio. 
° autoimunidade à mielina ( corpo atacando a si próprio – implica em falha no sistema imune) 
° anticorpos dos vasos sanguíneos 
° trombofilia 
° seizures 
° alterações nutricionais 
° toxicidade dos metais pesados 
° alergias alimentares 

Alergias Alimentares: 
° IgE: reação às alergias ( coceira nos olhos, no nariz, prurido) – são geralmente conhecidas, pois a reação é imediata. 
° IgG: as reações são denominadas de intolerância, e podem se manifestar em até 72h depois, podendo ser de difícil identificação. 
° a reação imune à comida não envolve somente IgG e IgE, assim pode ser indicada a realização do Food Allergen Cellular test, pelo Individual Wellbeing. 
° Não existe um teste que determine com 100% de precisão reações adversas aos alimentos. 
° Deve-se eliminar as alergias/intolerâncias alimentares por 3 meses.Então deve-se instituir a rotação daqueles alimentos que não são tão irritantes. Rotação significa ingerir o alimento em questão por 3 dias e ficar 4 dias sem ingeri-lo. 
° o glutem deve ser evitado por, no mínimo, 9 meses, e a caseína deve ser evitada ao menos por 3 meses. 
Alterações Cromossômicas: 
° padrão genético indefinido 
° no mínimo 20 áreas cromossômicas podem estar envolvidas no autismo. 
Infecções viróticas persistentes: 
° detectar e sequenciar os vírus de sarampo em pacientes com infecções intestinais. 
° determinar o genoma do vírus do sarampo nos casos de hiperplasia e enterocolite 
° já foi detectada a presença de vírus de sarampo no intestino de crianças com infecções intestinais e desordens de desenvolvimento. 
Resultados da infecção intestinal recorrente: 
° autoimunidade ao cérebro e intestino 
° ferimentos no intestino ( i.é. há produção de citocinas) 
° incapacidade de eliminar os patógenos do intestino 
° ativação da coagulação 
° ativação da resposta inflamatória 
° possível alteração da barreira sanguínea do cérebro 
Autoimunidade dos vasos sanguíneos do cérebro: 
° proteína básica anti-mielina ( similar ao que acontece na esclerose múltipla) 
° TH1/TH2 – são os dois braços do sistema imune. Precisam estar equilibrados. TH1 age contra bactérias, fungos e vírus. TH2 age contra câncer, alergias e resposta dos anticorpos. 
° parece que as vacina criam um desequilíbrio entre TH1 e TH2 em crianças autistas. TH1 aumenta e TH2 diminui. – há um desequilíbrio no sistema imunológico. Muitos dos sistemas imunológicos dessas crianças não conseguem lidar com vírus, bactérias, fungos, consequentemente há um aumento na carga de toxinas no cérebro. 
° assim as crianças autistas parecem ficar alérgicas ao mundo devido ao desequilíbrio do sistema imune e de sua condição de autoimunidade. 
° estes fatos estão documentados em revistas médicas sobre crianças autistas. 
Solução possível: administrar, antes da vacinação, vitamina A e suplemento SacroB 
Hiperamonemia leve: 
° a amônia é derivada do metabolismo de aminoácidos e proteínas 
° as crianças autistas podem ter uma enzima disbiótica, a urease, produzida por fungos e bactérias 
° 70% das crianças autistas têm esse desequilíbrio 
° essa condição leva a um aumento no comportamento auto-estimulador 
° excesso de amônia causa brain fog 
Diminuição da atividade da Melatonina: 
° pode afetar crianças autistas do subgrupo que tem problemas com o ciclo do sono. 
Dados de trombofilia: 
° coagulação acelerada 
° pode causar derrames em pacientes muito jovens 
° pode causar certa falta de energia, lentidão na circulação sanguínea 
° muitos pais/irmãos têm esse problema 
° inflamações e viroses podem deflagrar esses problemas 
° esses problemas são significativos e podem determinar o curso do tratamento 
° a Nattokinase pode ajudar 
Anormalidades da perfusão no cérebro ( essas alterações precisam de acompanhamento médico): 
° o exame spect magnético pode evidenciar a circulação sanguínea cerebral 
° Nemotope/ Trental ( medicações norte-americanas) são drogas que auxiliam a circulação sanguínea e estimulam a a distribuição do sangue 
Secretina: 
° é um hormônio natural produzido no intestino delgado 
° a secretina avisa ao pâncreas para produzir bicarbonato que irá neutralizar a comida parcialmente digerida e acidificada que vem do estômago, permitindo que o próximo passo da digestão se inicie 
° a secretina é um dos muitos hormônios envolvidos na digestão 
° fatores que, provavelmente, devem ser considerados, são as enzimas digestivas. 
Tratamento dos níveis de amônia: 
° alfa cetoglutarato 
Suplementos: 
° a primeira meta da suplementação é otimizar a fisiologia normal 
° aumentar os níveis de S IgA 
° estimular o funcionamento gastrintestinal ( i.é: digestão & absorção de minerais, tais como o zinco, ferro, selênio e cálcio). O exame Red Cell Mineral determinará as necessidades específicas – via IWDL, e seu médico receitará as doses corretas dos minerais necessários 
° estimular e equilibrar as funções imunes do intestino 
° estimular a função do sistema imune 
° desenvolver habilidades cognitivas 
° estimular as funções das membranas das células vermelhas 
° reduzir comportamentos autísticos 
° reduzir, se necessário, os níveis de cobre ( é fácil que esteja aumentado devido à baixa concentração de glutationa). 
Apoio ao crescimento normal e desenvolvimento neural

Traços de deficiência mineral: 
° é extremamente comum em toda a população, não somente em autistas 
° vários exames podem identificar as necessidades específicas: dois exemplos são o organix (exame de ácidos orgânicos na urina), e o Packed Mineral Screen ( via IWDL). 
Aumento da função do sistema imune: 
° aumentar os níveis de IgA S com o uso de S. Boulardii & Wholly Immune 
° Vitamina A 
° Vitamina C ( 250 – 500 mg/dia) 
° Vitamina E (100-200UI) 
° Vitamina B6 e sua forma ativada P-5-P ( 25-50 mg/dia) 
° Ácidos graxos (ômega 3 & ômega 6) 
Ciclo de Metilação: 
° iniciar com doses pequenas, aumentando até 250-500mg/dia de TMG (trimetilglicina) 
° já se demonstrou que o TMG é tão efetivo como o Prozac para as oscilações de humor ( funciona como o suplemento SAMe) 
° o TMG auxilia a absorção correta dos ácidos graxos e auxilia na remoção das toxinas depositadas no cérebro. 
° tente o DMG e o TMG, um deles funcionará, cada um deles auxilia na fala. 
Ciclo de Sulfatação: 
° pessoas autistas, em princípio, não conseguem metabolizar corretamente o enxofre. Banhos com Sal de Epson ( ½ xícara por banho) ajudam. 
° a N-acetilcisteína ( NAC) pode ser usada, com cautela, em doses altas, já que ela aumenta o nível de enxofre no organismo, fornecendo substrato para a sulfatação. NAC é também um dos mais importantes precursores da glutationa. 
° de forma similar, cuidado no uso de qualquer produto com enxofre ( p.ex. sulfato de glucosamina) em crianças autistas, e sempre fornecer adequado suprimento de molibdênio. 
° os sais de Epson podem ser muito efetivos para resolver “dias ruins”. 
° exames: sulfito na urina – proporção de sulfito ou baixa concentração de sulfato na urina ( veja Organix – teste de urina) 
Ácido Alfa-lipóico: 
° é um anti-oxidante muito potente que elimina os radicais livres 
° comece com doses pequenas, aumentando lentamente, pois ele pode produzir reações semelhantes às crises de “desentoxicação”em algumas crianças autistas. Provavelmente tem relação com seu papel na desentoxicação dos metais pesados. 
Leite de Cardo : 
° fitoterápico que protege o fígado, especialmente auxiliando durante a fase 1 do ciclo da desentoxicação 
° usar, de preferência, com outras plantas sinérgicas, dandelion e phyllanthus ( i.é. Phyllanthus Complex da Allergy Ressearch) 
° toxicidade muito baixa 
° dose sugerida: 250-300mg/dia 
Desenvolvendo as Habilidades Cognitivas: 
° complexo B – B6 ,B12 e magnésio 
° muitas crianças respondem bem as vitaminas do complexo B 
° muitas crianças respondem aos suplementos com B6/B12 
° ácidos graxos essenciasi ( Super EPA, EPA Lemon, DHA Strawberry da Allergy Ressearch ou, para suplementar ômega 6, Blackcurrent Seed Oil da Biotics) 
° minerais 
° Co Q10 ( Allergy Ressearch) 30-300mg/dia 
° NADH 
° TMG/DMG 
° Gingko Biloba 
° DMAE 
° AKA ( ácido alfacetoglutárico) 
Estimular a função do Sistema GI. : 
° secretina – endovenosa ou transdérmica : pode normalizar as funções do intestino, se bem que, ultimamente, acredita-se que beneficia somente uma pequena porcentagem de crianças autistas. 
Acessos de raiva, agressões e problemas de transição: 
° falhas na dieta SGSC 
° observar existência de um agente desencadeante: mofo? Produtos químicos? Luzes fluorescentes? 
° verifique a dieta!! Excitocinas, MSG, batatas, tomates, berinjela, xarope de milho, proteínas vegetais hidrolisadas, aditivos e corantes ( batata doce não tem problema, é de outra família) 
° taurina 500-2000 mg/dia ( Allergy Ressearch) 
° GABA 500-1000 mg/dia ( considerer o ZEN, da Allergy Ressearch, o qual combina GABA e L- tionina) 
° zinco 10-20 mg/dia em forma líquida ( Aqueous Zinc da Biotics) 
° Cálcio 500-1000 mg ( Pó C/Cal/Mag – 2 Cal/2 Mag) 
° carvão ativado 
Toxicidade dos Metais: 
° a maior parte das crianças autistas tem intoxicação por metais pesados ( 75%) devido à exposição aos metais tóxicos das vacinas associada à deficiência na desentoxicação desses metais feita pelo fígado. 
° fontes de exposição: 
. ar 
. comida ( ex:peixe) 
. bebidas 
. através da placenta ( das restaurações dentais da mãe???) 
. vacinas 
° a toxicidade dos metais pode ser um dos problemas das crianças autistas. Há, no entanto, muito a se fazer antes de se relacionar os metais diretamente ao autismo. 
Metais tóxicos: 
° unidos aos grupos sulfúricos 
° interfere com as enzimas 
Intoxicação por chumbo pode causar os seguintes problemas: 
° desequilíbrio no sistema GI 
° distúrbios no cérebro e SNC 
° baixo nível de inteligência 
° retardo no crescimento 
° perda de cabelo 
° mudanças comportamentais, incluindo hiperatividade. 
Intoxicação por Mercúrio pode causar os seguintes problemas: 
° SNC 
° problemas neuropsíquicos 
°irritabilidade, insônia, depressão, instabilidade emocional 
° resistência aos antibióticos 
° confusão visual 
° mudanças educacionais

Irmãos podem não ser autistas, mas podem ser afetados também. O mais freqüente é o relato de problemas com intoxicação por metais pesados 
Tratamento da intoxicação mercurial: 
° exames: exame de anticorpos na saliva, análise dos elementos do sangue, exame de alterações urinárias ( exame de Kelmer), glicemia, mineralograma capilar 
° a eliminação da intoxicação por metais pesados demanda não pequeno esforço preparatório, de outro modo reações adversas poderão ocorrer: 
- restaurar a função digestiva 
-normalizar a flora intestinal 
-promover a integridade da parede interna de revestimento do intestino, dar apoio aos processos de desintoxicação realizados pelo fígado, e restaurar as concentrações de vitaminas e minerais. Essa preparação inclui a dieta SGSC. 
° qualquer que seja o programa de eliminação de metais pesados será adequadamente aplicado por um nutricionista treinado e deverá ser monitorado, na medida do possível, pelos exames disponíveis. 
° um concentrado de clorofila é o PorphyraZyme, da Biotics Ressearch 
° para quelar o mercúrio pode-se utilizar o Selênio, o qual consegue atravessar a barreira hemato-encefálica. 
° fornecer quantidades apropriadas de suplementos: vitamina C, selênio e zinco são cruciais, e os banhos com Sal de Epsom também podem ser de grande auxílio. 
° metais danosos: 
Mercúrio, cobre, alumínio, chumbo, cádmio, antimônio 
Prevenção da toxicidade: 
° ingerir algum peixe, mas não muito 
° não usar restaurações dentais de amálgama, só de porcelana 
° não usar vacinas com mercúrio/timerosal 
° usar selantes em lugar de fluoretos na prevenção da cárie dental 
O que há nas vacinas? 
° mercúrio 
° alumínio 
° substratos moleculares ( proteína básica mielínica) 
° toxóides in natura 
° vírus vivos 
° antibióticos ( neomicina) 
° são equacionadas para induzir um excesso na função TH2 
° são equacionadas para um hipotético indivíduo mediano, não é um tratamento individualizado 
Observação Importante: 
Todas as crianças autistas apresentam uma combinação muito particular de características que devem ser estudadas cuidadosamente e individualmente. O que pode não funcionar para uma criança, pode ser excelente para outra. Esse é o motivo pelo qual um nutricionista qualificado auxilia muito nas seguintes decisões: 
- quais exames realizar primeiramente 
- quais desequilíbrios corrigir e em qual seqüência 
- quais suplementos específicos utilizar e quando 
Os profissionais da NutriLink são treinados para fazer essas escolhas pois tem um conhecimento detalhado da bioquímica e dos desequilíbrios nutricionais comuns em crianças autistas. 

FIM.

