Tratamento Biomédico passo-a-passo


Informações passadas na 1ª Conferência Internacional de Autismo do RJ:


1º PASSO: - DIETA
 Nenhum pai q esteja interessado em seguir o protocolo biomédico estará apto a seguir os outros passos se seus filhos não forem postos em dieta adequada.
A dieta tem que ser SEM GLÚTEN, SEM CASEÍNA, SEM AÇÚCAR E SEM ADITIVOS QUÍMICOS.
Os aditivos químicos da alimentação moderna são verdadeiros venenos p/ nossas crianças q devido a alterações metabólicas não conseguem detoxicar (botar pra fora) essas substâncias, enfraquecendo o seu organismo e trazendo cada vez mais comportamentos autísticos. DÊ PREFERÊNCIA AOS ALIMENTOS ORGÂNICOS!
Mais informações sobre a dieta vocês podem encontrar no site http://autismoemfoco.googlepages.com 

Benefícios da dieta:

- Maior concentração;
- Melhoria linguagem expressiva e receptiva;
- Diminuição de sintomas gastrointestinais;
- Melhoria do contato visual e comunicação;
- Melhoria das sensibilidades (com diminuição da auto-agressão);
- Diminuição de estereotipias e hiperatividade.

2º PASSO: - Combate a leveduras/fungos/Candidas

O combate é feito com:
- Dieta;
- Antifúndicos;
- lactobacilos e enzimas digestivas.

Quando o combate é bem feito e os fungos morrem, eles liberam grd quantidade de toxinas no organismo podendo gerar uma reação de regressão no tratamento conhecida como DIE-OFF.
Esses sintomas podem se dividir entre:
Regressão no Comportamento:
- Agressão, hiperatividade, insônia, indisciplina, obsessões, morder, gritar, pontapés, birras, isolamento, chorar sem motivo... 
Regressão biológica:
- Sintomas estomacais e intestinais, enfermidades respiratórias, sensibilidades, distensão abdominal, diarréia, vômito, flatulências, soluço, arrotos, febre, pele pálida, erupção cutânea...

Soluções p/ combater o DIE-OFF:

- Fazer um exame coproparasitoscópico (teste em fezes);
- Utilizar suplemento de carvão ativado;
- Utilizar uma mistura de bicarbonato de sódio, potássio e cálcio em partes iguais. Diluir 1/2 colher de chá em meio copo de água. Beber após as refeições.

Como Tratar levedura efetivamente:

- Evitar açúcar e carboidratos refinados (farinhas e tudo o q é feito de farinhas);
- Açúcares ou adoçantes permitidos são somente estévia pura e xilitol;
- Evitar fermentos, alimentos fermentados ou combinações alimentares q fermentem (consulte um nutricionista, é um profissional de extrema necessidade no tratamento);
- Fazer rotação de antifúndicos naturais a cada 5 dias (A levedura começa a ser resistente depois de 7 dias);
- Tratar agressivamente com antifúndicos receitados. Nistatina é o mais recomendado e seguro, mas usa-se tb e dependendo dos casos: fluconazol, itraconazol, terbinafine, ketokonazol.
- Seguir com uma terapia agressiva com probióticos. De 7 a 10 bilhões de unidades/dia. Fazendo rotação de probióticos a cada 5 meses.

Vantagens e Desvantagens de Agentes contra leveduras

Agentes prescritos: - Nistatina por ex.
VANTAGENS:
- Funciona agressivamente;
- Não afeta as bactérias boas;
DESVANTAGENS:
- Risco de toxidade do fígado (tenha sempre um acompanhamento médico qualificado);
- A levedura geralmente retorna rápido;
- Possibilidades de efeito de Die-off;
- Abre espaço p/ a clostridia.

Agentes naturais: - Extrato de alho, extrato de folha de oliva, óleo de orégano, Candex por ex.
VANTAGENS:
- Funciona gentilmente;
- Não maltrata o fígado;
- Impulsiona o sistema imunológico;
- Pode ser usado com frequência;
- Mts são anti-bactericidas, alguns tb são anti-viróticos. 
DESVANTAGENS:
- Resultados podem demorar mais;
- Precisa rotar continuamente;
- Mts agentes tem gosto horrível;
- Podem matar as bactérias boas.

SEGUIR SEMPRE OS PASSOS DO TRATAMENTO DA DISBIOSE INTESTINAL:

- Evitar os líquidos junto às refeições, pois atrapalham o processo digestivo pela diluição do suco gástrico.
- Incluir alimentos integrais, q sejam fonte d fibras, pois as fibras servirão d substrato energético p/ as bactérias q povoam a flora intestinal, além d acelerar o trânsito do bolo fecal - amido resistente.
- Frutoligossacarídeos : banana, chicórea, alho
- Incluir fontes d gorduras monoinsaturadas e polinsaturadas, q fornecerá ácidos graxos essenciais como ômega 3 e ômega 6. Estes ácidos exercerão atividade antiinflamatória, melhorarão a fluidez das membranas celulares dos enterócitos.
- azeite de oliva extra virgem,
- semente de linhaça e gergelim,
- oleaginosas (castanhas,nozes,amêndoas) 
- peixes d água salgada,
- reduzir consumo de gorduras saturadas e trans (biscoitos, frituras,pratos prontos)
- Aumentar o consumo d vegetais e frutas q serão fonte de fibras, minerais, vitaminas e fitoquímicos 
- Aumentar o consumo de brássicas (brócolis,couve,couve-flor, repolho,rúcula) q servirão como prébióticos e reduzirão o índice glicêmico,
- Aumentar o consumo d ervas e especiarias p/ fornecer maiores níveis d substâncias antioxidantes (cúrcuma,alecrim,sálvia, orégano,alho,curry,gengibre,tomilho)
- Melhorar a hidratação aumentando o consumo de água,chás de ervas 
- Eliminar os laticínios: leite,queijos,requeijão,molho branco, manteiga,nata.
- Eliminar produtos q contém cafeína,café preto,refrigerante, chocolate.
- Eliminar os embutidos como salsicha,lingüiça e salsichão. 
- Eliminar alimentos q contém glúten: pães,massas,biscoitos,aveia e centeio. 

3º PASSO: - Suplementação de Nutrientes

SUGESTÕES:

- A sequência e a combinação são importantes (consulte sempre o seu médico);
- Seja paciente, alguns nutrientes só funcionam depois de certo tempo; 
- As reações adversas podem ter outra origem;
- Avançe passo-a-passo, não corra;
- Use só nutrientes sem alergênicos (corantes, açúcar, conservantes). Até as cápsulas coloridas são prejudiciais. Se preferir, faça em farmácias de manipulação, saem tb mais baratos.

Por que a suplementação nutricional?

- Deficiências dietéticas devido a dieta especial restrita;
- Problemas de má absorvição devido a falta de enzimas digestivas e/ou flora intestinal anormal;
- Necessidade de quantidade acima do normal devido a metabolismo anormal ou erros inatos do metabolismo;
- Ajudar a desintoxicar químicos;
- Prevenir estresse oxidativo;
- Contribuir p/ a saúde geral do paciente.

Iniciando com o básico:

- Multi-vitamínico incluindo o complexo B (A médica de meu filho indicou o CLUSIVOL como boa opção);
- Minerais (cálcio e zinco devem ser tomados adicionalmente);
- Antioxidantes (níveis altos necessários);
- Ácidos graxos essenciais (ômega 3);
- Probióticos (Alta-dose e rotatividade);
- Enzimas digestivas ( para os problemas de digestão).

VITAMINAS:
Essencial p/ o funcionamento normal de cérebro e sistema nervoso.

ÓLEO DE FÍGADO DE BACALHAU - Melhor fonte de vitaminas A e D
- Vitamina A (2500-5000UI recomendáveis)
... Ajuda na atenção visual.
- Vitamina D (400-800 UI recomendáveis)
... Reduz inflamação, ajuda com a absorção de cálcio, importante p/ a saúde dos ossos e rins.
... Requer suplementação adicional com ômega 3;
... O óleo de fígado de bacalhau pode requerer adição de enzima lipasa p/ pessoas com digestão inadequada de gorduras.

DOSES RECOMENDADAS

- Tiamina (B1) - 10-50mg
- Riboflavina (B2) - 10-50mg
- Niacina/Niacinamida - 20-60mg
- Ácido Fólico (B9) - 400-800mcg
- Metilcobalamina (B12) - 100-300mcg (a fórmula biológica mais ativa)
- Biotina - 150-450mcg
- Ácido Pantotênico (B5) - 20-80mg
- Piridoxina (B6) - 10-20mg 
MINERAIS

Informações importantes:
- Cálcio compete com outros minerais p/ ser absorvido, especialmente o zinco;
- Cálcio precisa de magnésio e vitamina D p/ absorvição ideal;
- Quantidades maiores são necessárias se exames mostram níveis baixos;
- Evitar cobre e ferro ao menos q o paciente esteja com níveis baixos dos mesmos;
- Cálcio é crítico quando o paciente esta em dieta SGSC;
- Deve-se aumentar a suplementação de minerais quando o paciente está na fase de desintoxicação de metais.

Doses Recomendadas

- Cálcio (citrato, quelato, iônico) - 500-1000mg
- Magnésio - 150-400mg
- Selênio - 50-300mcg
- Zinco (picolinato, quelato, iônico) - 2mg/lb + 50mg
- Crômio - 30-75mcg
- Manganês - 2-5mg
- Milibideno - 50-300mcg
- Iodino - 100-150mcg
- Lítio - 250-1000mcg (Adicionar se estiver baixo no exame de sangue ou mineralograma)

ANTIOXIDANTES

Informações importantes:
- Estudos mostram que crianças com autismo estão sob estresse oxidativo severo;
- Antioxidantes ajudam a retirar radicais livres produzidos por metais, químicos e estresse;
- Antioxidantes precisam ser dados 2 ou mais vzs por dia por serem usados rapidamente pelo organismo;
- Oral L-Glutationa, Oral N-Acetil L-Cisteína (NAC) e Ácido Lipóico, podem agravar casos de levedura;
- É importante tomar extras antioxidantes quando o paciente está em fase de desintoxicação de metais.

Doses Recomendadas:

- Vitamina C (neutralizada) - 1000mg
- Vitamina E - 100-400 UI
- Vitamina A - 1000-3000 UI
- Picnogenol - 25-100mg
- Betacaroteno - 5000-50000 UI
- Co-Enzima Q10 - 50-200mg
- Glutationa - 100-250mg
- N-Acetil Cisteína - 100-300mg

ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - ÔMEGA 3

Informações Importantes:

- Ômega 3 é principalmente encontrado em óleo de peixe de água doce e óleo de linhaça;
- Os 3 componentes de Ômega 3 são: EPA, DHA e ALA; 
- Crítico p/ a fluidez das membranas celulares, afetando a expressão dos genes e funcionamento perfeito do cérebro. É tb afinante do sangue e anti-inflamatório;
- Tem um papel importante na prevenção de doenças crônicas;
- 80% da população é deficiente;
- Vários estudos mostram melhoras na aprendizagem, concentração, humor e comportamento;
- Considerado o mais importante p/ crianças com autismo e todas as desordens de atenção;
- A dosagem recomendada é de 1 -3mg por dia.

Sintomas de Deficiências de Ácidos Graxos Essenciais:

- Pele ressecada;
- Cabelos secos;
- Asma;
- Sede excessiva;
- Enurese noturna;
- Nariz entupido, escorrendo e coçando sempre;
- Mal temperamento;
- Caspas;
- Unhas duras;
- Eczemas;
- Hiperatividade;
- Caroços pequenos, duros e brancos nos braços, cotovelos, coxas e nádegas.

PROBIÓTICOS

Informações importantes:

- São bactérias boas, ajudam a manter ou restabelecer o equilíbrio da flora intestinal;
- Precisa ser considerado o uso a longo prazo p/ manter um intestino saudável;
- Mais do q um "tipo" de probiótico pode ser tomado ao mesmo tempo;
- É recomendado de 10 à 30 bilhões de unidades/dia; 
- Intensidades múltiplas de lactobalilus e bifdums é importante;
- Rotação de marcas com intensidades diferentes são recomendadas a cada 4-5 meses;
- Lactobacillos GG é efetivo p/ a Clostrídia;
- Sacharomyces Boulardii (levedura benéfica que não vira colônia) é recomendada p/ Clostrídia resistente;

- Nunca tomar dentro de duas horas de diferença do consumo de agentes anti-fúndicos;
- Alguns produtos podem ter traços de caseína;
- Não deve ser tomado perto de coleta de fezes;
- Exame completo de fezes é bem útil p/ determinar o estatus da flora intestinal.

ENZIMAS DIGESTIVAS

Informações Importantes:

- Digestão apropriada é esencial p/ a saúde;
- A maioria das crianças com TEA tem má digestão;
- Ajuda com problemas de tolerância a alimentos;
- Enzimas tem propriedades anti-inflamatórias. 
- As enzimas digestivas ajudam a quebrar proteínas, gordura, açúcar, reduzir gases e inchação, ganhar peso;
- Fornece liberdade p/ situações envolvendo contaminação de alimentos por glúten ou caseína e p/ ocasiões especiais;
- Um exame de fezes completo ajuda ao médico na prescrição das enzimas necessárias.

SUPLEMENTOS DE AMINO ÁCIDOS

L-Taurina
- Aumenta os sais da bile;
- Ajuda na luta contra a Candida;
- Ajuda com tonteiras;
- Melhora o funcionamento do cérebro;
- Ajuda com os oxalatos.

5-HTP
- Estabilizador do temperamento (depressão, ansiedade);
- Melhora o nível do sono;
- 5-hidroxiindoleacético baixo é o marcador no exame de ácidos orgânicos q indica a necessidade desse suplemento;
- Triptofan baixo no exame de amino ácidos é o indicador da necessidade desse suplemento.

GABA
- Inibidor de neurotransmissor;
- Trata ansiedade, estresse e hiperatividade;
- Ajuda com desordem no sono;
- Ajuda na concentração e foco de atenção.

L-Carnitina
- Ajuda no metabolismo dos ácidos graxos;
- Aumenta a produção de energia;
- Ajuda no tônus baixo do músculo;
- No exame de ácidos orgânicos os marcadores q indicam a sua necessidade são: subérico alto, adípico, sebácico

L-Teanina
- Aprovado clinicamente p/ reduzir o estresse sem sonolência;
- Antioxidante excelente.

OUTROS SUPLEMENTOS ÚTEIS

Inositol - Ajuda a reduzir o comportamento obcessivo compulsivo;
AKG - Reduz a amônia;
Melatonina - Ajuda com problemas de sono;
DMAE - Para focalizar e restabelecer atençaõ;
DMG e TMG - Melhora de metilação, Pode ajudar com a lnguagem, Experimente ambos p/ ver o efeito
Prime Colostrum - Fortalece o sistema imunológico, Ajuda no controle de leveduras;
Sais de Epsom - Adiciona sulfato p/ ajudar na desintoxicação; 
LEMBRETES IMPORTANTES

- Suplementos nutricionais são apenas um pedacinho do quebra-cabeça;
- A bioquímica de cada criança é única - Exames podem determinar as suas deficiências;
- Compre somente suplemntos de qualidade e atençaõ com corantes ou açúcares;
- Experimente um suplemento por vez a cada 3 dias;
- Mts não devem iniciar com uma dose completa;
- Esteja preparado p/ experimentar até encontrar o melhor.

SUGESTÕES ÚTEIS P/ DAR SUPLEMENTOS A CRIANÇAS PEQUENAS

- 1º eles devem engolir ou tomar o suplemento, depois eles podem fazer o q quiser (comer, assistir TV, brincar...);
- Abrir as cápsulas e misturá-las a pqnas quantidades de maçã, pêra, purê, ou misture em uma pqna quantidade de suco;
- Premie imediatamente seu filho imediatamente após com alguma guloseima permitida;
- Não é uma boa idéia esconder na comida;
- Não deixe ele vencer. Ele vai parar de resistir se eles souberem q é uma batalha perdida.
4º E ÚLTIMO PASSO: QUELAÇÃO OU DESINTOXICAÇÃO DE METAIS

Lembre-se sempre que esse é um procedimento seguro, mas o último passo.
O tratamento de desintoxicação se inicia com a optimização da dieta e da nutrição, redução à exposição a toxinas ambientais e suporte para as funções digestivas e imunes conforme o Protocólo DAN.
A suplementação deve ser reforçada nessa fase, exames periódicos p/ avaliação geral do paciente devem ser feitos e o procedimento deve ser feito por médico gabaritado.

Maiores informações:

http://www.drashirleydecampos.com.br/noticias.php?noticiaid=1698&assunto=Medicina%20Ortomolecular/Biomolecular

http://www.autismwebsite.com/ari/portuguese/pt_chelationtherapy.htm 

EXAMES ÚTEIS RECOMENDADOS PELA DRA. MAcCANDLESS NOS EUA

1) Eu peço o teste de alergias 90-alimentos IgG
(Todos já estão na dieta – eu não testo se não estão na dieta) Estas crianças podem melhorar com a dieta no começo e depois elas seguem em linha reta ou 
até pode haver regressão. Precisamos do teste pq as vezes eles desenvolvem sensibilidade a alimentos como ovos ou milho ou algum outro que nós não suspeitaríamos. Alguns pais dizem "esta dieta não funciona", mas eles nao retiraram ou o leite ou o glúten ou a soja ou o milho ou algo que não iriamos imaginar então este teste é imporante somente depois que já estão na dieta. 

2) Eu peço o teste dos Elementos do Cabelo - Mineralograma
Para checar os metais (não toxinas do cabelo) e sim para ter uma idéia da excreção das toxinas. Algumas pessoas não usam este teste - hair elements; Eu tenho usado os mesmos por 6 anos e eu acho que eles são úteis para mim. No entanto, é necessário experiência para interpretá-los. 

3) Eu peço A Analise compreensiva das Fezes com Parasitologia
Este é para saber qual é a situação do intestino, quais tipos de probióticos eles necessitam. Todas estas crianças precisam de probióticos – eles são as "bactérias amigas do intestino". 

4)Eu peço uma analise dos Amino ácidos. 
A deficiência em digerir os grandes peptídeos faz com que muitas crianças tenham deficiência em alguns dos seus mais importantes Amino ácidos. E estes são os que 
criam os caminhos para os neurotransmissores do cérebro. Quase todas as crianças precisam de suplementar os amino ácidos. Através do teste de amino ácido, Eu receito fórmulas customizadas que contém exatamente o que estas crianças necessitam. 
5) O próximo é o teste Homocisteína. 
Este parcialmete nos ajuda a acessar o estatus do metabolismo da metilação e do folato.

6) Checamos o ( RBC) Eritrograma e os minerais e as toxinas. 
Este teste é importante para checar o nível intracelular de importantes minerais e metais tóxicos, importante antes e durante a quelação.

7) Eu peço o Painel das Vitaminas
Para saber quais importantes anti-oxidantes e vitaminas eles estão precisando. 

8) Eu peço a Análise dos ácidos graxos. 
Os ômega-3 e 6 são quase sempre deficientes nestas crianças. Os ácidos graxos são muito importantes para as células do cérebro.

9) Eu peço o teste do Ácido Ôrganico – análise da Urina. 
Este me deixa saber as deficiências metabólicas e se a criança tem infecções fundicas ou clostrídia. Este é melhor que o exame de fezes pq mostra os fungos. Muitas vezes no processo do teste das fezes os fungos são destruídos.

10) O próximo teste é um Autismo Painel com estatus da metilação 
Feito pelo Immunosciences Labs em Beverly Hills, CA. Este teste consiste em 17 testes do sistema immune e de vírus. Este teste também fala se a criança está se desentoxificando bem, por si mesma. Testa o nível de anticorpos e o nível de anticorpos contra o cérebro. É um teste muito imortante. 

11) E o numero 11 é o basico CBC, (exame de sangue completo) - Hemograma
Um painel químico, checando o fígado, as enzimas, o ferro e a tiróide. 
Problemas comuns nas nossas crianças. 
É assim que faço a avaliação dos novos pacientes. 

EXAMES RECOMENDADOS PELA DRA. GEÓRGIA NO BRASIL
Esses exames são recomendados em comparação aos exames pedidos pela Dra. MacCandless nos EUA.

1)Alergias Alimentares IgE e IgG

2) Análise das fezes:
Eu peço: pesquisa de substâncias redutoras, pesquisa de trofozoítos, SAF/EPC, pesquisa de muco, leveduras, hemácias, eosinófilos. Esteatócrito. Digestibilidade(resíduo alimentar). Se a criança tem muita diarréia gordurosa peço dosagem de alfa1antitripsina.

3) Homocisteína é dosada no sangue.

4) Vitaminas no Brasil se dosam B1,B12,B6,C,D,A e E.

5) Se faz teste de ácidos orgânicos em urina congelada, mas não dosa a arabinose pois ela não é aceita como participante de nenhum Erro Inato.

6) Hemograma completo e avaliação de fígado, tireóide e ferro também existe.

7)Várias coisas do autism panel náo existem aqui pois só são feitas em laboratórios de pesquisa como * hidroxiguanina, neopterina, biopterina, isoprostano, auto anticorpos MPB, nmetilhistamina. Do painel aqui só tem o ASO, a antiDNASEb ( que serve p ver se teve infecção recente por bactérias), as subclasses de imunoglobulinas e as porfirinas. 




