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Modulação nutricional no 

transtorno do espectro autista -

um estudo de caso

Nutritional modulation in autism spectrum disorder - a case study 

Resumo

O transtorno do espectro autista (TEA) é um distúrbio de desenvolvimento neurológico complexo e geneticamente heterogêneo caracterizado 
por comprometimento das habilidades sociais, falta de recursos verbais e não verbais, além de alterações comportamentais estereotipadas 
e repetitivas. Dentre os problemas mais frequentemente identificados em indivíduos autistas estão patologias gastrointestinais, carências 
de vitaminas e de minerais, deficiências nos processos de destoxificação e metilação. Atualmente, várias formas alternativas de tratamento 
têm sido propostas, dentre as quais se incluem dietas isentas de glúten e caseína, associadas a suplementações de vitaminas, minerais, 
ômega-3, probióticos e antioxidantes, além de enzimas digestivas para auxiliar nos problemas gastrointestinais tão presentes nesses 
pacientes. O objetivo do presente estudo foi relatar um caso de um paciente com TEA, com a meta de equilibrar a microbiota, reduzindo 
a inflamação intestinal e cerebral, melhorar a digestão e absorção dos nutrientes e reduzir a carga tóxica do organismo, por meio da 
implementação de uma dieta de exclusão de alimentos que contivessem glúten e caseína, associada à suplementação individualizada 
com micronutrientes que auxiliariam na melhora dos sinais e sintomas. Foram realizadas quatro consultas, compostas de avaliação 
nutricional pelos parâmetros antropométricos, bioquímicos, dietéticos e exame clínico nutricional, através da teia das interconexões 
metabólicas. Após as avaliações, foi elaborada a prescrição de plano alimentar e de suplementação individualizada. Concluiu-se que a 
intervenção nutricional levou a um resultado positivo, com a melhora da maioria dos sinais e sintomas apresentados pelo paciente. Para 
estabelecer a conduta nutricional utilizada na prescrição do plano dietoterápico e suplementação foi realizada uma revisão bibliográfica 
através das plataformas Scielo, MEDLINE, PubMed e Lilacs, utilizando os seguintes termos: português e inglês, “autismo” relacionado 
a “nutrição”, “dieta”, “suplementação”, “distúrbio gastrointestinal”, “eixo intestino-cérebro”, “gestação”.

Palavras-chave: Autismo, nutrição, dieta, eixo intestino-cérebro, suplementação.

Abstract

Autism spectrum disorder (ASD) is a complex and genetically heterogeneous neurodevelopmental disorder characterized by impaired 
social skills, lack of verbal and non-verbal resources, in addition to stereotyped and repetitive behavioral changes. Among the problems 
most frequently identified in autistic individuals are gastrointestinal disorders, deficiencies in vitamins and minerals, deficiencies in the 
processes of detoxification and methylation. Currently, several alternative forms of treatment have been proposed, including gluten-free 
and casein-free diets, associated with supplementation of vitamins, minerals, omega 3, probiotics and antioxidants, in addition to digestive 
enzymes to assist in gastrointestinal problems, a frequent issue between such patients. The objective of the present study was to report 
a case of a patient with ASD, with the goal of balancing the microbiota, reducing intestinal and cerebral inflammation, improving the 
digestion and absorption of nutrients and reducing the toxic load of the organism, through the implementation of an exclusion diet of 
foods containing gluten and casein, associated with individualized supplementation with micronutrients that would help in the improve-
ment of signs and symptoms. Four consultations were held, consisting of nutritional assessment of anthropometric, biochemical, dietary 
parameters and clinical nutritional examination, through the web of metabolic interconnections. After the evaluations, the prescription 
of a diet plan and individualized supplementation was prepared. It was concluded that the nutritional intervention led to a positive 
result, with the improvement of most of the signs and symptoms presented by the patient. To establish the nutritional conduct used in 
the prescription of the dietary plan and supplementation, a bibliographic review was carried out through Scielo, MEDLINE, PubMed 
and Lilacs platforms, using the following terms: Portuguese and English, "autism" related to "nutrition", "diet", “supplementation", 
“gastrointestinal disorder", “gut-brain axis", "pregnancy".
Keywords: Autism, nutrition, diet, gut-brain axis, supplementation..
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O
Introdução

O transtorno do espectro autista (TEA) é 
um distúrbio de desenvolvimento neurológico 
complexo e geneticamente heterogêneo 
caracterizado por comprometimento das 
habilidades sociais, falta de recursos verbais e 
não verbais, além de alterações comportamentais 
estereotipadas e repetitivas1,2.

Sua etiologia multifatorial envolve uma 
interação complexa de fatores genéticos e fatores 
de risco ambientais, com alterações imunes e 
deficiência de conexão sináptica no início da vida. 
Evidências sugerem que haja um conjunto de 
múltiplos genes defeituosos e fatores ambientais 
desempenhando uma ação catalisadora. Segundo 
Fakhoury3, existe uma desregulação do sistema 
imunológico, além de inflamação, exposição 
a tóxicos e uma relação com a microbiota 
intestinal3,4. 

Dados atuais dos Centros de Controle de 
Doenças mostram que o autismo afeta 1 em cada 
58 indivíduos com menos de 21 anos que vivem 
nos EUA. Isso representa um aumento de 15% 
na prevalência em relação à taxa anterior de 1 
em 68, ressaltando a urgência de mais pesquisas 
relacionadas a etiologia do TEA5. Além disso, 
alguns estudos mostram que o TEA ocorre quatro 
vezes mais em meninos do que em meninas6,7.

Embora o TEA possa ser classicamente 
pensado como um distúrbio neurológico em sua 
patologia, estudos relatam que o microbioma 
intestinal tem desempenhado um importante 
papel no eixo bidirecional intestino-cérebro, o 
qual integra as atividades relacionadas ao intestino 
e ao sistema nervoso central. Dessa forma, o 
conceito eixo microbioma-intestino-cérebro 
tem sido bastante estudado nos últimos anos. Os 
estudos estão revelando como diversas formas 
de distúrbios neuroimunes e neuropsiquiátricos 
estão correlacionados e ou modulados por 
variações no microbioma. Por conseguinte, 
o intestino provavelmente está envolvido na 
fisiopatologia de diversas desordens do sistema 
nervoso central, incluindo o TEA8,9. 

Existem muitos fatores que demonstraram ter 
um efeito modulador no cérebro e na microbiota, 
incluindo hereditariedade congênita e epigenética 

associada, ambiente, medicamentos, prática 
de exercícios, tipo de parto, comportamentos 
cognitivos e sociais, estresse, medo e ingestão de 
alimentos8.

O microbioma pode produzir efeitos locais 
e sistêmicos na biologia do hospedeiro. A 
ruptura de uma composição equilibrada do 
microbioma intestinal, denominada disbiose, 
pode causar inflamação intestinal crônica, que 
pode estar relacionada ao TEA10. O sistema 
imunológico também atua como uma das rotas 
para a comunicação intestino-cerebral11.

  Indivíduos com TEA geralmente 
apresentam problemas de saúde gastrointestinal, 
incluindo problemas de motilidade intestinal, 
autoimunes e / ou outras respostas adversas a certos 
alimentos e falta de absorção de nutrientes. Esses 
problemas podem ser causados   ou exacerbados por 
padrões comportamentais restritivos (por exemplo, 
preferência por alimentos doces, salgados e/ou 
recusa de alimentos saudáveis). Os indivíduos com 
problemas gastrointestinais tendem a demonstrar 
mais déficits comportamentais (por exemplo, 
irritabilidade, agitação, hiperatividade) e também 
tendem a ter um desequilíbrio na composição geral 
do microbioma intestinal, corroborando vários 
estudos que implicaram vias cérebro-intestinais 
como potenciais mediadores da disfunção 
comportamental12.

De acordo com o manual de orientação da SBP13 
sobre TEA, aproximadamente 91% das crianças 
autistas apresentam distúrbios gastrointestinais 
como distensão gasosa, constipação, diarreia e 
dor abdominal.

Outros sintomas também relatados nesses 
pacientes são: dor abdominal, azia, refluxo 
gastroesofágico e flatulência10. Um estudo14 
mostrou que constipação era o sintoma 
gastrointestinal mais prevalente em crianças 
com TEA: 85% de acordo com relatos dos pais e 
avaliações das crianças por gastroenterologistas.

Crianças autistas com sintomas gastrointestinais 
apresentam uma maior prevalência em relação 
aos distúrbios do sono, comparadas com o 
estado geral da população que não tem sintomas 
gastrointestinais e com irmãos15,16. Além disso, os 
sintomas gastrointestinais estão significativamente 
correlacionados com insônia e parassonias17. 
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No estudo de Horvarth e Perman15 
foram descritas alterações patológicas na 
permeabilidade intestinal, alteração na acidez 
gástrica e diminuição da atividade enzimática 
digestiva em crianças com espectro autista. 
No estudo de Ashwood e Wakefield18 com 50 
crianças autistas com queixas gastrointestinais, 
foi observada hiperplasia de linfonodos no íleo 
de 93% e no cólon de 30% das crianças, bem 
como colite em 88% delas.

Então, o desequilíbrio na microbiota intestinal, 
em que microrganismos de baixa virulência 
tornam-se patogênicos, cria condições de maior 
permeabilidade, e com a disbiose surge a perda 
da permeabilidade seletiva, com translocação 
de produtos bacterianos, alérgenos alimentares 
e metais tóxicos, gerando reações inflamatórias 
e imunológicas sistêmicas, além da absorção 
reduzida de minerais e vitaminas19. 

Pacientes com TEA frequentemente apresentam 
sintomas gastrointestinais e manifestações 
comportamentais significativas associadas, tais 
como ansiedade, autolesão e agressão20. Em um 
estudo De Magistris et al.21, verificou-se uma 
maior porcentagem de anormalidade intestinal, 
com alterações na permeabilidade em 36,7% dos 
pacientes com TEA em comparação com crianças 
controle (4,8%). Um aumento da permeabilidade 
intestinal resulta em uma carga antigênica mais 
alta do sistema gastrointestinal, com linfócitos 
e citocinas associadas como interleucina-6, 
interferon-g (IFN-g) e fator de necrose tumoral 
(TNF-a), os quais estão presentes na circulação e 
atravessam a barreira hematoencefálica.

Nesse cenário, a mucosa e a microbiota 
intestinal desempenham um papel importante na 
maturação e modulação do sistema imunológico. 
O relacionamento entre a microbiota intestinal 
e o sistema imunológico é bidirecional11. Em 
modelos de camundongos com TEA, ativações 
imunológicas resultam em alterações intestinais 
e microbianas que, por sua vez, trazem como 
consequência déficits na sociabilidade, na 
comunicação e comportamentos repetitivos22. 
Sendo assim, o controle da microbiota intestinal 
desses pacientes é um dos objetivos do tratamento 
clínico nutricional, contribuindo para minimizar 
tais sintomas gastrointestinais e comportamentais.

O tratamento nutricional sugerido para os 
pacientes com TEA baseia-se no controle dos 
sintomas do trato gastrointestinal (TGI) e 
na implementação de uma dieta de exclusão 
(glúten e caseína) associada à suplementação 
individualizada com micronutrientes que irão 
auxiliar na melhora dos sinais e sintomas23,24.

A dieta demonstrou ser um dos fatores 
ambientais mais influentes que modulam a 
composição da microbiota intestinal, o cérebro e 
o comportamento. Dados clínicos e pré-clínicos 
mostraram como diferentes fontes de dieta afetam 
significativamente a composição da microbiota 
intestinal e o humor em indivíduos diagnosticados 
com transtornos como TEA8.

O objetivo do presente estudo foi relatar um 
caso de um paciente com TEA, com a meta de 
equilibrar a microbiota, reduzindo a inflamação 
intestinal e cerebral, melhorar a digestão e 
absorção dos nutrientes e reduzir a carga tóxica 
do organismo, por meio da implementação de uma 
dieta de exclusão de alimentos que contivessem 
glúten e caseína, associada à suplementação 
individualizada com micronutrientes que iriam 
auxiliar na melhora dos sinais e sintomas.

Materiais e Métodos

O presente estudo refere-se a um acompanha-
mento nutricional individualizado de um paciente 
pediátrico, do sexo masculino, com diagnóstico 
pelo neurologista de autismo moderado, baseado 
na quinta edição do Manual Estatístico e Diag-
nóstico da Associação Americana de Psiquiatria 
(DSM-V)25. Foram realizadas quatro consultas, 
nas quais foram aferidas as medidas de peso, altura 
e circunferências de cintura, estando o paciente 
com roupas leves e sem sapatos. 

 Nas consultas foram aplicadas algumas 
ferramentas para avaliação do paciente, dentre 
as quais: avaliação nutricional pelos parâmetros 
antropométricos, bioquímicos, dietéticos, para 
avaliar a presença de cada sintoma baseado em 
seu perfil de saúde, e exame clínico nutricional 
através da teia das interconexões metabólicas, 
instrumento usado na nutrição funcional para 
identificar os possíveis gatilhos, antecedentes 
e mediadores do caso em questão, excelente 



37

 w
w

w
.v

po
nl

in
e.

co
m

.b
r

Modulação nutricional no transtorno do espectro autista – um estudo de caso

ferramenta de auxílio para ampliar os aspectos 
integrativos do paciente, já que representa as 
interrelações que ocorrem no metabolismo, 
como os mecanismos bioquímicos, hormonais, 
neurológicos, imunológicos e químicos26.

Após as avaliações, foi proposto um tratamento 
nutricional, com a elaboração de um plano 
alimentar e a prescrição de suplementação de 
forma individualizada. 

A metodologia empregada na revisão 
bibliográfica para embasamento das condutas 
envolveu o levantamento de artigos indexados 
através das plataformas Scielo, MEDLINE, 
PubMed e Lilacs, utilizando os seguintes termos: 
português e inglês, “autismo” relacionado a 
“nutrição”, “dieta”, suplementação”, “distúrbio 
gastrointestinal”, “eixo intestino-cérebro”, 
“gestação”. A pesquisa foi realizada no período 
de fevereiro a abril de 2020. Salienta-se que os 
trabalhos encontrados foram triados a partir dos 
resumos, sendo selecionados para discussão os 
artigos que apresentaram em seu conteúdo uma 
associação direta entre os termos pesquisados, 
tornando-se relevantes para a revisão aqui 
apresentada. Foram excluídos os artigos que, 
embora contemplassem o tema, não abordassem 
uma consonância científica na sua intervenção 
nutricional.

Detalhamento do caso estudado

Paciente, sexo masculino, com idade de 5 anos 
e 4 meses, residente da cidade de Fortaleza, Ceará. 
Nasceu de parto prematuro, cesárea, com 32 
semanas de gestação, com 1.700 gramas, devido 
provavelmente a uma amniorrexe prematura.

Ficou internado na UTI por cerca de 30 dias 
e mamou exclusivo por apenas dois dias. Ainda 
no berçário da UTI, recebeu fórmula infantil 
antirregurgitação de proteína intacta, apresentou 
muitas cólicas e distensão abdominal, e a fórmula 
foi substituída por fórmula infantil extensamente 
hidrolisada sem lactose.

Referente ao estado nutricional, a medida da 
estatura foi obtida por meio de um estadiômetro 
digital de parede da marca Inbody®, com 
resolução de 1 mm e altura máxima de 210 cm; 
enquanto o peso foi obtido pela utilização de uma 

balança da marca Inbody®, com capacidade para 
250 kg e resolução de 0,1 kg.

O critério utilizado para avaliação dos 
resultados dos parâmetros antropométricos foi a 
classificação pelas curvas de referência da OMS 
200727. Utilizando a idade e valores de peso, 
estatura e IMC, foram classificados os indicadores 
P/I, E/I e IMC/I28.

Dessa forma, o diagnóstico antropométrico 
indicou magreza acentuada para a idade (IMC 
11,35 Kg/m2, Escore-z < -3), muito baixo peso 
para a idade (P/I Escore-z < -3) e estatura adequada 
para a idade (E/I Escore-z < -1).

Em relação à anamnese nutricional, a mãe 
descreveu que a criança era muito seletiva e, 
apesar de não ter problemas com a textura dos 
alimentos, consumia quase todas as refeições 
por mamadeiras (vitamina de frutas e cereais, 
hortaliças, leguminosas e carnes liquidificadas), 
todas adicionadas com leite de vaca integral e 
mucilagens contendo grandes quantidades de 
glúten e açúcar. O paciente apresentava uma 
ingestão alimentar abaixo das suas necessidades 
de macro e micronutrientes. 

Em relação aos dados bioquímicos, observaram-
se as seguintes alterações nos exames: pesquisa 
de polimorfismo no gene MTHFR indicou 
mutação heterozigótica no cromossomo C677T, 
sinalizando uma baixa atividade enzimática; 
hemoglobina glicada elevada de 5,7% indicando 
risco aumentado para desenvolver diabetes; 
hipertrigliceridemia de 138 mg/dl; ferritina 
baixa de 7,9 ng/ml; zinco eritrocitário baixo de 
430,6 μg/dl; hipovitaminose D de 16,41 ng/ml; 
e alumínio elevado de 15,7 μg/l. Além disso, o 
exame de coprologia funcional apresentou muco, 
indicando provavelmente estado inflamatório da 
mucosa intestinal, presença numerosa de fungos 
e leveduras, flora bacteriana aumentada, presença 
de amido e fibras bem e mal digeridas. 

De acordo com a descrição da mãe, a criança 
apresentava dificuldades com o sono, despertava 
de madrugada e passava horas acordada andando 
pela casa, só vindo a adormecer novamente pela 
manhã. Também rangia muito os dentes enquanto 
dormia. 

Mãe relatou que a criança apresentou dificul-
dades de interação social desde o nascimento, 
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sendo esse o único sintoma até os 3 anos de idade. 
Com 3 anos, começou a apresentar algumas este-
reotipias e crises de birra. Com 3 anos e 6 meses, 
parou de falar e perdeu algumas habilidades. Já 
sabia o seu próprio nome completo, o nome dos 
pais, o nome das cores, reconhecia os números, 
reconhecia parentes em fotos e respondia sobre 
todas essas coisas quando era perguntada. Adorava 
cantar. Com 3 anos e 6 meses perdeu todas essas 
habilidades.

Pelo exame físico, foram observadas na criança 
olheiras, distensão abdominal, pele ressecada, 
saburra lingual e urticária papular causada por 
alergia a picada de mosquitos. 

Em relação à função intestinal do paciente, a 
mãe referiu histórico de fezes muito volumosas 
e dificuldades para evacuar, levando à formação 
de fecalomas algumas vezes. Passou a fazer uso 
de laxantes e, ainda assim, o paciente ficava às 
vezes por três dias sem defecar. Também foi 
relatada flatulência, com evacuação oscilando 
entre constipação e diarreia, e, conforme a Escala 
de Bristol, suas fezes se encontravam entre os 
números 1 e 7. 

No consultório, a criança apresentou compor-
tamento hiperativo e ansioso, não passando mais 
do que cinco minutos brincando com o mesmo 
brinquedo nem parada no mesmo lugar, sempre 
andando de um lado para o outro.

Em relação à teia de interconexões metabólicas, 
foram registrados antecedentes como o parto 
prematuro e o consumo de fórmulas lácteas desde 
os primeiros dias de vida, gatilhos como disbiose 
intestinal, sono inadequado e dieta inflamatória, 
apresentando provavelmente excesso de radicais 
livres, citocinas inflamatórias e neuropeptídeos 
como mediadores, influenciando nos sinais e 
sintomas do paciente. 

Detalhamento da conduta nutridiconal

No acompanhamento nutricional de crianças 
com TEA, tornam-se imprescindíveis a prevenção 
e o tratamento dos fatores etiológicos que podem 
estar presentes. Depois de realizada toda a 
investigação dos parâmetros antropométricos, 
bioquímicos, dietéticos, além da anamnese 
alimentar com histórico de alergias, informações 

sobre sinais e sintomas gastrointestinais, 
preferências e aversões e exame físico nutricional, 
no primeiro momento foi implementado um 
plano alimentar individualizado, com exclusão 
de possíveis alérgenos e alimentos que formam 
compostos opioides que continham glúten, 
caseína, soja e açúcar, por serem proteínas mais 
difíceis de digerir. Além disso, houve redução de 
aditivos químicos e disruptores endócrinos, com 
o objetivo de equilibrar a microbiota, reduzindo 
a inflamação intestinal e cerebral, melhorando a 
digestão e absorção dos nutrientes e reduzindo 
a carga tóxica do organismo, adequado às 
necessidades do paciente. A prescrição nutricional 
contou com uma dieta com baixo teor de 
oligossacarídeos, dissacarídeos, monossacarídeos 
e poliálcoois fermentáveis (FODMAPs) para 
auxiliar a modificar favoravelmente a microbiota 
intestinal, diminuir a formação de gases e 
restaurar as anormalidades nas células endócrinas 
gastrointestinais.

Nessa etapa, destacou-se também a orientação a 
uma dieta ecológica, priorizando alimentos livres 
de agrotóxicos, pesticidas e aditivos, visando a 
melhora da microbiota intestinal. Além disso, para 
eliminar patógenos como fungos e leveduras, foi 
sugerido adicionar o consumo de óleo de coco, 
alho, cebola, orégano, cúrcuma, tomilho, sementes 
de abóbora e ervas antiparasitárias, antifúngicas 
e antibacterianas, associado a um adequado 
consumo de banana verde e farelo de aveia sem 
glúten como fontes de prebióticos e líquidos como 
água saborizada e chás digestivos como hortelã, 
erva-doce e chá da casca do abacaxi. 

 Ainda, foi associada suplementação específica 
com enzimas digestivas e probióticos com as 
seguintes cepas: Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus 
paracasei, Lactobacillus reuteri e Lactobacillus 
plantarium, e as do gênero Bifidobacterium, sendo 
Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum e 
Bifidobacterium lactis, e Saccharomyces boulardii, 
nesse primeiro momento, por contribuírem 
para uma regulação do processo inflamatório, 
equilibrando as citocinas inflamatórias, e por 
auxiliarem no restabelecimento da barreira 
intestinal, diminuindo fungos e leveduras e, com 
isso, favorecendo a melhora da digestão e absorção 
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dos nutrientes e a diminuição dos sintomas. 
Na segunda etapa, foi mantido o plano alimentar 

com evolução nas texturas, já que o paciente teve 
uma boa adesão à conduta sugerida. De acordo 
com a melhora significativa da maioria dos 
sintomas apresentados, como sintomas gástricos 
e função intestinal, foi incluída a prescrição de: 
vitamina A, vitaminas do complexo B, vitaminas 
C, D, E, K; minerais como magnésio, ferro, 
zinco, vanádio, entre outros; aminoácidos como 
lisina, carnitina, carnosina; fitoquímicos, como 
coenzima Q10, visando a prevenção e correção de 
deficiências nutricionais; e ácidos graxos ômega-3, 
por seu papel antinflamatório e imunomodulador, 
no intuito de auxiliar na melhora dos sinais e 
sintomas de comportamento, memória e cognição.

A exclusão de açúcar também permaneceu, 
uma vez que ele favorece a disbiose nas crianças 
autistas. Sendo necessária a restrição por tempo 
mais prolongado, o açúcar foi substituído por 
edulcorantes naturais à base de esteviosídio 
e taumatina. Da mesma forma, continuou 
a recomendação para evitar alimentos que 
contenham corantes como tartrazina e vermelho 
carmoisine, edulcorantes artificiais à base de 
aspartame e conservantes à base de benzoato e 
glutamato de sódio19.

As condutas foram orientadas no período de 
dezembro de 2018 a novembro de 2019, sendo 
cada consulta realizada com posterior reavaliação 
por um período de 30 dias.

Resultados e discussão

No decorrer do acompanhamento nutricional, o 
paciente teve uma boa adesão à conduta sugerida. 
Na segunda consulta, a mãe do paciente descreveu 
melhora significativa nos sintomas digestivos, 
função intestinal mais controlada, e, segundo a 
Escala de Bristol, as fezes estão nos tipos 3 e 4. 
Com o uso dos probióticos e da banana verde, além 
da suspensão de alimentos com glúten, lácteos, 
açúcar e da redução dos alimentos industrializados 
em geral, o paciente obteve melhora nos sintomas 
intestinais, diminuiu a distensão abdominal e a 
constipação, e o sono se tornou mais regular. Mas 
ainda apresentava, segundo relato da mãe, crises 
de birra, embora menos frequentes, além da mania 

de levar objetos ou a mão à boca e continuava não 
se interessando muito pelas atividades escolares, 
apesar de estar interagindo mais com outras 
crianças, permitindo que os colegas brincassem 
com ele.

Nesse contexto, a prescrição de probióticos para 
pacientes com TEA, segundo Critchfield et al.29, é 
baseada em três pilares: primeiro, no tratamento 
da síndrome do intestino irritável (SII), devido 
às semelhanças dos sintomas gastrointestinais 
presentes em ambas as doenças, uma vez 
que a melhora dos pacientes com SII após os 
probióticos já está bem estabelecida, melhorando 
os sintomas gastrointestinais, como distensão e dor 
abdominais, entre outros; em segundo lugar, pela 
elevada quantidade de espécies de Clostridium 
encontrada nas crianças com TEA associadas com 
problemas gastrointestinais, o comportamento e 
a comunicação melhoraram durante o período 
de tratamento, implicando na correção do 
equilíbrio microbiano da microbiota intestinal 
pelo mecanismo de ação dos probióticos29; em 
terceiro lugar, pelo aumento da permeabilidade 
intestinal encontrada no autismo, a qual pode 
ser melhorada pelos probióticos, pois eles 
são capazes de estabilizar a barreira mucosa e 
reduzir supercrescimento bacteriano, sintetizar 
antioxidantes, aumentar a expressão de mucina 
e estimular a imunidade da mucosa, melhorando, 
assim, sua permeabilidade intestinal29.

Ao longo do acompanhamento nutricional, 
o paciente apresentou melhoras nos sintomas 
gastrointestinais de uma maneira geral, função 
intestinal mais controlada (fezes no tipo 3 
na Escala de Bristol) e, depois da prescrição 
de uma suplementação individualizada de 
vitaminas, minerais, fitoquímicos e ômega-3, a 
mãe relatou que houve uma melhora progressiva 
no comportamento da criança (mais falante, 
dizendo palavras e frases soltas, algumas vezes 
com função e outras não). Também passou a 
responder bem melhor aos comandos e conseguir 
ficar um tempo maior participando de atividades 
com outras crianças. 

Importante salientar que, nas primeiras consul-
tas, a prioridade foi remover os alimentos da dieta 
que estavam causando inflamação e uma provável 
síndrome desabsortiva, prejudicando o desenvol-
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vimento e a saúde da criança, substituindo por uma 
alimentação anti-inflamatória, antioxidante e livre 
de glúten, leite e soja. Tratar o aparelho digestivo 
foi o passo seguinte, fornecendo enzimas digesti-
vas por meio da inclusão de chás digestivos (150 
ml após as refeições) contendo alecrim, sálvia, 
cidreira, canela, erva-doce ou hortelã e frutas como 
abacaxi e mamão, que melhoram a digestão das 
proteínas, associados à suplementação de clori-
drato de betaína, proteases, lipases e sacaridases, 
além de prebióticos, como banana verde e aveia, e 
probióticos, recuperando o intestino e restituindo 
os nutrientes23.

A dieta de exclusão de glúten, soja e caseína é 
baseada na alteração da permeabilidade intestinal, 
a qual torna ineficiente a digestão das proteínas do 
leite e do trigo, gerando peptídeos de cadeia curta, 
estruturalmente semelhantes a opioides, capazes 
de adentrar o sangue e a barreira hematoencefálica, 
trazendo, assim, repercussões negativas30.

Ressalta-se que, no cérebro, os opioides 
gerados pela caseína (caseomorfinas) e pelo 
glúten (gluteomorfinas) podem passar através 
da mucosa intestinal e atravessar a barreira 
hematoencefálica, atingindo o sistema nervoso 
central e promovendo ações semelhantes às 
que ocorrem em usuários de morfina, podendo 
afetar os lobos temporais e causar dificuldades 
na fala e na integração da audição, redução das 
células nervosas do sistema nervoso central e 
inibição de alguns neurotransmissores. Além 
disso, tais compostos opioides são capazes de 
bloquear receptores dopaminérgicos, causando 
derramamento de dopamina no líquido 
cefalorraquidiano ou na urina, podendo afetar, 
dessa forma, a fala, a percepção, a emoção, o 
humor e o comportamento dos pacientes31,32,19,33.

Além disso, tem sido relatado um aumento 
de anticorpos IgA contra a caseína e a gliadina, 
com liberação de citocinas inflamatórias que 
promovem a inflamação da mucosa intestinal. 
Essa condição, por sua vez, conduz a menor 
atividade das enzimas, dificultando o processo 
de degradação proteica, levando a concentrações 
elevadas na urina de pessoas autistas33,31,34.

Nesse contexto, quanto ao glúten, foi orientada 
a substituição nas preparações da farinha de trigo 
por farinha de arroz, farinha de quinoa, farinhas 

a base de mandioca (polvilho doce e azedo), 
farinhas de leguminosas (grão-de-bico) e de 
oleaginosas (amêndoas, castanhas) e amido de 
milho. Em relação ao leite animal, foi sugerida a 
troca por um rodízio de leites vegetais, acrescidos 
de proteína vegetal, e um aumento no cardápio de 
alimentos ricos em cálcio, como gergelim, chia, 
aveia, grão-de-bico, sardinha e ovos.

Deficiências no processamento sensorial 
também são extremamente comuns, afetando 
muitas áreas da vida diária, incluindo o comer. As 
crianças com TEA são frequentemente descritas 
como seletivas35.

 Na primeira consulta, a mãe relatou que 
a criança era muito seletiva: não tinha problemas 
com a consistência e nem com as texturas dos 
alimentos, mas apresentava alguma alteração 
sensorial com a textura de certos tecidos e com 
determinados sons.

Vários fatores podem contribuir para a 
seletividade de alimentos, e um número de 
explicações têm sido propostas36,31. Um desses 
fatores refere-se à sensibilidade sensorial: 
tátil, oral e olfativa. Tem sido sugerido que a 
sensibilidade sensorial pode levar crianças com 
TEA a restringir a ingestão de alimentos somente 
aos preferidos, toleráveis, e texturas agradáveis 
por longos períodos37. A textura é identificada 
como um aspecto fundamental relacionado à 
aceitação de alimentos, o que reforça que a 
sensibilidade sensorial pode ser um fator que 
contribui negativamente para a seletividade de 
alimentos. 

Resultados de vários estudos fornecem 
evidências de que crianças com dietas mais restritas 
têm maior risco de inadequações nutricionais, até 
porque a seletividade alimentar severa em crianças 
com TEA envolve a omissão frequente de vegetais 
e frutas38, ressaltando a necessidade de estabelecer 
critérios para definir o alcance e a apresentação de 
novos alimentos para essas crianças.

No caso do paciente, foi orientada a 
substituição gradual, padronizada e controlada 
dos alimentos com leite animal e dos alimentos 
com glúten da dieta, justamente por causa da 
seletividade informada pela mãe e visando a 
uma redução dos efeitos de abstinência desses 
compostos. Com sua eliminação percebeu-
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se uma melhora significativa na sociabilidade 
e na comunicação do paciente, bem como 
uma diminuição da seletividade e uma maior 
aceitação por novos alimentos. Diante de todas 
as implicações do distúrbio neurológico e 
metabólico do autista, esse tratamento deve ser 
aplicado de forma interativa e multidisciplinar, 
sendo a nutrição um importante contribuinte no 
somatório para melhoria nas características e nos 
sintomas da desordem autista.

Pacientes com TEA apresentam uma demanda 
maior de alguns nutrientes tendo em vista sua 
disfunção mitocondrial, intestinal e imunológica. 
Sendo assim, com a melhora dos sintomas 
gastrointestinais de uma maneira geral, na terceira 
consulta foi prescrita uma suplementação com o 
objetivo de restaurar as funções imunológicas, 
antialérgicas, anti-inflamatórias, destoxificantes 
e mitocondriais.

Nesse contexto, além das enzimas digestivas, 
prebióticos e probióticos, um suplemento 
vitamínico/mineral, ômega-3, aminoácidos, 
quercetina e coenzima Q10 foram prescritos, 
com o objetivo da melhora do estado nutricional 
e metabólico do paciente. 

Normalmente as deficiências nutricionais mais 
comuns em TEA são de ômega-3, vitaminas do 
complexo B, minerais e aminoácidos, que são 
essenciais na formação de neurotransmissores 
e responsáveis por trazer equilíbrio no sistema 
nervoso central. Uma suplementação com 
probióticos, vitamina A, vitamina B6 (piridoxina), 
juntamente com a suplementação de magnésio, 
vitamina B9 (ácido fólico), vitamina B12, 
vitamina C, vitamina D, zinco, ferro e ômega-3 
têm vindo mostrar efeitos positivos na melhoria 
de alguns dos sintomas do autismo23. 

Estudo realizado por Adams et al.39 com 141 
pacientes com autismo utilizou um suplemento 
vitamínico/mineral, o qual foi geralmente bem 
tolerado e apresentou ótimo benefício nos 
níveis séricos de muitas vitaminas, minerais 
e biomarcadores. Os autores concluíram que 
a suplementação oral de vitaminas/minerais é 
benéfica para melhorar o estado nutricional e 
metabólico de crianças com autismo, incluindo 
melhorias na metilação, glutationa, estresse 
oxidativo e sulfatação desses pacientes.

Tendo em vista os dados mencionados e os 
estudos relacionados, pode-se notar que o paciente 
obteve melhoras e que a intervenção nutricional 
utilizada levou a um resultado positivo, com 
a remoção dos possíveis patógenos, alérgenos 
alimentares, xenobióticos, poluentes e fatores 
estressantes; com o suporte dado para recolocar, 
para reinocular probióticos e prebióticos; com a 
reparação da mucosa gastrointestinal por meio 
de uma dieta não irritativa, hipoalergênica e com 
nutrientes saudáveis, dado o suporte para restaurar 
a homeostase do paciente. Acrescido, por fim, da 
reavaliação dos objetivos traçados e das condutas 
nutricionais, houve uma melhora da maioria dos 
sinais e sintomas apresentados pelo paciente e uma 
melhor evolução nas terapias. 

Conclusão

Os fatores citados podem ser avaliados 
separadamente,  porém estão totalmente 
relacionados entre si, ficando claro o quanto 
a nutrição é determinante nesse processo. É 
essencial a restauração do desequilíbrio fisiológico 
e bioquímico, buscando a harmonia dos sistemas 
de base de funcionamento do corpo humano e 
contribuindo com a melhora dos sintomas dos 
indivíduos que se encontram no espectro autista. 
É muito visível como os fatores envolvidos 
no autismo estão relacionados com disfunção 
imunológica e inflamatória, estresse oxidativo, 
alterações gastrointestinais, desequilíbrios 
estruturais, problemas de destoxificação, interações 
corpo-mente e disfunções neuroendócrinas.

Faz-se necessário, diante de todas as implicações 
do distúrbio neurológico e metabólico do autista, 
que esse tratamento seja aplicado de forma 
interativa e multidisciplinar, sendo a nutrição 
um importante contribuinte no somatório para 
melhoria na qualidade de vida e na funcionalidade 
dos pacientes autistas. 

Para o sucesso do tratamento, é primordial 
o papel do nutricionista no acompanhamento 
nutricional dos pacientes com TEA, implementando 
dietas individualizadas, calculadas de acordo com 
as necessidades nutricionais, estado nutricional, 
nível sócio econômico e cultural, além de análise 
de sinais e sintomas.
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Sendo assim, sugere-se novos estudos 
randomizados e pré-clínicos controlados para 
uma melhor compreensão dos riscos e benefícios 
relacionados com a suplementação, assim como as 
dosagens mais adequadas às diversas faixas etárias 

e as várias alternativas dietoterápicas, incluindo 
principalmente a dieta isenta de glúten e caseína, 
a seletividade alimentar e relação com alergia 
alimentar nos pacientes com TEA.
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