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Objetivos da Suplementação no
TEA
• Suprir a falta de nutrientes, devido à seletividade e
monotonia alimentar comum nos indivíduos com
TEA.
• Otimização da fisiologia normal
• Melhorar a Função do Sistema Imunológico
• Melhorar as habilidades cognitivas
• Redução de Comportamentos Autísticos
• Melhorar a função gastrointestinal

Suplementos
Vitaminas:
• As vitaminas são micronutrientes essenciais
para o metabolismo celular normal e função.
• Devem ser consumidas regularmente visto que
nossos corpos não são capazes de sintetizar
estes nutrientes vitais em quantidades
suficientes.
• As vitaminas são necessárias para sinalização
celular adequada, mediadores do crescimento
celular, funcionam como antioxidantes, e até
hormônios.
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Suplementos
Minerais:
• Os principais eletrólitos são sódio, potássio, cálcio,
magnésio e cloreto. Níveis adequados desses
minerais no corpo permitem que o organismo
tenha energia, melhor função muscular e nervosa
(incluindo recuperação mais rápida do estresse) e
melhora da função em muitos outros órgãos.
• Os chamados oligoelementos, incluindo: selênio,
iodo, cromo, magnésio, molibdênio, como por
exemplo, precisa ser reabastecido diariamente,
preferencialmente através da dieta.

Suplementos
Ácidos graxos ômega 3:
• Esses ácidos graxos ajudam a manter a função das
membranas celulares e proteger o corpo de
substâncias nocivas, como bactérias e vírus. Eles
devem ser obtidos através de dieta ou
suplementação com óleos alimentares.
• Efeito relevante sobre comportamentos, humor,
foco e concentração.
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Suplementos
Enzimas Digestivas:
• Elas fazem a hidrólise dos alimentos que
comemos em menores compostos que podem
ser facilmente absorvidos e colocados na
corrente sanguínea.
• Protease - proteínas em aminoácidos.
• Lipase - quebra de gorduras para ácidos
graxos.
• Amilase – agem sobre os carboidratos.

Suplementos
PROBIÓTICOS, PREBIÓTICOS E OUTROS.
• Probióticos são misturas de uma ou mais
bactérias benéficas que estão normalmente
presentes no intestino.
• Recomenda-se o aumento gradualmente até
uma dose alta até que o benefício seja
observado,
e
então
considere
uma
manutenção menor.
• DETOX HEPÁTICO : SILIMARINA E OUTROS
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FONTE: ARI, 2013.

FONTE: ARI, 2013.
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CONCLUINDO
• Bom senso, sempre.
• Ouvir os pais/responsáveis pelo autista.
• Verificar quais os medicamentos e suplementos que o paciente já
faz uso para evitar sobrecarga na suplementação.
• Procurar realizar um trabalho em conjunto com a equipe médica e
demais terapeutas que atendem ao autista.
• Parcerias com farmácias de manipulação.
• Fontes confiáveis de micronutrientes e ácidos graxos.
• Boas fontes de ácidos graxos são fornecidas através de óleo de
peixes menores, purificados, isentos de metais pesados.
• Iniciar por vitaminas e minerais e ir incluindo outros suplementos.
• O manejo dietético é ideal para a eficácia do tratamento.
• Atentar à individualidade biológica do indivíduo.

Obrigada!
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