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RESUMO 

Com uma grande incidência em casos de autismo cada vez mais vem se buscando alternativas 

para uma melhor qualidade de vida. A utilização de intervenções alternativas vem sendo muito utilizada 

pelos pais uma delas é a restrição de glúten e caseína da dieta. Muitos artigos a cerca desse assunto tem 

sido publicado nos últimos anos, dada a relevância desse tema e buscando respostas sobre a eficácia dessa 

intervenção, esse artigo buscou por meio de uma revisão exploratória  nas plataformas Google 

Acadêmico, Pubmed e Scielo a comprovação cientifica sobre o tema. Os estudos e artigos utilizados 

possuem divergências em seus resultados sendo, portanto no momento inviável a validação cientifica 

dessa intervenção, sendo ainda necessários novos estudos e pesquisas. 
 
Palavras Chave: Nutrição; dieta restritiva; intervenção alternativa; transtornos. 

 

ABSTRACT 

With a high incidence in autism has been increasingly seeking alternatives to better quality of life. The 

use of alternative interventions has been widely used by parents, one of which is the restriction of gluten 

and casein in the diet. A lot of articles on this subject have been published in recent years, given the 

relevance of this topic and looking for answers on the effectiveness of this intervention, this article sought 

through a review on the Google Academico, Pubmed and Scielo platforms for scientific evidence on the 

topic. The studies and articles used have divergences in their results, therefore, at the moment, scientific 

validation of this intervention is not feasible, and further studies and research are still necessary. 
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1 – INTRODUÇÃO   

 

O Transtorno do espectro autista (TEA) é uma desordem no desenvolvimento 

neurológico que pode afetar a interação social, comunicação e linguagem, e pode 

apresentar interesses restritos e repetitivos (HODGES, 2019). 

Portadores de TEA podem apresentar características marcantes como padrões 

repetitivos de gestos, interesses restritos, falas repetitivas (ecolalia), falta de contato 

visual, diminuição ou inexistência de gestos como mostrar, apontar ou acenar, alta 
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percepção de sons ambiente, porém falta de resposta quando chamados e apego por 

objetos por longo período de tempo. Em alguns casos podem ser notados traços de 

agressividade, irritabilidade e autoagressão (JOHNSON e MYERS, 2007). 

Estudos ainda são inconclusivos sobre a etiologia do espectro, sendo classificado 

como multifatorial, mas características genéticas e fatores ambientais podem estar 

associados. O diagnóstico pode ser fechado a partir dos primeiros anos de vida 

(PIWOWARCZYK, 2017; DIAS et al., 2017; ARAÚJO; NEVES, 2017 ). 

A organização Mundial da Saúde (OMS), estima que existam cerca de 70 

milhões de pessoas com autismo ao redor do mundo, sendo aproximadamente 2 milhões 

somente no Brasil. Estima-se que uma em cada 88 crianças apresentam trações de 

autismo, com uma prevalência cinco vezes maior em meninos (SECRETARIA DE 

SAÚDE, 2020). 

Uma série de casos de pacientes com autismo e problemas gastrointestinais vem 

chamando a atenção, destacando-se que autistas podem ter um aumento na prevalência 

de sintomas (ARAÚJO; NEVES, 2017; GHALICHI et al., 2016). 

Os relatos mais recorrentes sobre distúrbios gastrointestinais são de diarreia, 

constipação, refluxo esofágico, dor abdominal e distensão abdominal (HODGES et al; 

2019; GHALICHI et al 2016). 

 Caracterizada como uma intervenção alternativa, a dieta sem glúten e sem 

caseína vem sendo bastante utilizada por pais e profissionais da área da saúde (DIAS et 

al. 2017).  Essa intervenção segue a linha da retirada de alimentos que possuam glúten e 

ou caseína da alimentação dos autistas, tendo em vista que ambos elevam os níveis de 

peptídeos bioativos no organismo que pode contribuir para os sintomas 

comportamentais sendo assim uma provável possibilidade de melhora dos sintomas. 

Em estudos bem conduzidos até 80% dos pacientes apresentam uma redução na 

intensidade e frequências dos sintomas gastrointestinais, além de uma melhora 

observada no comportamento (MORACO e NUNES 2017). 
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A linha a ser seguida pela dieta é baseada na “teoria dos opióides”, proposta por 

Panksepp em 1979, onde sugere que na quebra das proteínas os peptídeos maiores são 

incapazes de passar pela membrana mucosa, podendo assim atuar como opióides 

afetando o sistema nervoso central e os neurotransmissores (PUGLISI, 2005). 

Existe uma grande importância em torno desse assunto devido ao uso 

indiscriminado das dietas sem comprovação cientifica, sendo assim, o objetivo desse 

artigo de revisão literária recaia sobre as possíveis mudanças no perfil de portadores de 

TEA com a introdução de uma alimentação sem glúten e lactose. 

Foi realizado uma revisão exploratória de publicações entre os anos de 2002 a 

2019 sobre dieta livre de glúten e caseína no transtorno do espectro autista utilizando 

como base de dados Pubmed, Google acadêmico, de Novembro de 2019 a Abril de 

2020. 

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O TEA, é um distúrbio do espectro autista é caracterizado clinicamente por 

dificuldades de interação social reciproca, deficiências na comunicação podendo ser 

elas verbais ou não apresentando características repetitivas (ecolalia), comportamentos e 

interesses restritos, repetitivos e estereotipados. Com grande prevalência ao redor do 

mundo e sendo mais apresentada em pessoas do sexo masculino, o autismo por outro 

lado não apresenta diferenças significativas em relação a níveis ou culturas 

socioeconômicas (MARI-BAUSET et al., 2014). 

Esse distúrbio tem influência de fatores genéticos e ambientais que afetam o 

desenvolvimento cerebral. Estudos em andamento ainda buscam respostas para os 

possíveis mecanismos de etiologia no TEA, porém, atualmente nenhuma causa única foi 

certificada (HODGES, et al 2019). 

Segundo Rapin e Goldman (2008) o diagnóstico do autismo é fácil e 

incontroverso quando ocorre em crianças, existe uma saliência grande no que se refere à 
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falta de relacionamento social, brincadeiras empobrecidas, comportamentos 

estereotipados, incoerência e falta de expressões na linguagem, comportamentos 

agressivos e pouca variedade nas escolhas de alimentos. O método mais utilizado desde 

sua publicação em 1980 é a Childhood Autism Rating Scale (CARS ou Escala de 

Pontuação para Autismo na Infância), além da CARS também existem a Entrevista 

Diagnóstica do Autismo e o Programa de Observação Diagnostica do Autismo. 

As intervenções mais utilizadas são nas áreas da comunicação comportamental e 

social que podem levar a uma melhora, entretanto, existe uma alta prevalência em 

tratamentos e terapias alternativas pelos pais e cuidadores (SALOMONE, 2015). 

Uma grande prevalência de sintomas gastrointestinais em pacientes 

diagnosticados com autismo levou a estudos como o de Horvath e Perman (2002), em 

que aponta essa incidência, onde expos com relatos de pais que os sintomas 

gastrointestinais surgiram ao mesmo tempo em que os sintomas comportamentais, ou 

estavam presentes desde o nascimento. 

Existe uma variabilidade na porcentagem de portadores de TEA que apresentam 

sintomas gastrointestinais, porém, existe a demonstração que as anomalias 

gastrointestinais em autistas é comum (GHALICHI et al., 2016). 

Com uma utilização indiscriminada e muitas vezes sem acompanhamento de um 

profissional capacitado, a adesão sem acompanhamento profissional pode levar a riscos 

nutricionais para os portadores de TEA, que muitas vezes possuem uma dieta restrita 

devido a seletividade alimentar. A exclusão de produtos lácteos pode levar a uma 

ingestão insuficiente de proteínas, cálcio e outras vitaminas essenciais além de poder ser 

associada com a diminuição da densidade óssea (JOHNSON et al., 2010). 

Considerada ainda sim como um tratamento não invasivo a dieta livre de glúten 

e livre de caseína (GFCF) parte da primícia apresentada por Pankseep em 1979 “a teoria 

dos opioides”. A teoria dos opiodes apresenta que as proteínas não são digeridas de 

forma correta causando efeitos no sistema nervoso. Em uma digestão que ocorre de 

forma normal as proteínas digeridas seriam transformadas em peptídeos por meio de 
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enzimas e após em aminoácidos partículas menores que são absorvidas pelos capilares 

sanguíneos presentes na mucosa do intestino e são transportados para o fígado através 

do sangue. Na teoria é sugerido que os peptídeos são incapazes de atravessar a 

membrana mucosa por serem maiores, e com isso elas podem atuar no organismo como 

opioides afetando os neurotransmissores e o sistema nervoso central causando 

comportamentos considerados anormais (PUGLISI, 2005). 

Níveis de peptídeos urinários aumentados corrobora com Pankseep, como os 

peptídeos não se tornam aminoácidos, portanto eles aparecem em uma maior 

concentração na urina de portadores de TEA (MULLOY et al., 2010). 

Estudos bioquímicos confirmaram que crianças autistas e em alguns casos suas 

mães apresentavam níveis elevados de peptídeos opioides endógenos. A teoria dos 

opioides foi mais apoiada quando estudos farmacológicos demonstraram o antagonista 

dos receptores opioides naltrexona que pode melhorar os sinais clínicos do autismo 

(SOKOLOV et al., 2014). 

Tendo em vista que o glúten e a caseína são alérgenos e gatilhos para crises 

comportamentais a intervenção propõem a remoção de ambos (ARAUJO E NEVES, 

2017). 

O transtorno do espectro autista não afeta somente seus portadores e sim todo o 

ambiente familiar, onde muitos pais e ou autistas não se dispõem a participar de estudos 

ou ensaios clínicos, o que acarreta na dificuldade de resultados. Existe uma grande 

importância sobre os resultados que são gerados, pois esse dão impulso para novas 

pesquisas visando sempre a melhora do paciente e de seu ambiente família (AUDISIO 

et al., 2013). 

O Quadro 1 são apresentados uma compilação de estudos que utilizaram 

intervenções dietéticas em suas pesquisas e os respectivos resultados encontrados. 

 

Quadro 1 – Estudos com uso de dieta sem glúten e sem caseína em portadores de TEA. 

Autor Participantes Intervenção Resultados 



 
 

 

 REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 1. Maio, 2021. 

 6 

 

 

 

 

Elder et al. (2006 ) 

12 meninos e 3 meninas com 

idades entre 2-16 anos Portadores 

de TEA 

Dieta sem glúten e caseína 

Período 12 semanas 

 

Negativo, nenhum resultado 

significativo 

 

 

 

Johnson et al (2010) 

18 meninos e 4 meninas com 

idade entre 3 – 5 anos 

20 portadores de TEA e 2 

portadores de transtornos do 

desenvolvimento sem 

Especificação 

 

 

Dieta sem glúten e caseína 

Período de 3 meses 

 

 

 

Sem resultados significativos 

 

Audisio et al (2013) 

21 meninos e 9 meninas com 

idade entre 2- 14 anos 
Dieta sem glúten e caseína Positivo, melhoras significativas. 

 

 

Pusponegoro et. al (2015) 

44 meninos e 6 meninas 

Idade média 5.1 e 5.4 35 

portadores de TEA e 15 com 

transtornos do desenvolvimento 

sem especificação 

 

 

Suplementação de glúten/ 

caseína Período 7 dias 

 

 

Negativo, não houve diferenças 

significativas 

 

 

Ghalichi et al (2016) 

 

 

80 crianças com idade entre 4 – 

16 anos 

 

Dieta sem glúten e caseína 

Período de 6 semanas 

Positivo, diminuição significativa 

dos sintomas gastrointestinais e 

distúrbios comportamentais 

Fonte: AUDISIO et al., 2013; ELDER et al., 2006; GHALICHI et al., 2016; JOHNSON et al., 2010; 

PUSPONEGORO et al 2015. 
 

 

A Tabela 1 compilou dados de diversos estudos que utilizaram técnicas e 

durações diferentes para comprovarem suas teses. Elder et. al (2006) utilizou a dieta 

sem glúten e sem caseína em um total de 15 crianças por um período de 12 semanas 

onde não obteve nenhum resultado significativo de melhora ou piora dos sintomas. O 

estudo de Johnson et al. (2010) utilizou a dieta sem glúten e caseína em um total de 23 
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participantes durante um período de 3 meses onde não constatou resultados 

significativos. Audisio et al. (2013) utilizou a dieta sem glúten e caseína em um total de 

30 crianças obtendo resultados positivos e melhoras significativas observadas sobre 

melhora dos comportamentos, melhora no contato visual, diminuição de características 

de hiperatividade entre outros. Pusponegoro et al. (2015) utilizou a suplementação de 

glúten e caseína por um período de 7 dias em um total de 50 crianças onde não 

constatou diferenças significativas.  

Existe uma forte evidencia que sintomas gastrointestinais estão associados a 

agressividade, com a diminuição dos sintomas ocorre a diminuição de alguns 

comportamentos como aponta Ghalichi et al. (2016), que produziram um ensaio clinico 

randomizado onde participaram 80 crianças com diagnostico de TEA, divididos em 2 

grupos: um grupo recebeu dieta sem glúten e outro a dieta regular, os autores 

conseguiram observar que houve diferenças significativas no quesito diarreia e 

constipação antes e depois da intervenção, e no quesito estado gastrointestinais houve 

uma redução significativa nos pacientes que utilizaram a dieta sem glúten e um aumento 

nos pacientes que consumiram a dieta regular. 

A existência de variáveis acerca dos sintomas pode ser dividida em variáveis 

comportamentais e biomédicas, dentro das variáveis comportamentais estão incluídas 

comunicação não verbal, vocalização e perguntas, já nas biomédicas incluíram os níveis 

de peptídeos urinários (UPL), enzimas relevantes e anticorpos (MULLOY et al., 2010). 

Elder et al. (2006) menciona a necessidade de pesquisas futuras apontando que 

seu estudo sobre dieta livre de glúten e caseína ainda é preliminar e que ocorreram 

limitações por conta da heterogeneidade da amostra e sua pequena quantidade podem 

contribuir para erros. 

 

 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Com um aumento da prevalência de portadores de TEA fica claro a importância 

e o grau de significância de estudos mais aprofundados sobre esse tema, o uso 

indiscriminado efeito de maneira errônea por pais ou cuidadores pode levar a um estado 

de carências nutricionais ou outros danos para a saúde dos autistas. 

Muito usada em busca de uma melhora dos sintomas qualquer intervenção 

nutricional deve ser feita com o acompanhamento e auxílio de um nutricionista sendo 

ele o profissional capacitado, porém, a utilização da dieta sem glúten e sem caseína 

como intervenção alternativa não possui comprovação cientifica, pois, os estudos são 

controversos como apresentado no decorrer desta revisão. 

Portanto ainda não é possível afirmar que o uso da dieta sem caseína e sem 

glúten é uma intervenção dietética viável, mesmo possuindo estudos com resultados 

positivos ainda existe muita divergência. 
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