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É somente Genética, ou 

existe algo mais? 

Essa semana quem está sempre acompanhando as atualizações científicas e 

informações sobre tratamento do autismo deve ter acompanhado nas redes sociais 

um movimento bem bonito sobre as pessoas discutindo e debatendo sobre as causas do 

autismo. O artigo em questão refere-se ao publicado no Jornal de Imunologia em 

2017 em que o estudo feito em ratos evidenciou que uma microbiota em desequilíbrio 

da mãe rata teriam filhotes e depois ratinhos com sintomas característicos de 

autismo, depois eles pegaram o cocô desses ratinhos com sintomas autísticos e fizeram 

um transplante fecal ou FMT (colocar sigla em ingles) nos ratinhos “típicos” .... e esses 

ratinhos ficaram com sintomas de autismo também. O interessante é que nesse estudo 

uma citocina inflamatória, a IL 17a que está intimamente ligada à infeção por fungos, 

estava relacionada com os sintomas de autismo. Quando os pesquisadores bloquearam 

a IL17a os filhotes não apresentavam mais os sintomas de autismo. 

  

     Nota-se a importância de cuidar da saúde e PRINCIPALMENTE da microbiota 

materna. Os fatores ambientais estão mais do que claros para influenciar na 

genética e leitura desses genes ... o que chamamos de epigenética.  

 

     Esse assunto é bem controverso, ainda mais no mundo do autismo. Eu sei... pois 

quando falamos sobre os problemas que podem ter ocorrido na gestação como o uso de 

medicamentos (em especial antibióticos), estresse, etc pode vir o sentimento de culpa, 

que é claro que você não tem. Mas deixar de estudar e se falar sobre isso é 

imprudente quando outras famílias ter acesso a essa informação que nós não 

tivemos. 

 

     Eu vi o movimento de famílias com lindos depoimentos sobre como foi importante 

para seus filhos autistas o tratamento de uma forma integral em que o intestino e suas 

repercussões imunológicas (entendem porque alimentação é importante sim!!!????) 

foram essenciais para oferecer qualidade de vida e dignidade à essas crianças e 

adultos.  
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   Em especial o relato da minha querida Fátima Kwant sobre esse artigo, o qual inspirou 

e tocou muitos corações de famílias de autistas.  
 
 

  
 

     Que mais profissionais se unam para não assumir para SI o tratamento do autismo, 

mas que trabalhem em equipe em prol do autista, e quanto mais rápido isso acontecer 

mais mudanças deverão ser levadas ao sistema publico de saúde, portanto não podemos 
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mais nos calar, temos que nos unir em equipe para que todas as famílias tenham acesso 

a tratamento de qualidade em que a chave é a equipe multidisciplinar. 

  

     Toda essa discussão é maravilhosa pois traz a tona algo que já estamos carecas de 

saber: que o autismo é multifatorial e se existem fatores que influenciam no 

comportamento, no futuro podem utilizar como prevenção e melhora da qualidade de 

vida dos autistas. 
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Estudo com transferência fecal em 2018 

  

     Outro estudo em 2018 também demostrou a importância do equilíbrio da microbiota 

intestinal e o prognóstico de autismo. Nesse estudo eles também fizeram transferência 

fecal, é um estudo belíssimo pois quando se observa os gráficos você consegue ver os 

autistas severos transitando dentro do espectro para leve e nenhum sintoma. 
 
 

  
 

     Confesso que sobre transferência fecal ainda tenho minhas ressalvas, principalmente 

no que concerne a carga viral que pode estar vindo como cavalo de Tróia nesse cocô 

transplantado. Hoje a recomendação formal para FMT é enterocolite necrosante. 
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Estudo de 2020 sobre IL17 e autismo 

  

Quando fui pesquisar sobre o que estavam falando de novo da IL17 me deparei com 

esse estudo que acabou de ser publicado na Elsevier falando novamente sobre IL17 e 

autismo. Nada mais justo do que trazer esse do forno fofinho para você. 
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     As células TH17 que são células do sistema imunológico produzem citocinas e a 

TH17 produz a citocina interleucina 17a, eles conseguiram medir no sangue do grupo de 

crianças autistas a IL6 (também envolvida no processo de sinalização e inflamação e 

ainda o que chamamos de “inflammatory cytokine loop” que é um ciclo vicioso de 

inflamação (também demostrado em outro estudo em 2019). Nesse estudo de 2020 eles 

citam o primeiro estudo em 2017 em ratos. 
 
 

 

     Nesse estudo eles fizeram a correlação da IL6 (outra citocina inflamatória liberada 

pelas células do sistema imune) com a IL17 
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     Esses estudos mostram o que eu e muitos colegas estamos quase roucos de 

GRITAR: O autismo é MULTIFATORIAL em que o meio ambiente influencia na 

causa, nos sintomas e no prognóstico. 

  

     O forte impacto do ambiente (inclua o alimento na sua lista de fatores ambientais) no 

sistema imunológico é uma peça do quebra cabeças que não pode e NÃO deve ser 

negligenciada mais. 

  

     Conto com vocês para tocar o coração de uma família que precisa dessa informação 
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