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RESUMO 

Objetivo: Traçar o perfil nutricional de crianças com transtorno do espectro 

autista. Método: Pesquisa transversal e quantitativa. Resultados: 60% das 

crianças estão acima do peso, sendo 50% delas com obesidade, além de, 

apresentarem uma grande quantidade no consumo de alimentos altamente 

calóricos. Conclusão: A nutrição possui um papel fundamental no tratamento 

autista, visando manter o estado nutricional e preservar a qualidade de vida.  
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ABSTRACT 

Objective: To trace the nutritional profile of children with autism spectrum 

disorder. Method: Cross-sectional and quantitative research. Results: 60% of the 

children are overweight, 50% of them with obesity, besides, they present a great 

quantity in the consumption of foods high caloric. Conclusion: Nutrition plays a 

fundamental role in autistic treatment, aiming at maintaining nutritional status and 

preserving quality of life.  
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INTRODUÇÃO 

O autismo, conhecido como Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é 

um Transtorno Invasivo de Desenvolvimento, (NOTBOHM, 2005), que afeta a 

qualidade de vida das crianças. Essa doença tem tomado uma grande proporção 

na área da saúde, onde diversos profissionais estão trabalhando em conjunto 

para garantir um diagnóstico precoce, já que os sintomas desse transtorno podem 

ser confundidos com o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade 

(TDAH), portanto, a maioria das crianças não consegue receber o tratamento nos 

primeiros anos de vida dificultando seu desenvolvimento mesmo com o 

tratamento.  
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Segundo dados do CDC (Center off Desases Control and Prevention), 

órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, indica que a cada 110 crianças uma 

é portadoras da doença. Dessa forma, estima-se que o Brasil, com seus 200 

milhões de habitantes, possua cerca de 2 milhões de autista. (OLIVEIRA, 2017) 

Portanto, o país precisa cada vez mais de informações acerca desse transtorno, a 

fim de que os pais fiquem em alerta e observem com mais cautela o 

comportamento dos filhos, pois um diagnóstico tardio, pode não surtir efeito como 

o esperado. 

De acordo com Ferreira (2011) as características mais marcantes que 

podem ser observadas, é falha na comunicação e interação social, além de existir 

uma série de desordens gastrointestinais, como diminuição da produção de 

enzimas digestivas, inflamações da parede intestinal e a permeabilidade intestinal 

alterada.   

Além disso, os autistas podem apresentar características alimentares 

peculiares, como a seletividade alimentar e baixa variedade de alimentos, levando 

ao consumo inadequado de frutas e verduras, assim como, alimentos ricos em 

proteína e pobres em fibras, apresentando alterações no peso e distúrbio de 

crescimento, (RIBEIRO, 2016).   

Portanto, essas crianças precisam de um acompanhamento nutricional, 

pois apresentam dificuldades na alimentação e padrões alimentares diferentes de 

uma criança não autista, estando propensas ao risco nutricional. Sendo assim, os 

cuidados nutricionais são valiosos na prevenção de doenças como desnutrição e 

obesidade infantil, assim como, na melhora da qualidade de vida dos autistas. 

 

 

OBJETIVO 

 

Traçar o perfil nutricional de crianças com transtorno do espectro autista 

 

 

 

 

 



METODO 

 

Tratou-se de um estudo transversal e quantitativo realizada na APAE de 

Arapongas PR.  Os critérios de inclusão foram: 20 crianças com diagnóstico de 

TEA comprovado com laudo médico, em idade escolar (4 a 10 anos) as quais os 

pais assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), para a 

realização desta pesquisa. Os critérios de exclusão: as crianças portadoras de 

doenças ou distúrbios que poderiam afetar a alimentação, como diabetes, fibrose 

cística, doenças gastrointestinais, paralisias cerebrais, crianças em dietas isentas 

de glúten e caseína e com disfagia. Ressalta-se que o projeto de pesquisa de 

pesquisa foi submetido à análise e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

(Cetim) da Faculdade de Apucarana (FAP), Parecer nº 2.729.726, CAAE 

88483718.0.0000.5216 após autorização institucional da APAE. 

 

RESULTADOS 

 

A pesquisa foi composta por 17 meninos e 3 meninas, onde foi possível 

observar que que a maioria (85%) da população estudada era do sexo masculino. 

Embora o estudo apresente crianças do sexo feminino, ela mostra que os 

meninos apresentam maior risco de desenvolver distúrbios de desenvolvimento 

neurológico como o autismo. 

Além disso, 60% das crianças estão acima do peso, sendo 50% delas 

com obesidade, possivelmente pelo alto consumo de refrigerantes e alimentos 

industrializados como salgadinhos e bolacha recheada consumidos 

semanalmente. 

No estudo, 53% das crianças apresentam preferências por doces, 

enquanto 27% preferem sabores salgados. Portanto, foi possível observar um alto 

consumo de doces, sendo os mais consumidos por eles, balas, sorvetes e 

chocolate das quais a grande maioria consome esses alimentos toda semana. 

Sendo assim, 75% das crianças apresentaram alterações no trato 

gastrointestinal, onde 60% das mães relataram a presença de intestino preso nas 

crianças, mostrando valores elevados de autistas que sofrem com a 



permeabilidade intestinal causando diversos processos inflamatórios trazendo 

prejuízos à saúde da criança. 

As crianças que estão dentro do espectro autista costumam manifestar 

diversos níveis de seletividade em relação a sua alimentação. Isso acontece 

porque os autistas costumam ser hipersensíveis tanto aos estímulos externos 

relacionados ao ambiente, como aos internos, influenciados pelo tipo de alimento 

que estão ingerindo, portanto, é preciso estar ainda mais atento à qualidade e 

estilo de alimentação adotados 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O autismo é uma síndrome que pode influenciar nos hábitos alimentares, 

levando a prevalência do excesso de peso. Além disso, apresentam resistência 

ao novo, fazendo um bloqueio para experimentar novos alimentos, consumindo 

alimentos pobre em nutrientes, preferindo na maioria das vezes alimentos 

industrializados, riquíssimos em açúcar, ou até mesmo, se restringindo a apenas 

um grupo de alimentos.  
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