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RESUMO 

 

O autismo é um transtorno caracterizado pelo atraso no desenvolvimento com ação 
gravemente impactante nas habilidades sociais, comunicativas e cognitivas, 
apresentando uma etiologia ainda desconhecida com hipóteses multifacetadas. Além 
dos diversos aspectos físicos da doença, os pacientes com diagnóstico do Transtorno 
do Espectro Autista apresentam problemas severos na alimentação devido a 
seletividade e recusa podendo comprometer seu crescimento, desenvolvimento e 
estado nutricional, como desnutrição ou até mesmo a obesidade. Por isso, relatos de 
problemas nutricionais, como desordens e inflamações gastrointestinais têm sido 
observados em crianças autistas. Dessa maneira, o objetivo do estudo foi investigar 
os hábitos alimentares de crianças que fazem parte do Grupo de Mães e Amigos dos 
Autistas de Arapongas – AMAAAR através de uma pesquisa descritiva, de natureza 
aplicada com delineamento quantitativo, qualitativo e transversal. Assim, foram 
selecionadas crianças do grupo entre 05 à 10 anos de idade, onde foi enviado aos 
pais/responsáveis um questionário estruturado, autoaplicável. Por meio da análise dos 
dados coletados ficou possível identificar fatores como hábitos alimentares, presença 
de sintomas gastrointestinais e a correlação do consumo de grupos alimentares com 
o Guia Alimentar para População Brasileira. Observou-se o grande consumo de 
carboidratos, frituras, açúcares, doces; pouco consumo e variedade de verduras, 
legumes e frutas. Apesar disso, novos estudos precisam ser realizados em seres 
humanos a fim de verificar o padrão alimentar e se todos indivíduos sofrem de 
desordens gastrointestinais com o objetivo de promover melhoria na qualidade de vida 
e estado nutricional dessa população.  

 

Palavras-chaves: Autismo. Nutrição. Dietoterapia.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



 
 

PELEGRINI, Francelise. Eating Habits of Autistic Children in the Municipality of 
Arapongas-PR. 72p. Work (Monograph). Nutrition Graduation. FAP – College of 
Apucarana. Apucarana-PR. 2020. 

 
 

   
Abstract  

 
 

Autism is a disorder characterized by the development delay that severely impacts 
social, communicative and cognitive abilities. It presents unknown etiology with varied 
hypothesis. In addition to the number of physical aspects of this disorder, the patients 
diagnosed with Autism Spectrum Disorder present serious problems regarding 
nutrition due to their selectivity and rejection which can compromise their growth, 
development and nourishment, leading to malnutrition or even obesity. For this reason, 
reports of dietary problems, such as disorders and gastrointestinal inflammation, have 
been seen in autistic children. Thus, the goal of this study was to investigate the eating 
habits of children part of the Grupo de Mães e Amigos dos Autistas de Arapongas – 
AMAAAR (Group of Mothers and Friends of Autistic Children from Arapongas) though 
a descriptive survey administered with quantitative, qualitative and cross-sectional 
design. Therefore, children from 5 (five) to 10 (ten) years old were selected and a 
structured and self-applicable questionnaire was sent to their parents-guardians. 
Though the collected data analysis we were able to identify factors such as eating 
habits, presence of gastrointestinal problems symptoms and the correlation to the 
consumption of food groups with the Dietary Guidelines for the Brazilian Population. It 
was noted a great consumption of carbohydrates, fried food, sugar and sweets, and a 
small consumption and variety of fruits, vegetables and greens. Nevertheless, new 
studies need to be carried in humans in order to verify their eating pattern, and if all 
individuals suffer from gastrointestinal disorders aiming to promote the improvement 
of this population’s quality of life and nutrition.  

 
 

Key words: Autism. Nutrition. Diet therapy.  
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INTRODUÇÃO  

 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é composto por várias 

condições heterogêneas que afetam o desenvolvimento neurológico caracterizados 

por deficiências na comunicação, interação social e comportamentos repetitivos 

(GOMES, 2014). Sendo que essas alterações levam a dificuldades adaptativas 

podendo ser percebidas, em alguns casos, já nos primeiros meses de vida (ABRA, 

2011). 

O Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-

V), cita o Transtorno do Espectro Autista (TEA) como um distúrbio do desenvolvimento 

neurológico caracterizado por deficiências em dois domínios: déficits na comunicação 

e interação social e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e 

atividades (ARAUJO; NETO, 2014). 

Dessa maneira, observa-se que, as manifestações comportamentais 

são heterogêneas e que podem levar a diferentes graus de acometimento que se 

alteram durante o curso do desenvolvimento (KLIN, 2006).  

Sua etiologia é complexa e desconhecida, porém sabe-se que tanto 

os fatores genéticos quanto os ambientais estão envolvidos (GHALICHI et al., 2016). 

Assim, o autismo é de difícil tratamento, pois não há um método laboratorial específico 

para este distúrbio, sendo a terapêutica de excelência o conjunto de terapias 

comportamentais (ALVES, 2017). 

Além das características marcantes percebidas há, também, uma 

série de desordens alimentares que podem acometer os autistas que vão desde 

aversão, seletividade e recusa total de determinados alimentos. Logo, estes 

comportamentos restritivos têm papel importante na seletividade dietética, pois levam 

a limitação da variedade de alimentos, bem como não aceitação de novos alimentos, 

o que pode gerar inadequação alimentar, sintomas gastrointestinais, carências 

nutricionais e até desnutrição calórico-proteica (GURGEL; CAETANO, 2018).  

O Guia Alimentar para População Brasileira traz que uma 

alimentação adequada e saudável transcorre por aspectos biológicos e sociais do 

indivíduo e deve estar em acordo com as necessidades alimentares especiais de 

cada indivíduo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 
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Portanto, identificar hábitos alimentares dessa população pode 

contribuir para melhoria dos sintomas gastrointestinais e, consequentemente, para 

qualidade de vida e estado nutricional. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Investigar os hábitos alimentares de crianças autistas.  

  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Verificar a presença de sintomas gastrointestinais; 

 Correlacionar o consumo de grupos alimentares dessa população com o Guia 

Alimentar para População Brasileira. 
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3 METODOLOGIA  

 

3.1 Delineamento do Estudo  

 

O presente trabalho caracteriza-se por ser um estudo descritivo, de 

natureza aplicada com delineamento transversal, quantitativo e qualitativo realizado 

com crianças autistas do Grupo de Mães e Amigos dos Autistas de Arapongas – 

AMAAAR.   

Por ser uma pesquisa descritiva, ou seja, observa, registra, analisa e 

correlaciona fatos ou fenômenos sem manipulá-los, uma vez que procura descobrir, 

com a maior precisão possível, a frequência com que o fenômeno ocorre, sua relação 

e conexão com outros, sua natureza e características (CERVO, BERVIAN, DA SILVA, 

2007). 

Trata-se, ainda, de uma pesquisa com método qualitativo, pois 

preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a 

complexidade do comportamento humano fornecendo análise mais detalhada sobre 

as investigações, hábitos, atitudes e comportamento, e quantitativo por caracterizar-

se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações 

quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas. E transversal porque a 

pesquisa será coletada em um único momento (MARCONI, LAKATOS, 2011).  

 

3.2 Local do Estudo 

  

A pesquisa seria realizada na sede do Grupo de Mães e Amigos dos 

Autistas de Arapongas – AMAAAR, localizado a Rua Cambacica, nº. 841 – Jardim 

Bandeirantes, CEP. 86703-100, na cidade de Arapongas, Estado do Paraná. Todavia, 

devido a pandemia pelo Covid-19, a pesquisa foi feita de forma online, sendo enviada 

por aplicativo de mensagens via celular para os participantes.  

O Grupo foi criado em 2010 e conta, atualmente, com 130 autistas 

entre crianças, adolescentes e adultos. Tem como objetivo fornecer apoio, através de 

reuniões em grupo previamente agendadas, as famílias e responsáveis acerca do 

autismo. Para isso conta com o auxílio, de forma voluntária, de profissionais ligados 

às áreas de educação, psicologia, psiquiatria, médica, nutrição e advocacia.  
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Consta como sendo o único Grupo de Mães no Município de 

Arapongas, o qual possui 123.027 habitantes conforme último censo (IBGE, 2019).   

 

3.3 Amostragem 

 

Foram selecionadas crianças autistas entre 05 à 10 anos de idade, de 

ambos os sexos. 

 

3.3.1 Critérios de inclusão 

 

Foram inclusas na pesquisa crianças autistas, de ambos os sexos, 

pertencentes ao Grupo de Mães e que estiveram online no dia da coleta dos dados, 

cujo pai e/ou responsável legal aceitaram a responder o questionário da pesquisa 

concordando com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

(APÊNDICE C) 

 

3.3.2 Critérios de exclusão  

 

Não puderam participar da pesquisa crianças com doença crônica não 

transmissível, acamadas e as que já fazem acompanhamento nutricional.  

 

3.4 Coleta de Dados 

 

Os dados foram coletados através de um questionário online, 

elaborado pelo Google Forms, o qual continha questões fechadas e abertas acerca 

dos hábitos alimentares.  

A coleta de dados se deu a partir da aprovação pelo Comitê Ética da 

FAP, da seguinte forma: foi enviado, por aplicativo de mensagens via celular, um vídeo 

explicativo aos pais e/ou responsável sobre a pesquisa e como deveria ser respondido 

o questionário online. 

Após concordarem em participar foi enviado juntamente com o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE C) o questionário online 

sociodemográfico e de frequência alimentar (APÊNDICE B) aos pais e/ou 

responsáveis para ser respondido naquele momento com informações 
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sociodemográficas, a fim de identificar gênero, idade, idade do diagnóstico, realização 

de terapias multiprofissionais, período frequentado na escola, presença de sintomas 

gastrointestinais e outras patologias, como também hábitos alimentares.  

 

3.5 Análise de Dados  

 

Os dados foram tabulados em gráficos e tabelas, bem como avaliados 

de forma descrita, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT para 

melhor compreensão dos resultados. Para isso foram utilizados os programas 

Microsoft Excel 2010 ® e Word 2010 ®.  

 

3.6 Considerações Éticas 

 

Para a realização da pesquisa foram observadas os princípios éticos 

conforme Resolução nº. 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de 

Saúde que regulamenta a pesquisa com seres humanos e considera o respeito pela 

dignidade humana e pela proteção devida aos participantes das pesquisas científicas.  

 As informações foram coletadas após autorização institucional 

(APÊNDICE C) da Presidente do Grupo de Mães e Amigos dos Autistas de Arapongas 

– AMAAAR e conseguinte aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Faculdade de Apucarana (CETI – FAP). As crianças autistas, através do 

pai e/ou responsável, foram convidados a participar da pesquisa e aceitaram firmar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 Origem e Conceito do Transtorno do Espectro Autista (TEA)  

   

O termo autismo foi introduzido na psiquiatria por Plouller, em 1906, 

como item descritivo do sinal clínico de isolamento, mas teve a primeira definição 

como um quadro clínico em 1943 quando o médico austríaco Leo Kanner sistematizou 

a cuidadosa observação de um grupo de crianças com idades que variavam entre 2 e 

8 anos, sendo 8 meninos e 3 meninas, cujo transtorno ele denominou de Distúrbio 

Autístico de Contato Afetivo (TAMANAHA; PERISSINOTO; CHIARI, 2008). 

Na definição original de Kanner (1943), ele indicava que o autismo 

infantil tinha origem em alterações de interação entre a criança e seus pais, criando o 

termo “mãe geladeira”, ou seja, o autismo era definido enquanto uma perturbação 

afetiva cujo agente desencadeador era o mau relacionamento mãe-filho. Assim, 

complementa Castela (2013) que o ambiente familiar era compreendido como 

“doente”, havia uma ênfase na figura materna definida ora como “rígida e 

perfeccionista” ora como “indiferente” e “emocionalmente fria”. 

Assim, o trabalho de Kanner foi de fundamental importância para 

formar as bases da Psiquiatria da Infância nos EUA e também mundialmente 

(NEUMÄKER, 2003). 

Em 1944, Hans Asperger trouxe o estudo da definição de um distúrbio 

chamado Psicopatia Autista na Infância, manifestada por transtorno severo na 

interação social, destacando a ocorrência preferencial em meninos, os quais 

apresentavam falta de empatia, baixa capacidade de fazer amizades, conversação 

unilateral, foco intenso e movimentos descoordenados (KLIN, 2017). 

Desse modo, os manuais diagnósticos da década de 1950 

denominavam o autismo como uma reação esquizofrênica do tipo infantil, e não como 

uma categoria diagnostica estabelecida a partir de critérios descritivos (FACION, 

2013). 

Por isso, a criteriosa descrição de condições com características 

comportamentais específicas, como perturbações das relações afetivas com o meio, 

solidão autística extrema e inabilidade no uso da linguagem para comunicação sugeriu 

a diferenciação do quadro de autismo e de outras psicoses infantis (CHIOTE, 2011). 
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Porém, somente nos anos 70 houve, efetivamente, um 

reconhecimento de que seria necessário distinguir-se entre as severas desordens 

mentais, surgidas na infância, e as psicoses cujo aparecimento se faz mais tarde 

(BOSA, 2000). 

Então, em 1978, um marco na classificação do autismo ocorreu 

quando o psiquiatra Michael Rutter propôs uma definição do autismo com base em 

quatro critérios, que são eles: atraso e desvio sociais não só como deficiência 

intelectual; problemas de comunicação não só em função de deficiência intelectual 

associada; comportamentos incomuns, tais como movimentos estereotipados e início 

antes dos 30 meses de idade (GONÇALVES, 2012).  

Portanto, de acordo com Gonçalves (2012), o autismo passou a ser 

visto como um Transtorno Invasivo do Desenvolvimento (TID), deixando de ser tratado 

definitivamente como psicose infantil.  

Após crescente produção de pesquisas científicas, em 1981, o 

autismo passou a ser conceituado como espectro e o termo Síndrome de Asperger 

(SA), em referência à Hans Asperger, passou a ser utilizado (MACHADO et al., 2015). 

Entretanto, na classificação da Associação de Psiquiatria Americana 

– APA (2013) os dois estão dentro da mesma condição, ou seja, estão no mesmo 

espectro, por isso o que os difere é a intensidade na manifestação dos sintomas, uma 

vez que a SA tende a se manifestar de forma mais branda que o autismo e a 

socialização é ponto de importante diferença entre eles.  

À medida que os estudos foram sendo atualizados, o Manual de 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V), passou a abrigar todas as 

subcategorias do autismo em um único diagnóstico: Transtorno do Espectro Autista. 

De maneira que os indivíduos são diagnosticados em um único espectro com 

diferentes níveis de gravidade e a SA não é mais considerada uma condição separada 

(ARAUJO; NETO, 2014). 

 
O DSM-V denominou o autismo como Transtorno do Espectro Autista 
como sendo um transtorno do desenvolvimento, cujas características 
clínico-sintomatológicas iniciam nos primeiros anos da infância, 
englobando as seguintes condições: autismo infantil, Síndrome de 
Asperger e transtorno global do desenvolvimento sem especificação 
(NASCIMENTO et al., 2015). 
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Já a APA (2013), trouxe o autismo como um transtorno global do 

desenvolvimento neurológico, o qual se caracteriza por uma anormalidade na 

interação social, comunicação e pela presença de um repertório marcadamente 

restrito de atividades e interesses os quais levam a importantes dificuldades 

adaptativas. 

Além disso, o autismo é caracterizado por uma desordem cerebral 

que impacta no desenvolvimento da pessoa podendo interferir na forma como ela 

percebe o mundo ao redor e interage com os outros, ocasionando desafios sociais, 

de comunicação (verbal e não-verbal) e comportamentais. Trata-se de uma condição 

crônica, de uma deficiência neurológica e não de uma doença (VELLOSO; DUARTE; 

SCHWARTZMAN, 2013). 

Desse modo, o autismo também passa por uma variedade de sinais 

nas áreas de comunicação social e de interesse restritos e estereotipados, conforme 

relata Gaiato (2018), como não se interessar por coisas que as outras crianças 

propõem brincar; a aproximação ocorre de uma maneira não natural, robotizada; a 

interação é pobre entre a comunicação verbal e não verbal; dificuldade em entender 

expressões faciais, gestos, sinais com os olhos, cabeça e mãos de outras pessoas; 

na fala, repetições de narração de filmes ou desenhos, falando sozinhos em uma 

linguagem “própria”; insistência em rotinas, rituais de comportamentos padronizados, 

fixação em temas, objetos e interesses restritos e sensibilidade a barulhos, cheiros e 

texturas. 

Estas características configuram o núcleo do transtorno, mas a 

gravidade de sua apresentação pode variar de indivíduo para indivíduo, dependendo 

da seriedade da condição autista, do nível de desenvolvimento e da idade cronológica; 

daí o uso do termo Espectro. Trata-se, assim, de um transtorno pervasivo e 

permanente, não havendo cura, ainda que a intervenção precoce possa alterar o 

prognóstico e suavizar os sintomas (ARAUJO et al., 2019). 

Logo, para chamar atenção da população em geral da importância de 

conhecer e tratar o transtorno, a Organização das Nações Unidas - ONU (2007) 

instituiu o dia 2 de abril de 2007 como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. 

Em relação ao Brasil, o TEA foi sendo conhecido gradualmente 

conforme todas as pesquisas e estudos foram surgindo. Então, surgiu a primeira 

Associação de Amigos do Autista – AMA (1983) a qual tinha como principal mentor 
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Dr. Raymond Rosenberg e como objetivo amparar os pais e seus filhos autistas 

proporcionando a eles maior independência e produtividade.  

Logo após a criação da AMA surgiu a necessidade de se congregar e 

ter uma entidade que representasse todas as regiões do país, assim foi criada a 

Associação Brasileira do Autismo – ABRA (1989), a qual era destinada a congregar 

Associações de Pais e Amigos de Autistas. Atualmente tem por finalidade a 

integração, coordenação e representação, em nível nacional e internacional, das 

entidades voltadas para a atenção das pessoas com TEA. 

No ano de 1999 foi adotado o símbolo do quebra-cabeça para a 

conscientização do autismo e representar a sua complexidade, por isso as peças são 

em cores diferentes com o objetivo de representar a diversidade de pessoas e famílias 

que convivem com o transtorno e as cores fortes trazem a esperança em relação aos 

tratamentos e a conscientização da sociedade em geral (SETÚBAL, 2018). 

Diante disso, ao passo que foram sendo criadas as associações, em 

2012 foi publicada a Lei nº. 12.764/2012, chamada Lei Berenice Piana, a qual instituiu 

a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista (BRASIL, 2012).  

Esta por sua vez, visa acesso a um diagnóstico precoce, tratamento, 

terapias e medicamento pelo Sistema Único de Saúde; educação e proteção social; 

ao trabalho e a serviços que propiciem a igualdade de oportunidades, conforme se 

observa: 

Art. 3º. São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: 
III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção 
integral às suas necessidades de saúde, incluindo: 
a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; 
b) o atendimento multiprofissional; 
c) a nutrição adequada e a terapia nutricional; 
d) os medicamentos; 
e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento (BRASIL, 
2012). 

 

Dessa forma, observa-se que este foi um marco legal relevante para 

garantir direitos aos portadores do TEA (OLIVEIRA, 2019). 

Visto isso, em 2015, foi criado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

Lei nº. 13.145/2015, chamada de Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência, que tem como objetivo aumentar a proteção aos portadores de TEA ao 
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definir a pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial” (BRASIL, 2015). 

 
Art. 1º. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a 
assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos 
direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, 
visando à sua inclusão social e cidadania. 

 

O Estatuto, portanto, é um símbolo importante na defesa da igualdade 

de direitos dos deficientes, do combate à discriminação e da regulamentação da 

acessibilidade e do atendimento prioritário (KOYAMA, 2017). 

 

4.2 Etiologia   

 

A etiologia do TEA ainda não é totalmente conhecida, por isso 

acredita-se que seja multifatorial associada a fatores e interação genéticas e 

neurobiológicos, isto é, substâncias químicas relacionadas ao meio ambiente, agentes 

infecciosos, idade gestacional materna e paterna, obesidade, infecções durante a 

gestação, estresses físicos e psicológicos são investigados como possíveis causas 

(BECK, 2017). 

Consoante a isso, Mello (2007) complementa que a etiologia do 

autismo esteja em anormalidades em alguma parte do cérebro ainda não definida de 

forma conclusiva e, provavelmente, de origem genética. Bem como, que possa ser 

causado por problemas relacionados a fatos ocorridos durante a gestação ou no 

momento do parto. 

Além disso, evidências sugerem que haja um conjunto de múltiplos 

genes defeituosos e fatores ambientais desempenhando ação catalisadora para a 

ocorrência do transtorno (DIAS et al., 2018). 

Por isso, estudos genéticos têm tentado perceber qual o papel dos 

fatores genéticos no desenvolvimento do autismo e um gene responsável pelo 

autismo, o qual provoca diferentes dificuldades e que pode estar associado a várias 

anomalias cromossómicas, como a Síndrome de Down e o X-Frágil. Apesar desta 

descoberta, a forma como os genes afetam ou potenciam o aparecimento do autismo 

ainda não foi clarificada (OLIVEIRA, 2010). 
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Então, para estudar a hereditariedade em pessoas com autismo foram 

realizados estudos em familiares e em pares de gêmeos. Foi observado um aumento 

na taxa de autismo em parentes próximos e também concordância em gêmeos 

monozigóticos (ambos com autismo) em 60% dos casos estudados (GROVE et al., 

2019). 

No entanto, apesar dos avanços da genética ainda não se conhece 

claramente os fatores que levam os indivíduos a ter autismo. Sabe-se que os genes 

não mudam durante a vida de uma pessoa, mas a produção de certas proteínas pelos 

genes pode variar de acordo com estímulos do meio ambiente, ou seja, pela 

epigenética (DE MOURA; SATO; MERCADANTE, 2018). 

A epigenética é a ciência, além da genética, que trata dos 

mecanismos moleculares envolvidos na interação entre fatores ambientais e a 

expressão da informação contida no DNA. Ela regula e modula a expressão gênica, 

isto é, modifica a informação contida no DNA em relação a interpretação, traduzindo-

a em proteínas (que são as moléculas efetoras) sem alterar a sequência de DNA. 

Dessa forma ajustes rápidos são possíveis, de acordo com as constantes alterações 

das condições ambientais, podendo ocasionar alterações que são mecanismos 

estáveis que são transmitidos de células mães para células filhas (COSTA; 

PACHECO, 2013). 

Por isso, se estas alterações epigenéticas ocorrerem em células 

germinativas, elas podem ser transmitidas a gerações subsequentes tornam-se 

hereditárias formando assim uma memória que pode ser transmitida por gerações. 

Assim, experiências vividas por os antepassados podem contribuir na determinação 

de doenças ou na produção de características adaptativas (CRUZ, 2019). 

A metilação do DNA é uma das modificações epigenéticas mais 

estudadas no desenvolvimento de doenças e transtornos como o TEA. Assim, pode 

ser influenciada por fatores ambientais, como, dieta, hormônios, estresse, drogas ou 

exposição a substâncias tóxicas, o que leva a contribuir para desfechos neurológicos, 

especialmente durante os estágios de desenvolvimento quando os padrões 

epigenéticos estão sendo estabelecidos. Dessa forma, é provável que eventos 

ambientais indesejáveis durante a gravidez possam induzir modificações e determinar 

o risco e a gravidade do TEA (KEIL; LEIN, 2016). 
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4.3 Epidemiologia 

 

No que refere-se a epidemiologia, esta por sua vez pode ser 

considerada a ciência básica da saúde coletiva, isto é, é a abordagem dos fenômenos 

da saúde-doença por meio da quantificação e técnicas estatísticas de amostragem e 

de análise. Além disso, emprega técnicas alternativas válidas para o conhecimento 

das situações de saúde da população (ALMEIDA FILHO; ROUQUAYROL, 2014). 

Por isso, é fundamental reconhecer os fatores e condições que 

possam determinar os dados epidemiológicos, em especial, sobre o TEA.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que há 70 milhões 

de pessoas com autismo em todo o mundo e que uma em cada 88 crianças apresenta 

traços de autismo, com prevalência cinco vezes maior em meninos (OPAS, 2019). 

Por isso, o aumento dos casos de autismo tem sido relatado ao longo 

dos últimos anos na literatura. Segundo dados da principal referência internacional 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC), órgão ligado ao sistema de saúde 

norte-americano, há apenas uma década se estimava a prevalência de uma criança a 

cada 110 nascimentos, ao passo que dados epidemiológicos atuais indicam uma a 

cada 59 (CHRISTENSEN et al., 2016). 

Já no Brasil, embora ainda não existam dados oficiais sobre 

indivíduos com TEA acredita-se que haja cerca de 2 milhões de autistas no país 

(OLIVEIRA, 2018). 

Todavia, em 2019 foi sancionada a Lei nº. 13.861/2019 a qual obriga 

a inclusão, nos censos demográficos, da coleta de dados a fim de determinar quantos 

indivíduos apresentam esse transtorno, como estão distribuídas pelo território e definir 

quais políticas públicas para melhor atender as necessidades (BRASIL, 2019).  

 
Estimar o número de casos do transtorno do espectro autista é 
importante, pois esta condição neurológica apresenta um significativo 
número de casos em todo o mundo e tem impacto econômico e social 
importante para os serviços de saúde e as famílias envolvidas (BECK, 
2017). 

 

Em relação ao Estado do Paraná, estima-se que aproximadamente 

108 mil pessoas apresentam traços de autismo, o equivalente a 0,96% da população 

do estado (KOWALSKI, 2019).  
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Importa ressaltar, ainda, que o Paraná tem se destacado, pois em 

2018 lançou um Programa de Atenção ao Autismo voltado às pessoas com transtorno 

e suas famílias, o qual tem por objetivo identificar e conhecer a realidade destes 

indivíduos a fim de promover ações de atenção e cuidados essenciais (PARANÁ, 

2018). 

E, por fim, no que refere-se a cidade de Arapongas os dados mais 

recentes é que existem 30 crianças autistas matriculadas nos Centro Educacionais 

Infantis e 47 em Escolas Municipais (CEMEAR, 2020). 

 

4.4 Diagnóstico 

 

O diagnóstico de autismo é feito basicamente através da avaliação do 

quadro clínico, uma vez que não existem testes laboratoriais específicos para a 

detecção do transtorno. Por isso, o autismo não apresenta um marcador biológico, 

mas instrumentos específicos que possam levar a confirmação do diagnóstico 

(MELLO, 2007). 

Dessa maneira, o diagnóstico é essencialmente clínico realizado pelo 

médico, feito a partir das observações da criança, entrevistas com os pais e aplicação 

de instrumentos específicos (GOMES et al., 2015). 

De tal modo, vale destacar que, 

Os instrumentos específicos devem fornecer informações que 
levantam a suspeita de haver sinais que podem vir a ser associados 
ao diagnóstico, sendo necessário o devido encaminhamento para que 
o diagnóstico propriamente dito seja realizado por profissional treinado 
e capacitado para isso. No caso do transtorno do espectro do autismo 
recomenda-se que seja realizado diagnóstico diferencial 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

 

Sendo assim, os especialistas baseiam-se nos manuais de 

diagnósticos, como o Manual de Diagnóstico e Estatístico das Perturbações Mentais 

– DSM-V (2014), da Associação Americana de Psiquiatria (2013) e pela Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID-

10 (OMS, 2019).  

Conforme o DSM-V (2014), os critérios diagnósticos para Transtorno 

do Espectro Autista são: 
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                                   Quadro 1 – Critérios Diagnósticos para TEA 

A. Déficits persistentes na comunicação 

social e na interação social em múltiplos 

contextos, conforme manifestado pelo 

que segue, atualmente ou por história 

prévia: 

B. Padrões restritos e repetitivos de 

comportamento, interesses ou 

atividades, conforme manifestado por 

pelo menos dois dos seguintes, 

atualmente ou por história prévia: 

 

1.Déficits na reciprocidade 

socioemocional, de abordagem social 

anormal e dificuldade para estabelecer 

uma conversa normal a 

compartilhamento reduzido de 

interesses, emoções ou afeto, a 

dificuldade para iniciar ou responder a 

interações sociais; 

2.Déficits nos comportamentos 

comunicativos não verbais usados para 

interação social, variando de 

comunicação verbal e não verbal pouco 

integrada a anormalidade no contato 

visual e linguagem corporal ou déficits 

na compreensão e uso gestos, 

expressões faciais e comunicação não 

verbal; 

3.Déficits para desenvolver, manter e 

compreender relacionamentos, 

dificuldade em ajustar o comportamento 

para se adequar a contextos sociais 

diversos a dificuldade em compartilhar 

brincadeiras imaginativas ou em fazer 

amigos. 

1.Movimentos motores, uso de objetos 

ou fala estereotipados ou repetitivos; 

2.Insistência nas mesmas coisas, 

adesão inflexível a rotinas ou padrões 

ritualizados de comportamento verbal ou 

não; 

3.Interesses fixos e altamente restritos 

que são anormais em intensidade ou 

foco; 

4.Hiper ou hiporreatividade a estímulos 

sensoriais ou interesse incomum por 

aspectos sensoriais do ambiente. 

Fonte: PELEGRINI, 2020. 
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Dessa maneira, são sinais sugestivos já no primeiro ano de vida: a) 

perder habilidades já adquiridas, como balbucio ou gesto de alcançar, contato ocular 

ou sorriso social; b) não se voltar para sons, ruídos e vozes no ambiente; c) não 

apresentar sorriso social; d) deficiência no olhar sustentado; e) baixa atenção à face 

humana; f) não seguir objetos e pessoas próximos em movimento; g) apresentar 

pouca ou nenhuma vocalização; h) não aceitar o toque; i) não responder ao nome; j) 

baixa frequência de sorriso e reciprocidade social; k) incômodo incomum com sons 

altos; l) distúrbio de sono moderado ou grave; m) irritabilidade no colo e pouca 

responsividade no momento da amamentação (ARAUJO et al., 2019). 

Por isso, o ideal é que o diagnóstico possa ser feito próximo aos 12 e 

18 meses de vida, a fim de evitar quaisquer comorbidades que possam ser associadas 

ao transtorno (FOMBONNE, 2010).  

Após os 18 meses os traços de autismo tornam-se mais evidentes, 

sendo que deve haver a investigação de qualquer atraso de linguagem verbal ou não-

verbal, contato social e o interesse no outro deficitários, interesses repetitivos 

proeminentes e estereotipias (LOUREIRO et al., 2017). 

Portanto, quanto mais precoce for o diagnóstico mais rápido o 

tratamento poderá ser iniciado e os resultados serão mais expressivos, uma vez que 

as janelas de oportunidades estão abertas nos primeiros anos de vida e a velocidade 

de formação de conexões cerebrais e neuroplasticidade estão na fase de maior 

desenvolvimento no cérebro (ZWAIGENBAUM et al., 2015). 

Além disso, a intervenção precoce está associada a ganhos 

significativos no funcionamento cognitivo e adaptativo da criança, pois alguns 

marcadores potencialmente importantes no primeiro ano de vida incluem 

anormalidades, como por exemplo, atraso e controle no desenvolvimento motor, 

sensibilidade diminuída a recompensas sociais, afeto negativo e dificuldade no 

controle da atenção (DAWSON et al., 2012). 

Ademais, Silva e Mulick (2009) completam que,  

 
Os sintomas do autismo começam a se manifestar bastante cedo na 
vida da criança, predominantemente antes dos três anos, sendo 
assim, quanto mais cedo os sintomas forem identificados, maiores as 
chances de a criança receber intervenções adequadas e exibir 
progressos desenvolvimentais mais significativos e duradouros. 
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No Brasil, o Ministério da Saúde (2015) publicou a Diretriz de Atenção 

à Reabilitação da Pessoa com TEA com objetivo de orientar os profissionais de saúde, 

bem como os familiares na identificação precoce do autismo em crianças de até três 

anos de idade.  

Em relação ao gênero, o autismo é quatro vezes mais prevalente em 

meninos do que em meninas, isto é, proporção de cerca de 4:1 (NEWSOM; 

HOVANITZ, 2006). Entretanto, apesar de casos de autismo serem mais raros em 

meninas, estes tendem a ser acompanhados por maior comprometimento cognitivo e 

funcional (YEARGIN-ALLSOPP et al., 2003). 

Além disso, o TEA manifesta-se em indivíduos de diversas etnias ou 

raças e em todos os grupos socioeconômicos e frequentemente é associado a outros 

transtornos psiquiátricos como hiperatividade, transtorno do déficit de atenção, 

depressão e ansiedade, bem como a outras condições médicas, como deficiência 

mental, processos convulsivos e epilepsia e deficiência auditiva (PORTOLESE et al., 

2017). 

 

4.5 Hábitos Alimentares 

 

Entende-se por dificuldade alimentar todo problema que afeta 

negativamente o processo dos pais ou cuidadores de suprirem alimento ou nutrientes 

à criança. Este termo é usado como “guarda-chuva” para diversos distúrbios 

alimentares com distintos níveis de gravidade e com possibilidade de repercussão no 

estado nutricional, o qual gera grande preocupação e situações estressantes para a 

família (MARANHÃO et al., 2018). 

Nos indivíduos com autismo este aspecto é bem conhecido, pois 

ocorrem alterações no hábito alimentar, os quais podem ser descritos como 

seletividade, aversão e recusa de determinados alimentos, comportamentos 

obsessivos disfuncionais, além de efeitos adversos de alguns medicamentos como 

redução do apetite (SARINHO et al., 2017). 

O transtorno alimentar seletivo é muito comum em crianças com 

autismo, pois trata-se de um distúrbio que se caracteriza pela rejeição a muitos 

alimentos. Em alguns casos, complementa Abreu e Fisberg (2003), a criança só aceita 

alimentos com uma determinada forma de apresentação e técnica de preparo, como 
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papas e purês mesmo em fase pré-escolar ou consomem um produto apenas se for 

de uma determinada marca, pois os reconhecem pelo rótulo. 

A aversão e recusa, também chamado de neofobia alimentar, pode 

apresentar diferentes níveis de rejeição que vão desde quando o alimento é aceito em 

pequenas porções até quando ocorre uma completa recusa de qualquer alimento que 

para a criança é considerado novo (RAMOS; STEIN, 2000). A neofobia alimentar, 

portanto, é intensificada quando em associação ao TEA, a qual pode estar presente 

por períodos prolongados, da infância até a juventude (PAULA et al., 2020). 

Deve-se, então, oferecer a criança os alimentos nos quais ela possui 

uma preferência juntamente com novos alimentos, demonstrando calma e paciência 

por parte dos pais ou cuidadores no momento das refeições, pois se trata de educar 

o paladar para uma melhor adaptação aos alimentos (SILVA; TELES, 2013). 

Todavia, em algumas vezes, esse momento da refeição pode vir 

acompanhado por choro, agitação e agressividade por parte do autista e desgaste 

emocional por parte do cuidador. Assim, por causa desse padrão alimentar e estilo de 

vida diferente o crescimento corporal e estado nutricional podem ser comprometidos 

(ZUCHETTO; MIRANDA, 2011). 

Desse modo, devido à dificuldade em uma alimentação adequada, os 

nutrientes necessários não são supridos. Logo, essa ingestão inadequada 

compromete a absorção desses nutrientes tornando-se preocupante, pois podem ter 

como consequências possíveis patologias devido a uma dieta monótona 

(BACHMEYER, 2009). 

Neste sentido, as crianças autistas costumam ter um resultado de 

estado nutricional inadequado devido aos bloqueios nas experiências alimentares 

(LEITE et al., 2018). 

 

4.6 Sintomas Gastrointestinais  

  

Além das características mais percebidas nos indivíduos autistas 

como genéticos, ambientais, neurológicos e imunológicos, a pesquisa do TEA amplia-

se para a exploração dos aspectos gastrointestinais (PINHO; SILVA, 2011). 

Vale destacar, então, que embora haja o falho desenvolvimento da 

linguagem e interação social, existe ainda uma série de desordens gastrointestinais 



28 
 

que podem acometer os autistas como inflamações e permeabilidade intestinal 

alterada (GONZÁLEZ, 2005).  

Nesse sentido, Marcelino (2010) complementa que as áreas mais 

atingidas no autismo que merecem ser objeto de intervenção são acerca da 

inflamação intestinal e dos sintomas gastrointestinais.  

Então, várias são as hipóteses propostas para justificar os sintomas 

gastrointestinais associados ao transtorno como: aumento da permeabilidade 

intestinal, inflamação intestinal, alterações na composição da microbiota intestinal e 

alergia alimentar (GERAGHTY, 2010). 

Por isso, a respeito disso se faz necessário ressaltar a importância da 

saúde intestinal e suas funções.  

Denominada anteriormente de flora, a microbiota do intestino é um 

conjunto de microrganismos que colonizam este órgão. As populações que constituem 

a microbiota são variáveis ao longo do trato digestório e localizam-se entre a mucosa 

e o lúmen intestinal (BEDANI; ROSSI, 2009).  

A microbiota intestinal constitui um ecossistema onde microrganismos 

de diferentes espécies participam de ciclos vitais inter-relacionados ou independentes, 

em um ambiente de grande biodiversidade. Algumas espécies vivem dos produtos 

gerados pela atividade metabólica das primeiras, e por sua vez beneficiam a 

proliferação de outras com seus subprodutos (REIG; ANESTO, 2002).  

Observa-se, desse modo, que a microbiota tem influência sobre 

diversas funções que ocorrem no organismo, sendo que em seu estado normal evita 

que microrganismos altamente patogênicos proliferem (figura 1).  No entanto, se 

houver qualquer mudança no equilíbrio dessa microbiota ela fica vulnerável e propícia 

a infecções (SANTOS, 2010).  
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               Figura 1 – Função da Microbiota Intestinal 

                                   Fonte: BIOCODEX, 2020. 

 

Assim significa que o sistema de defesa da mucosa intestinal conta 

com uma microbiota ativa que tende a desenvolver-se e constituir importantes 

componentes do sistema imune, de forma a evitar o surgimento de muitas doenças 

que talvez estejam envolvidas com desregulações ou interferências no 

desenvolvimento inicial da resposta imunológica (VANDENPLAS et al., 2011). 

Por isso que as alterações nesse ecossistema bacteriano intestinal 

podem levar ao desequilíbrio refletindo na modificação desta microbiota, ocorrendo 

diminuição de bactérias benéficas e aumento de patógenos caracterizando um quadro 

de disbiose (ZHANG et al., 2015). 

Esse desequilíbrio pode levar a perda de efeitos imunes normais 

reguladores na mucosa do intestino sendo associada ao aumento da permeabilidade 

intestinal, inflamações intestinais e alergias (GALDINO et al., 2016). 

Entretanto, ainda está por determinar se estes problemas 

gastrointestinais estão diretamente relacionados à fisiopatologia do autismo ou se são 

estritamente uma condição mórbida do TEA. Muito embora as pesquisas tem 

demostrado o papel importante das condições gastrointestinais e o impacto na vida 

dos autistas (COURY et al., 2012), uma vez que a dieta pode similarmente afetar a 

saúde mental e o bem estar particularmente em casos de psiquiatria e comportamento 

(GAZOLA; CAVEIÃO, 2015). 
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Nesta vertente a terapia nutricional é fundamental para assegurar o 

equilíbrio nutricional e funcional do organismo, assim como manter a integridade da 

microbiota desses indivíduos atuando no controle da proliferação de bactérias 

patogênicas, na regulação da absorção de nutrientes e na recuperação do estado 

nutricional considerando a condição clínica e o grau de severidade da patologia do 

paciente (ALMEIDA, 2015). 

Além da terapia nutricional, muitas vezes é necessário também o 

envolvimento de uma equipe multidisciplinar, pois o acompanhamento de forma 

conjunta leva a um tratamento mais rápido e eficaz. O médico trata os problemas 

orgânicos do paciente, o fonoaudiólogo verifica se há alguma dificuldade de sucção, 

mastigação ou deglutição e o nutricionista com a recomendação nutricional e 

avaliação antropométrica (EDWARDS et al., 2015). 

 

4.7 Guia Alimentar 

 

Em uma dieta apropriada devem estar presentes uma variedade de 

alimentos dos grupos alimentares considerando o aporte calórico, juntamente com a 

inclusão de todos os macros e micronutrientes em quantidades e proporções 

adequadas as necessidades nutricionais de cada indivíduo (VITOLO, 2014). 

Nas palavras de Philippi e Alvarenga (2004), a alimentação saudável 

é aquela planejada com alimentos de todos os tipos, de procedência conhecida, de 

preferência naturais e preparados de forma a preservar o valor nutritivo. Os alimentos 

devem ser adequados visando a satisfação das necessidades nutricionais, 

emocionais e sociais para promover uma qualidade de vida saudável.  

 Para tanto o Guia Alimentar para a População Brasileira foi lançado 

pelo Ministério da Saúde (2014) a fim de promover saúde através de uma alimentação 

balanceada.  

Então, os alimentos no Guia foram definidos em categorias de acordo 

com o tipo de processamento, como: alimentos in natura, alimentos minimamente 

processados, alimentos processados, alimentos ultra processados. Sendo que o 

mesmo visa priorizar o consumo de alimentos frescos, in natura ou minimamente 

processados, recomenda-se preparações culinárias feitas em casa e remoção de 

alimentos ultra processados do consumo alimentar cotidiano. No entanto, se um ou 
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mais destes grupos forem evitados a alimentação passa a ser qualitativamente 

insatisfatória e o estado nutricional prejudicado (ALMEIDA et al., 2018).  

Nesse sentido, o guia visa contribuir para a variedade da alimentação 

e a oferta mais adequada de micronutrientes, promovendo a redução no consumo de 

alimentos inadequados, com alto teor de gordura, sal e açúcares. E, é através deste 

que as mudanças no comportamento alimentar devem ser pautadas a fim de promover 

saúde através da prevenção das doenças crônicas não transmissíveis, da má nutrição 

e das doenças infecciosas (GALISA; ESPERANÇA; SÁ, 2008).  
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5 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

A coleta de dados foi realizada entre os dias 12 a 15 de agosto através 

do questionário online formulado através do Google Forms contendo questões 

sociodemográficas à frequência alimentar.  

Assim, na pesquisa foram obtidas 25 respostas, sendo que 24 

crianças concordaram em participar e 01 não, por isso foi excluída.  

Então, vinte e quatro (n=24) crianças autistas, de 5 à 10 anos idade, 

em fase escolar, sendo 20 meninos e 4 meninas, onde foi possível perceber que a 

maioria da população estudada foi do sexo masculino (Gráfico 1).  

 

         Gráfico 1 – Percentual de Crianças da Pesquisa 

 

 

 

 

                             

                       Fonte: PELEGRINI; LOURIVAL, 2020. 

 

Diante dos dados colhidos percebeu-se que a ocorrência do TEA em 

relação ao gênero está em concordância com o que traz a literatura, uma vez que, 

estudos epidemiológicos mostram que há uma maior incidência no grupo masculino 

do que no feminino, com proporções médias relatadas de 4 meninos para cada menina 

(ZANON; BACKES; BOSA, 2014; BAIO et al., 2018).  

Além disso, Klin (2017) destaca que, essa predominância do sexo 

masculino está relacionada com pesquisas que apontam que os homens possuem um 

limiar mais baixo para disfunção cerebral do que as mulheres, ou, ao contrário, que 

um prejuízo cerebral mais grave poderia ser necessário para causar autismo em uma 

menina.  
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Corroborando com essa ideia, é que essa diferença seria relacionada 

com a Teoria do Cérebro Masculino Extremo, onde existem diferenças comprovadas 

entre os cérebros masculino e feminino (SIQUEIRA et al., 2016; MORAES, 2014). 

Sendo que as meninas tendem a ter mais habilidades verbais, enquanto os meninos 

em análise matemática e analítica o que sugere a “masculinização” do cérebro 

confundida com as principais características do autismo: deficiência da comunicação 

verbal e super sistematização (ECKER et al., 2017). 

Outro ponto relevante a ser observado é o diagnóstico para o autismo, 

bem como a idade que a criança é diagnosticada. Por isso, identificou-se que a maioria 

das crianças foram diagnosticadas até os 3 anos de idade, conforme se apresenta 

(Gráfico 2).  

 

                   Gráfico 2 – Idade do Diagnóstico 

 

                                

                                Fonte: PELEGRINI; LOURIVAL, 2020. 

 

Então ressalta-se que 100% (n=24) das crianças pesquisadas 

possuíam o diagnóstico para autismo e, majoritariamente, com diagnóstico precoce, 

o que segundo Lampreia (2013) trazem benefícios para os indivíduos com TEA,  

 
[...] a identificação precoce de sinais de risco de autismo, no primeiro 
ou segundo ano de vida, e importante para possibilitar uma 
intervenção também precoce, antes dos três anos de idade, com o 
objetivo de minimizar os efeitos biológicos básicos do autismo como, 
por exemplo, as falhas na interação social e na comunicação. Para 
que esta identificação precoce possa ocorrer é fundamental que os 
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profissionais que trabalham com as crianças dessa faixa etária nas 
áreas de educação e saúde sejam sensibilizados e familiarizados com 
os sinais precoces de desvio de desenvolvimento. 

 

Em contrapartida, esse resultado significativo de diagnósticos não 

indica, necessariamente, o aumento da sua prevalência, mas sim pela expansão dos 

critérios diagnósticos, pela ampliação de informações científicas, pelo aumento dos 

serviços de saúde relacionados ao transtorno e pela idade precoce do diagnóstico 

(BRITES, 2015). 

Neste sentido, vale acrescentar, que quanto mais atraso na realização 

do diagnóstico precoce mais será prejuízo causado ao indivíduo, pois quatro fatores 

podem se sobrepor, como: 1) a variabilidade na expressão dos sintomas do TEA; 2) 

as limitações da própria avaliação de pré-escolares, uma vez que essa população 

demanda instrumentos específicos aos comportamentos sociais e próprios dessa 

faixa etária; 3) a falta de profissionais treinados/habilitados para reconhecer as 

manifestações precoces do transtorno; e 4) a escassez de serviços especializados 

(GUINCHAT et al., 2012). 

Dessa maneira, portanto, alguns trabalhos destacam a intervenção 

precoce como fator fundamental para a melhora do quadro clínico do autismo, 

gerando ganhos significativos e duradouros no desenvolvimento da criança (KUBASKI 

et al., 2015; OLIVEIRA, 2010; FONSECA; MISSEL, 2014). 

Os resultados desta pesquisa mostraram, também, um número cada 

vez maior de profissionais envolvidos no diagnóstico. Logo, fica demonstrado que 

embora a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP, 2019) destaca que o diagnóstico 

do transtorno só pode ser dado por um médico, mas é cada vez maior a necessidade 

do envolvimento de uma equipe multidisciplinar para acompanhamento e tratamento 

desse perfil de criança. 

Assim, destacam-se algumas implicações dos achados do presente 

estudo, sendo que todas as crianças frequentam a escola regular e realizam mais de 

uma terapia multiprofissional, em especial, 54% frequentam o fonoaudiólogo, 40% o 

psicólogo/psiquiatra e 30% o terapeuta ocupacional, sendo o acompanhamento 

nutricional e fisioterapia o menos realizados. Apesar de 25% não realizar nenhum tipo 

de terapia, percebe-se que a adesão pelas terapias é a maioria (Gráfico 3). 

                       

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S175094671100170X#!
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                            Gráfico 3 – Terapia Multiprofissional 

 

 

                                  Fonte: PELEGRINI; LOURIVAL, 2020. 

 

Assim, destaca-se que um número cada vez maior de profissionais 

tem defendido que a forma mais adequada de se estabelecer o diagnóstico é de modo 

multiprofissional (FARO; SANTOS; BOSA, 2019). Esses profissionais têm a 

oportunidade de analisar cada caso conjuntamente, identificando as várias 

particularidades do quadro clínico da criança e oferecendo à família informações 

detalhadas e não apenas acerca do diagnóstico, mas também do perfil médico, 

cognitivo e adaptativo da criança (ROJAS, 2020). 

Vale ressalvar que ainda que a minoria (4,2%) das crianças do estudo 

realizem acompanhamento nutricional, deve-se salientar o importante papel do 

nutricionista dentro da equipe multiprofissional, uma vez que três aspectos são 

marcantes na alimentação do autista: a seletividade, que limita a variedade de 

alimentos, podendo levar a carências nutricionais; a recusa, mesmo ocorrendo a 

seletividade é frequente a não aceitação do alimento selecionado o que pode levar a 

um quadro de desnutrição calórico-proteica e a indisciplina que também contribui para 

a inadequação alimentar (CARVALHO et al., 2012). 

Diante dessas razões, adverte Domingues (2015) que a má 

alimentação e a falta de equilíbrio energético são motivos de especial preocupação, 
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pois a ingestão de micronutrientes está estreitamente relacionada com a ingestão de 

energia. É provável que as crianças cujo consumo de energia é menor, também 

sofram de deficiência de ferro e zinco. E complementa Sharp (2018) que as 

dificuldades alimentares podem gerar consequências para a saúde, como o consumo 

de energia inadequada, desnutrição, perda de peso, ganho de peso, obesidade e 

entre outros problemas. 

No que diz respeito às patologias ficou evidenciado que 20% 

apresentam alergia alimentar, 60% intolerância alimentar e 20% hipercolesterolemia, 

as demais patologias não foram apresentadas devido não serem diagnosticadas 

nessa população estudada (Gráfico 4). 

                      

                                     Gráfico 4 – Patologias 

 

 

 

 

 

 

                             Fonte: PELEGRINI; LOURIVAL, 2020. 

 

Por tais razões, esse achado confirma existir uma associação do 

autismo com desordens gastrointestinais, uma vez que a permeabilidade intestinal, 

alergia e intolerância alimentar em crianças com transtorno do espectro autista são 

questões avaliadas devido à presença de sintomas gastrointestinais como: diarreia, 

constipação, distensão e dor abdominal (BUIE et al., 2010; GELISK, 2016).  

Desse modo, especificamente, acerca dos sintomas gastrointestinais 

identificou-se que 40% da população estudada não apresenta nenhum sintoma, 
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porém a maioria (60%) relata ter um ou mais de um sintoma gastrointestinal como 

refluxo, azia, náuseas, vômitos, distensão abdominal, alternância entre diarreia e 

prisão de ventre e desconforto gástrico (Gráfico 5). 

 

                      Gráfico 5 – Sintomas Gastrointestinais 

 

                                     

                                        Fonte: PELEGRINI; LOURIVAL, 2020. 

 

A prevalência de sintomas gástricos em crianças autistas é alta 46-

76%, quando comparada a crianças com desenvolvimento normal 10-30% 

(GOLDBERG, 2004). Os sintomas comumente descritos são: refluxo, diarreia crônica, 

constipação, flatulência excessiva e distensão abdominal (LEVY et al., 2007). 

A alteração na microbiota intestinal das crianças autistas está 

relacionada ao seu hábito alimentar e a sua dieta nutricional, uma vez que crianças 

com o transtorno possuem uma seletividade alimentar muito grande ocasionando uma 

deficiência nutricional e consequentemente um distúrbio metabólico (FINEGOLD, 

2011).  

Além disso, quando a digestão é indevida e o intestino permeável, 

onde as proteínas não digeridas completamente passam intactas pela barreira 

intestinal, os nutrientes não são adequadamente absorvidos podendo afetar toda a 

função celular inclusive acarretar de forma prejudicial à função cerebral 

(PENAFORTE; DE VASCONCELOS; FLÔR, 2019). 
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Da mesma forma, Goedert e Reiter (2018) trazem que as desordens 

gastrintestinais do TEA podem estar associadas a maior colonização por Clostridium 

sp. e um aumento da produção de peptídeos opioides. Assim, altera-se a 

permeabilidade intestinal e o nível de produção de metabólitos e toxinas diante da 

alteração da microbiota, corroborando resposta inflamatória que ultrapassa a barreira 

hematoencefálica e determina neuroinflamação que fomenta os sintomas do TEA. 

Estudo recentemente publicado sugere alteração da microbiota 

intestinal entre indivíduos atípicos e os tipicamente desenvolvidos e que a microbiota 

desempenha um papel importante na fisiopatologia do TEA. Essa possibilidade é 

apoiada por anormalidades nos metabólitos produzidos pela microbiota intestinal e 

pela associação entre respostas imunes alteradas e a microbiota intestinal observada 

em pacientes com TEA (OH; CHEON, 2020). 

Diante das circunstâncias, prevenir e melhorar essas anormalidades 

produzidas pela microbiota intestinal e, consequentemente, os sintomas 

gastrointestinais é a melhor maneira e algumas dietas já são descritas como 

facilitadoras para o desenvolvimento de uma microbiota saudável (SILVA; SANTOS; 

SILVA, 2020).  

Nesse contexto, algumas crianças e adolescentes com autismo, 

segundo Greydanus, Patel e Pratt (2008), podem necessitar de dietas especiais (sem 

glúten e sem lactose), cujas intervenções nutricionais se baseiam em certas 

carências, como a existência de alergias alimentares ou a falta de importantes 

vitaminas e minerais que poderiam causar os sintomas essenciais do autismo. 

Nessa linha de pensamento alguns autores como Gonzalez (2005), 

Carvalho et al. (2012) e Whiteley et al. (2013) sugerem que uma dieta isenta de 

caseína (proteína do leite) e lactose (açúcar do leite) amenizam tanto os sintomas 

gastrointestinais como também outros sintomas do autismo. 

Destaca-se, ainda, que todos da amostra n=24 (100%) realizam as 

principais refeições, colação, almoço e jantar.  

Após a aplicação do Questionário de Frequência Alimentar (QFA) os 

resultados desta pesquisa mostraram o consumo diário, semanal, mensal e o que 

nunca consomem.  

Sobre o consumo de leite e derivados percebe-se que a maioria 

(62,5%, n=15) tem o hábito de consumir o leite integral diariamente, contudo é a 

mesma proporção daqueles que não consomem o leite desnatado. Em relação aos 
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derivados lácteos nota-se que não possuem o hábito de consumirem diariamente 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Frequência Alimentar de Leite e Derivados 

  

Fonte: PELEGRINI; LOURIVAL, 2020. 

 

Este resultado foi igualmente obtido no estudo de Rosa e Andrade 

(2018), onde constataram que 80% da amostra consumiam o leite integral diariamente 

e os derivados apenas semanal ou mensalmente. 

Sabe-se que o leite integral é de certa forma um ponto positivo na 

análise tendo em vista a fase da vida que este estudo contempla. O leite é um alimento 

rico em nutrientes essenciais na infância, além de ser uma ótima fonte proteica pois 

possui vitaminas e minerais, em especial o cálcio, essencial para o crescimento das 

crianças e formação de seus ossos e dentes. Apesar disso, é necessário observar os 

excessos, visto que o cálcio presente nele pode interferir na absorção do ferro, 

podendo produzir uma anemia ferropriva (MARTINS, 2008). 

Importa destacar que esses alimentos são possíveis alérgenos e 

conforme evidenciado pelas patologias citadas (gráfico 4) a intolerância e alergia 

alimentar podem estar contribuindo também para os sintomas gastrointestinais para 

esses indivíduos. 

 Além que sugerem potencializar os sintomas do transtorno e quando 

retirados da dieta o autista pode apresentar índices mais elevados de calmaria e 

concentração e melhorar até mesmo sua atenção (BRODER-FINGERT et al., 2014). 

Porém, como são alimentos que fornecem componentes importantes a sua exclusão 

da dieta só deve ser feita após diagnóstico clínico e orientado pelo nutricionista para 

orientar sobre possíveis substitutos (MEURER, M.; ROCHA, 2020). 

 Diário Semanal Mensal Nunca 
Leite integral 62,5% 4,2% 8,3% 25% 
Leite 
desnatado 

20,8% 16,7% 0% 62,5% 

Iogurte 8,3% 45,8% 12,5% 33,4% 
Queijo 
mussarela 

0% 45,8% 12,5% 41,7% 

Queijo branco 4,2% 4,2% 20,8% 70,8% 
Requeijão 0% 4,2% 16,7% 79,2% 
Manteiga 29,2% 33,3% 4,2% 33,3% 
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Ao avaliar o consumo alimentar de cereais, pães e tubérculos desta 

população notou-se que todas as crianças possuem o hábito de consumir arroz 

branco, em especial, 87,5% (n=21) consomem diariamente, bem como o pão caseiro. 

Já, entre os alimentos que eles menos consomem, deste grupo, são pão integral e 

aveia (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Frequência Alimentar de Cereais, Pães e Tubérculos 

 

 Diário  Semanal  Mensal Nunca 
Arroz branco 87,5% 8,3% 4,2% 0% 
Pipoca 12,5% 20,9% 58,3% 8,3% 
Pão francês 12,5% 50% 8,3% 29,2% 
Pão caseiro 29,2% 41,6% 16,7% 12,5% 
Pão integral 12,5% 0% 8,3% 79,2% 
Bolacha 
salgada 

16,7% 25% 12,5% 45,8% 

Bolo 4,2% 45,8% 37,5% 12,5% 
Cachorro 
quente 

0% 37,5% 33,3% 29,2% 

Salgado frito 0% 25% 58,3% 16,7% 
Batata frita 0% 50% 41,7% 8,3% 
Mandioca 4,2% 41,7% 20,8% 33,3% 
Macarrão sem 
molho 

4,2% 12,5% 0% 83,3% 

Macarrão 
com molho 

4,2% 66,6% 12,5% 16,7% 

Mingau de 
aveia 

0 0 4,2% 95,8% 

Fonte: PELEGRINI; LOURIVAL, 2020. 

 

Observa-se, então, o maior consumo nos carboidratos simples, 

diferentemente como ocorre com pão integral e aveia, pois mais da metade dos 

pesquisados nunca consomem.  

Salienta-se que o alimento integral é aquele não processado ou pouco 

processado e que mantém em perfeitas condições seu conteúdo em fibras e 

nutrientes. Inúmeros são seus benefícios como o aumento da quantidade de fibras, 

as quais diminuem a incidência de constipação intestinal, a incidência de câncer de 

cólon e o risco de doenças cardiovasculares; aumentam a saciedade, ajudando na 

prevenção ou tratamento da obesidade e interferem no índice glicêmico, podendo ser 

úteis no tratamento do diabetes (JUNIOR, 2013). Portanto, o consumo habitual desses 

alimentos traria benefícios para saúde dessa população.  
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Em contrapartida, os alimentos pão e o macarrão contém glúten, o 

qual é um composto de proteínas do trigo formadas a partir da hidrólise enzimática 

durante a digestão no intestino. Quando a permeabilidade intestinal esta aumentada, 

como comumente acontece nos autistas, as proteínas podem atravessar a parede 

intestinal e penetrar na corrente sanguínea, no sistema nervoso central e atuar como 

opioides alterando os níveis de ansiedade e depressão (FANCIULLI, 2006). 

Por isso, da mesma maneira como citado sobre dietas isentas de 

caseína e lactose pesquisas demonstram que uma dieta isenta de glúten para 

pessoas com TEA também seria indicada com o objetivo de melhorar os sintomas 

gastrointestinais (ARAUJO, D. R; NEVES, 2011). 

Sobre o grupo das leguminosas o alimento de maior consumo foi o 

feijão, que foi o único posto na lista dos mais consumidos pelo fato dos outros 

alimentos presentes no grupo, como a soja, ervilha grão de bico e lentilha obterem 

números quase nulos de consumo (Gráfico 6). 

 

                                          Gráfico 6 - Frequência alimentar de leguminosas 

Fonte: PELEGRINI; LOURIVAL, 2020. 

 

O feijão é uma leguminosa fonte de proteínas vegetais rica em lisina 

e considerada de grande valor biológico principalmente aliada ao arroz. Além de ser 

rico em fibras, as quais auxiliam no bom funcionamento do intestino e no controle dos 

níveis de colesterol e glicose do sangue, também é fonte de vitaminas do complexo B 
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e minerais como ferro, cálcio, potássio e o fósforo. Historicamente, o feijão é a principal 

leguminosa fornecedora de proteínas da alimentação para grande parte da população, 

sendo, normalmente, derivada da ingestão de arroz e feijão (BRASIL, 2014). 

Neste sentido, Oliveira (2018) constata que o feijão é o alimento mais 

consumido pelos autistas. Já no estudo de Ferreira (2016), o consumo de feijão diário 

foi feito por 41% da população estudada.  

Entretanto, o feijão, assim como outras leguminosas, apresenta 

alguns atributos indesejáveis como os fatores antinutricionais composto por 

substâncias como fitatos, inibidores de protease, lectinas, polifenóis (principalmente 

taninos), inibidores enzimáticos, fatores de flatulência (oligossacarídeos) e 

cianogênicos (BATISTA; PRUDÊNCIO; FERNANDES, 2010; RAMÍREZ-CÁRDENAS; 

LEONEL; COSTA, 2008).  

Vale salientar como sendo o principal alimento das leguminosas 

consumido indica uma contribuição para os sintomas gastrointestinais, conforme 

demonstrado (gráfico 5), onde 20% dos indivíduos pesquisados apresentaram gases 

e distensão abdominal.  

Observou- se também um bom consumo de carnes e ovos. Dentre os 

tipos de carnes consumidas, o frango teve maior aceitação, semanalmente (62,5%), 

quando comparada a outros tipos de carnes. Todavia, a carne de boi em seu consumo 

diário apontou 37,5% como maior consumo. Posto isso, é possível observar que o 

consumo de carnes tem sua parte significativa no aporte nutricional desta população.  

Este é um grupo alimentar de grande importância sobretudo na 

infância, tendo em vista que estes alimentos são fontes de vitamina B12 que auxilia 

na formação e manutenção do sistema nervoso. Por isso, a deficiência desta vitamina 

está relacionada ao baixo rendimento cognitivo e dificuldades de memória, devido a 

danos progressivos do sistema nervoso central e periférico (PANIZ et al., 2005). 

As carnes também se apresentam como importantes fontes de ferro 

heme. A deficiência desse mineral na dieta acarreta problemas como infecções de 

maior frequência e duração, além de alterações no crescimento e desenvolvimento, 

comprometimento do desenvolvimento das aptidões cognitivas e do rendimento 

intelectual (BORTOLINI; VITOLO, 2012). 

Já acerca dos ovos ficou evidente que o frito quando comparado ao 

cozido evidenciou o maior consumo (75%) distribuído entre consumo diário, semanal 

e mensal. Da mesma forma, a salsicha e, principalmente, a linguiça tiveram um 
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consumo total de (83,3%), o que confirma que fritura e embutidos fazem parte da 

alimentação destes indivíduos (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Frequência Alimentar de Carnes e Ovos 

 Diário Semanal Mensal Nunca 
Ovo cozido 12,5% 33,3% 12,5% 41,7% 
Ovo frito 8,3% 50% 16,7% 25% 
Carne de boi 37,5% 50% 8,3% 4,2% 
Carne de porco 12,5% 37,5% 29,2% 20,8% 
Linguiça 8,3% 62,5% 12,5% 16,7% 
Presunto  0% 20,8% 20,8% 58,4% 
Salsicha 0% 25% 50% 25% 
Carne de 
frango 

8,3% 62,5% 16,7% 12,5% 

Peixes 4,2% 37,5% 45,8% 12,5% 
Fonte: PELEGRINI; LOURIVAL, 2020. 

Nota-se que alimentos fritos e embutidos (ultraprocessados) 

consumidos semanalmente podem estar associados a hipercolesterolemia conforme 

apresentado nas patologias citadas (gráfico 4). Além disso, pode favorecer a doenças 

cardiovasculares, aumento da pressão arterial, redução do crescimento, inadequado 

aporte energético nutricional e promover o excesso de peso associado a deficiências 

de micronutrientes (GONZALEZ, 2005).  

No grupo de verduras e legumes ficou constatado que a maioria da 

amostra não consome estes alimentos, os quais são ricos em fibras, vitaminas e 

minerais significando mais uma restrição significativa na dieta consumida e 

consequentemente, comprometendo o estado nutricional o qual reflete no quadro 

clínico (GOMES, 2016). Especificamente, o que se vê é o hábito somente de tomate 

e cenoura e, eventualmente, de chuchu e beterraba (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Frequência Alimentar de Verduras e Legumes 
 

 Diário Semanal     Mensal Nunca 
Alface 16,7% 20,8%       4,2% 58,3% 
Rúcula 4,2% 8,3% 4,2% 83,3% 
Tomate 25% 33,3% 4,2% 37,5% 
Cenoura  20,8% 29,2% 4,2% 45,8% 
Abobrinha 8,3% 16,7% 16,7% 58,3% 
Chuchu 4,2% 29,2% 8,3% 58,3% 
Brócolis 4,2% 20,8% 12,5% 62,5% 
Quiabo 4,2% 4,2% 0% 91,6% 
Beterraba  4,2% 29,2% 4,2% 62,5% 

Fonte: PELEGRINI; LOURIVAL, 2020. 
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Observa-se que os vegetais representam os alimentos que os autistas 

mais costumam recusar, o que pode ser pela própria seletividades ou por falta do 

hábito (ROCHA et al., 2019; SHARP et al., 2018).  

No presente estudo ficou evidente que os vegetais verdes foram os 

mais rejeitados, o que representa que esses indivíduos além de não consumirem as 

vitaminas e minerais contidas nesses alimentos deixam de fortalecer o sistema 

imunológico, o qual colabora para outras doenças se manifestarem (PHILIPPI, 2008). 

Nesse sentido completa Rosa e Miraglia (2013) verduras e legumes 

além de serem alimentos ricos em fibras alimentares trazem benefícios para o trânsito 

intestinal, o que melhoria os episódios de constipação relatado no gráfico 5.  

Bodinski (2006) destaca que as fibras alimentares constituem a parte 

que o organismo e incapaz de digerir e embora não forneça nutrientes ao organismo, 

sua falta acarreta prejuízos a saúde, pois ela tem a capacidade de absorver líquidos 

e aumentar a matéria do bolo fecal, sendo indispensável no tratamento de doenças 

do trato gastrointestinal, como a constipação. 

Concomitante as verduras e legumes verificou-se que estas crianças 

também não possuem o hábito de consumir diariamente frutas. Dentro deste grupo 

alimentar destaque-se que a fruta de maior aceitação foi a banana, seguida da maçã 

e laranja (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Frequência Alimentar de Frutas 
 

 Diário Semanal Mensal Nunca 
Laranja 12,5% 37,5% 29,2% 20,8% 
Maçã 37,5% 25% 12,5% 25% 
Pera 16,7% 8,3% 25% 50% 
Goiaba 4,2% 12,5% 8,3% 75% 
Banana 45,8% 25% 16,7% 12,5% 
Mamão 12,5% 20,8% 25% 41,7% 
Morango 8,3% 33,4% 0% 58,3% 
Abacate 0% 20,8% 33,4% 45,8% 
Uva 0% 8,3% 41,7% 50% 
Melancia 8,3% 41,7% 20,8% 29,2% 

Fonte: PELEGRINI; LOURIVAL, 2020. 

 
O mesmo resultado foi visto no trabalho de Silva (2011), em que a 

banana foi a fruta mais consumida diariamente seguido pelo consumo das mesmas 

semanalmente. De forma semelhante na pesquisa de Oliveira (2018), a fruta mais 

aceita por esta população também foi a banana. A autora justifica o fato por esta fruta 
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possuir cor clara, ter sabor doce e ter maior aceitação por partes das crianças de 

forma geral. 

Mas a goiaba tende a nunca ser consumida (75%), seguido de uva, 

morango e pera o que representa, possivelmente, serem frutas habitualmente não 

consumida pelas famílias.  

Como já dito anteriormente crianças autistas tendem a apresentar 

problemas gastrointestinais, por isso, segundo Accioly, Saunders e Lacerda (2009) a 

alimentação da criança constipada deve ser variada em frutas, dando preferência as 

que possuem efeito laxativo, tais como a ameixa, o mamão e a laranja com bagaço a 

fim de amenizar os sintomas intestinais.  

Em contrapartida as verduras, legumes e frutas quando pesquisado 

sobre o consumo de açúcares, doces e biscoitos notou-se que a maioria possui o 

hábito de consumir diariamente açúcar nas preparações, bem como achocolatado em 

pó. Do mesmo modo, observou-se que chocolate, sorvete e refrigerante são 

consumidos semanalmente (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Frequência Alimentar de Açúcares e Doces 
 

 Diário Semanal Mensal Nunca 
Açúcar  58,2% 4,2% 33,4% 4,2% 
Achocolatado 
em pó 

50% 16,7% 8,3% 25% 

Chocolate  8,3% 50% 29,2% 12,5% 
Bolacha 
recheada 

12,5% 33,4% 16,6% 37,5% 

Bala 0% 33,4%  29,1% 37,5% 
Chiclete 0% 20,8% 16,7% 62,5% 
Pudim 0% 0% 29,2% 70,8% 
Sorvete 0% 37,5% 62,5% 0% 
Refrigerante 4,2% 66,6% 12,5% 16,7% 

Fonte: PELEGRINI; LOURIVAL, 2020. 

 

Esses alimentos fazem parte de toda uma cultura direcionada ao 

público infantil, pois são utilizados como substitutos das grandes refeições levando ao 

consumo exacerbado de açúcares, sódio, gorduras e aditivos prejudiciais à saúde da 

criança. O que leva uma maior probabilidade das crianças apresentarem desvios 

nutricionais. Os alimentos ultraprocessados são os grandes vilões da infância, que 

além de aumentar o risco de sobrepeso e obesidade alteram de forma intensa o 

paladar infantil, visto que crianças que consomem alimentos ultraprocessados tendem 
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a recusar os naturais por serem menos atrativos palatalmente (DE ARAUJO ALMEIDA 

et al., 2018). 

Corroborando com as recomendações do Guia Alimentar, diferentes 

estudos sobre o consumo de alimentos (CLARO et al., 2016; LOUZADA et al., 2015; 

MALTA et al., 2016) têm apontado para uma prevalência crescente de consumo de 

alimentos ultraprocessados. Tais alimentos possuem alta densidade energética, maior 

preço por caloria, baixa qualidade nutricional e são considerados fatores de risco para 

o sobrepeso/obesidade e outras Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). 

Então ficou evidenciado a partir da análise dos resultados obtidos que 

o estado nutricional dessas crianças encontra-se comprometido, uma vez que a 

alimentação é restrita possivelmente pela seletividade e recusa a determinados 

alimentos resultando na ingestão, geralmente, de carboidratos, de alimentos ricos em 

açúcar, processados, ultraprocessados e grande aversão a frutas, legumes e verduras 

(ANDRADE, 2002). 

Crianças autistas possuem dificuldade para o novo inclusive para a 

inclusão de novos alimento na sua rotina diária. A tentativa dos pais/ou responsáveis 

em incluir novos alimentos para esse perfil de criança pode provocar uma perda de 

controle da mesma, o que causa receio no momento da inserção de novos alimentos 

durante as refeições (ORRU, 2012). 

Além das características metabólicas próprias do autismo os 

indivíduos pesquisados apresentaram ainda disbiose e alterações na permeabilidade 

intestinal colaborando para sintomas gastrointestinais o que pode levar a déficits nas 

necessidades nutricionais, em especial de vitaminas e minerais, os quais são de 

importância primordial nesta fase da vida (SCHMIDT, 2017). 

No que se refere ao presente estudo, vale considerar também que 

foram citados alguns alimentos que não estavam no questionário, os quais são: leite 

sem lactose, biscoito de polvilho, pão de queijo, cereal de chocolate e biomassa de 

banana verde.  

A presente pesquisa apresentou algumas limitações que merecem ser 

consideradas. Não foi observado o hábito alimentar dos pais e/ou cuidadores e sabe-

se que isso muitas vezes tende a seguir um padrão alimentar familiar. Do mesmo 

modo, o tamanho da amostra foi reduzido substancialmente devido, principalmente, 

ao fato que a aplicação do questionário ter sido ocorrido de forma online, pois devido 

a pandemia pelo Covid-19 não foi possível ser realizado presencialmente. 
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Ressalta-se, por fim, que o autismo por si só ainda apresenta muitas 

indagações a serem esclarecidas principalmente sobre as causas, diagnóstico e qual 

melhor tratamento a ser realizado dependendo de cada caso.  

No contexto do cuidado e da promoção a saúde o nutricionista é 

fundamental para atendimento a criança com TEA com o objetivo de orientar da 

melhor maneira as questões alimentares desenvolvidas por elas. Assim, o 

nutricionista deve encorajar os pais a incluírem na sua rotina diária alimentos 

saudáveis em substituição aos ultraprocessados, os quais, além de estarem 

associados a presença de excesso de peso tem impacto significativo na saúde geral 

da criança (DE ARAUJO ALMEIDA et al., 2018). 

Ademais, a melhora no consumo alimentar com a presença de uma 

alimentação equilibrada e saudável é capaz de gerar impactos positivos sobre o 

estado nutricional, o crescimento, o desenvolvimento e os sinas e sintomas próprios 

do TEA (CUPERTINO et al., 2019). 
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CONCLUSÃO  

 

Diante dos resultados deste estudo e do que é abordado pela 

literatura, percebe-se que crianças com TEA tendem a ter uma alimentação altamente 

seletiva possuindo o hábito de consumir apenas determinados alimentos dos grupos 

alimentares, como por exemplo, carboidratos, doces e refrigerantes e de não ter 

preferência por alimentos saudáveis como frutas, verduras e legumes. Esses hábitos 

alimentares pouco saudáveis trazem riscos nutricionais desde a infância para a vida 

adulta.   

A pesquisa demonstrou, também, a presença de sintomas 

gastrointestinais nos indivíduos pesquisados, que muito provavelmente esteja ligado 

a alimentação monótona e sem variedade de grupos alimentares.  

Diante da complexidade da temática desenvolvida nesse estudo e da 

maior possibilidade dessas crianças apresentarem desvios nutricionais é essencial o 

acompanhamento nutricional, para diagnóstico e prevenção desses desvios. O 

nutricionista é fundamental no processo de acompanhamento das crianças com TEA, 

pois irá suprir a carência de informações ofertadas aos pais/cuidadores sobre a 

importância da alimentação para as crianças com TEA. 

Sabe-se que o autismo ainda necessita de muita investigação, mas é 

essencial que a família ou cuidadores estejam integrados com o tratamento nutricional 

de forma a auxiliar e contribuir para o estado nutricional destas crianças.  
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E DE FREQUÊNCIA 

ALIMENTAR 

1. Qual o gênero?  

(    ) Masculino                          (     ) Feminino  

 

2. Qual a idade?  

(     ) 5 anos                               (     ) 6 anos                             (     ) 7 anos                     
(     ) 8 anos                               (     ) 9 anos                             (     ) 10 anos  

 

3. Qual a idade do diagnóstico clínico do TEA?  

(     ) Menor que 3 anos             (     ) De 3 a 4 anos                 (     ) De 5 a 6 anos                            
(     ) De 7 a 8 anos                    (     ) De 9 a 10 anos 

 

4. Realiza Terapia Multiprofissional?     

(     ) Não                                   (     ) Sim. Se sim, quais?  

(     ) Psicólogo                          (     ) Psiquiatra                        (     )  Fonoaudiólogo                  

(     ) Terapeuta Ocupacional    (     ) Fisioterapeuta                 (      ) Nutricionista   

(     ) Outros: _________________________________________________________                                                                           

 

5. Possui alguma patologia descrita abaixo?  

(     )  Alergia alimentar              (     )  Intolerância alimentar 

(     )  Doença celíaca                (     )  Diabetes mellitus  

(     )  Colesterol alto                  (     )  Hipertensão 

(     )  Outros: ________________________________________________________ 

 

6. Frequenta a escola em qual período? 

(    ) Meio Período                      (     ) Período Integral                  (     ) Não frequenta 

 

7. Apresenta algum sintoma gastrointestinal? 

(    )  Não                                    (     )  Sim. Se sim, quais? 

(    ) Refluxo                               (     ) Azia                                     (     ) Vômitos                                        

(    ) Náuseas                             (     ) Dor/Desconforto gástrico                                      

(    ) Flatulência (gases)               (     ) Distensão (estufamento) abdominal                          

(    ) Diarreia                               (     ) Constipação (prisão de ventre)                                

(    ) Disfagia (dificuldade de deglutir)                                                  (     ) Dor de cabeça 
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8. Realiza todas as refeições principais?   

(     ) Sim            (      ) Não 

Se não, quais não realiza:  (     ) Café da manhã          (      ) Almoço             (     ) Jantar 

 

9. Assinale com um X qual o consumo dos alimentos relacionados abaixo: 

 
a) Leites e Derivados 

 
Alimentos Diário Semanal Mensal NUNCA 

Leite Integral     
Leite  
Desnatado 

    

Iogurte     
Queijo branco      
Queijo 
mussarela 

    

Requeijão     
Manteiga     

 
b) Cereais, Pães e Tubérculos  

 
Alimentos Diário Semanal Mensal NUNCA 

Arroz branco     
Pipoca     
Pão francês      
Pão caseiro     
Pão integral     
Bolacha 
Salgada 

    

Bolo      
Cachorro 
quente/X-
salada/lanches 

    

Salgado Frito     
Batata Frita     
Mandioca     
Macarrão com 
molho 

    

Macarrão sem 
molho 

    

Mingau de 
Aveia 

    

 
 

c) Leguminosas  
 

Alimentos Diário Semanal Mensal NUNCA 

Feijão      
Grão de bico     
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Ervilha      
Soja     
Lentilha     

 
d) Carnes e Ovos 

 
Alimentos Diário Semanal Mensal NUNCA 

Ovo cozido     
Ovo frito     
Carne de boi     
Carne de porco     
Linguiça     
Presunto      
Salsicha     
Carne de frango     
Peixes     

 
e) Verduras e Legumes  

 
Alimentos Diário Semanal Mensal NUNCA 

Alface     
Rúcula     
Tomate     
Cenoura      
Abobrinha     
Chuchu     
Brócolis     
Quiabo     
Beterraba      

 
f) Frutas 

 
Alimentos Diário Semanal Mensal NUNCA 

Laranja     
Maçã     
Pera     
Goiaba     
Banana     
Mamão     
Morango     
Abacate     
Uva     
Melancia     

 

g) Açúcares e doces 
 

Alimentos Diário Semanal Mensal NUNCA 

Açúcar      
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Achocolatado em 
pó 

    

Chocolate      
Bolacha 
recheada 

    

Bala     
Chiclete     
Pudim     
Sorvete     
Refrigerante     

 

10. Caso exista algum alimento que seu filho(a) consuma habitualmente e não esteja 
no questionário, favor listar nas linhas abaixo: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 
CRIANÇAS, ADOLESCENTES OU LEGALMENTE INCAPAZES 

 

Gostaríamos de solicitar sua autorização para a participação de seu 

filho(a) na pesquisa intitulada Hábitos alimentares de crianças autistas no 

Município de Arapongas-PR que faz parte do curso de Nutrição da Faculdade de 

Apucarana - FAP e é orientada pelo Profª. Esp. Natália Brandão dos Santos Lourival 

da Instituição referida acima. O objetivo da pesquisa é investigar hábitos alimentares 

de crianças autistas do Grupo Mães e Amigos dos Autistas de Arapongas – AMAAAR.  

Para isto a participação de seu filho(a) é muito importante, e ela se 

daria da seguinte forma: responder a um questionário semiestruturado, autoaplicável, 

contendo informações básicas da criança como: nome, gênero, idade, patologias, 

sintomas gastrointestinais e hábitos alimentares. 

 Informamos que poderão ocorrer risco de dimensão física, podendo 

ocorrer stress ou cansaço ao responder o questionário, sendo disponibilizado um 

tempo para o preenchimento e se necessário cedido um intervalo para descanso. 

Pode, também, apresentar risco emocional, sendo amenizados esses riscos 

salientando-se que o entrevistado pode desistir a qualquer momento dessa pesquisa 

sem que haja danos e, caso seja necessário, ser encaminhado para atendimento 

psicológico no serviço de psicologia da Clínica Escola da FAP. Existe, ainda, risco 

social, porém as informações obtidas apenas serão utilizadas para os fins dessa 

pesquisa, bem como a exposição dos dados serão amenizadas pelo sigilo da 

identidade nos resultados apresentados, sendo solicitado apenas as iniciais do nome 

de cada participante. Mesmo assim é possível que o participante venha a desistir da 

pesquisa sem nenhum ônus para o mesmo. Gostaríamos de esclarecer que a 

participação de seu filho(a) é totalmente voluntária, podendo você: recusar-se a 

autorizar tal participação, ou mesmo desistir a qualquer momento sem que isso 

acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa ou à de seu filho(a). Informamos, 

além disso, que as informações serão utilizadas somente para os fins dessa pesquisa 

e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar 

a identidade, sua e a de seu (sua) filho(a).  

Os benefícios esperados são conhecer ainda mais os hábitos 

alimentares, bem como os sintomas gastrointestinais dessa população e através disto, 

realizar uma palestra para os pais e responsáveis a respeito da alimentação dos 
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autistas e dicas sobre alimentação saudável. Também será possível uma contribuição 

para a comunidade acadêmica, afim de entender um pouco mais a respeito do autismo 

e o porquê das limitações e escolhas alimentares no transtorno.  

Caso haja mais dúvidas ou seja necessário maiores esclarecimentos 

é possível nos contatar nos endereços a seguir ou procurar o Comitê de Ética em 

Pesquisa da FAP, cujo endereço consta neste documento. Este termo deverá ser 

preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas, devidamente preenchida e 

assinada, e entregue a você. 

Além da assinatura nos campos específicos pelo pesquisador e por 

você, solicitamos que sejam rubricadas todas as folhas deste documento. Isto deve 

ser feito por ambos (pelo pesquisador e por você, como participante ou responsável 

pelo participante de pesquisa) de tal forma a garantir o acesso ao documento 

completo. 

 

Eu,………………………………………………..(nome por extenso do responsável pela 

criança, adolescente ou legalmente incapaz) declaro que fui devidamente esclarecido 

e concordo em participar VOLUNTARIAMENTE da pesquisa coordenada pelo Profª. 

Esp. Natália Brandão dos Santos Lourival. 

 
_________________________________                                    Data ___/___/_____. 
Assinatura ou impressão datiloscópica 

 

Campo para assentimento de crianças, adolescentes ou legalmente incapazes; 

Eu,………………………………………………..(nome por extenso do participante de 

pesquisa / criança, adolescente ou legalmente incapaz) declaro que recebi todas as 

explicações sobre esta pesquisa e concordo em participar da mesma, desde que meu 

pai, mãe ou responsável concorde com esta participação. 
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_________________________________                                    Data ___/___/_____. 
Assinatura ou impressão datiloscópica 
 

 

Eu, Natália Brandão dos Santos Lourival, declaro que forneci todas as informações 

referentes ao projeto de pesquisa supra nominado. 

 

________________________________________                      Data:___/___/_____. 
Assinatura do pesquisador 

 

 

Eu, Francelise Pelegrini, declaro que forneci todas as informações referentes ao 

projeto de pesquisa supra nominado. 

 

____________________________________                            Data:____/___/_____. 
Assinatura do acadêmico 

 

Qualquer dúvida com relação à pesquisa poderá ser esclarecida com 

o pesquisador, conforme o endereço abaixo: 

Nome: Natália Brandão dos Santos Lourival   

End.: Rua: José Francisco Ferreira, 165 – Jd. Vale do Sol – CEP. 86803-130 - 

Apucarana/PR 

E-mail: natybrandao@gmail.com 

Qualquer dúvida com relação à pesquisa poderá ser esclarecida com 

a acadêmica, conforme o endereço abaixo: 

mailto:natybrandao@gmail.com
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Nome: Francelise Pelegrini 

End.: Rua Eurilemos, 227 – Centro – CEP 86700-015 – Arapongas/PR 

Tel./e-mail: (43) 99953-9367 / francelise.pelegrini@gmail.com 

Qualquer dúvida com relação aos aspectos éticos da pesquisa poderá 

ser esclarecida com o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CETI-FAP), 

no endereço abaixo:  

CETI-FAP - Faculdade de Apucarana  

End.: Rua Osvaldo de Oliveira, 600 - Bl II, sala 25 - CEP 86811-500 - Apucarana/PR.  

Tel./e-mail: (43) 3033-8927 /ceti-fap@fap.com.br 

 
 

 


