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APRESENTAÇÃO
Prezados pais, responsáveis e familiares de crianças e adolescentes com
Transtorno do Espectro Autista,
O presente manual foi elaborado a partir dos resultados de uma dissertação de
mestrado intitulada: Aspectos alimentares e nutricionais de crianças e adolescentes
com Transtorno do Espectro Autista. Esta produção servirá de suporte para que possam
tirar suas dúvidas e saberem como devem incentivar seus filhos a terem bons hábitos
alimentares. Além disso, tem como finalidade aumentar a divulgação para a população
sobre os benefícios de uma alimentação saudável no tratamento do Autismo.
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TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA
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TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA
O Transtorno do Espectro Autista, ou Autismo, é um transtorno de
desenvolvimento neurológico influenciado por múltiplos fatores que
desempenham um papel na sua condição clínica, de modo a apresentar
comprometimento da comunicação, interação social e padrões restritos e
repetitivos, presentes antes dos três anos de idade.
As atitudes repetitivas podem estender-se aos hábitos alimentares do
indivíduo autista, que exibe desintegração sensorial e pode limitar seu consumo
a poucos tipos de alimentos, limitar a consistência alimentar ou, ainda, associar
seu consumo a determinados hábitos e compulsão alimentar.
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DIFICULDADES E COMPLICAÇÕES
ALIMENTARES NO AUTISMO
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Sensibilidade sensorial
A dificuldade de processamento sensorial inclui
sensibilidade excessiva ou insuficiente a estímulos sensoriais
no ambiente (olfato, paladar, visão, audição e tato). Os
indivíduos
autistas
costumam
apresentar
desintegração
sensorial, que pode se manifestar na alimentação. A
alimentação e as refeições são especialmente desafiadoras para
esses sujeitos e seus cuidadores.
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Compulsão alimentar
Indivíduos com autismo frequentemente exibem
pensamentos e comportamentos intensamente repetitivos e
restritos, que podem se refletir nos hábitos alimentares. Estes
comportamentos têm semelhanças com compulsões, que são
impulsionadas
pelo
desejo
repetitivo
de
realizar
o
comportamento e a tendência de repetir ações de maneira
estereotipada ou habitual. Efeitos recompensadores, seguidos
de
redução
da
ansiedade,
levam
à
dependência
comportamental. Muitas vezes esses indivíduos podem até se
comportar de maneira agressiva se forem interrompidos
durante a realização das refeições.
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Seletividade alimentar e recusa
alimentar
A seletividade alimentar em indivíduos com autismo
pode estar relacionada à disfunção do processamento
sensorial, especificamente à sensibilidade sensorial oral.
Constantemente, relatos de pais de crianças com autismo
atribuem seletividade alimentar a aversões a cor, sabor, cheiro
e/ou textura. A sensibilidade sensorial pode levar os
indivíduos com autismo a restringirem seu consumo de
alimentos com texturas preferenciais, toleráveis e controláveis
Ademais, a hipersensibilidade sensorial oral atípica (não
comum) é associada a taxas mais altas de recusa alimentar,
repertório alimentar mais restrito e baixo consumo de frutas e
vegetais. A falta de variedade alimentar pode colocar os
indivíduos em risco nutricional.
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Alterações gastrointestinais
Indivíduos que apresentam autismo são
propensos a alterações
gastrointestinais
Esses indivíduos apresentam alterações na composição e
função das bactérias presentes no intestino. Tais alterações
estão relacionadas a sintomas gastrointestinais como dor
abdominal, constipação, diarreia e também a disfunções
cognitivo comportamentais (eixo cérebro-intestino). Ou
seja, todos esses fatores podem contribuir para problemas
comportamentais em crianças com autismo.
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Alergia {À proteína do leite e
intolerância À lactose
A intolerância e alergia ao leite podem estar presentes no indivíduo
com autismo. O quadro abaixo mostra a diferença entre alergia e intoleância.

INTOLERÂNCIA
À LACTOSE
O corpo produz pouca
ou nenhuma enzima
lactase, que digere o
açúcar do leite, chamado
lactose.

Sintomas
gastrointestinais
(diarreia, flatulências,
constipação, dor
abdominal etc.).

ALERGIA À
PROTEÍNA DO
LEITE
Uma reação do sistema
imunológico às proteínas
do leite.

Sintomas
gastrointestinais como
asma, dermatites
atópicas, entre outros.
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ENTENDENDO A NUTRIÇÃO no
AUTISMO
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Malefícios da alimentação
inadequada
Os alimentos ultraprocessados passam por muitas
etapas de processamento e apresentam ingredientes como
sal, açúcar, óleos, gorduras e aditivos alimentares. Esses
aditivos têm a função de aumentar a duração dos
alimentos, colorir, dar sabor, aroma e textura que os
tornem muito atraentes. Existem vários motivos para
evitar o consumo dos ultraprocessados em indivíduos com
autismo. Estudos mostraram que os aditivos alimentares
nesse tipo de alimento, especialmente conservantes,
corantes, xarope de milho rico em frutose e adoçantes
artificiais, estão ligados ao comprometimento do autismo.
Essas substâncias podem também causar desequilíbrios
minerais (baixos níveis de zinco e fósforo, altos níveis de
cobre).
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O que meu filho pode comer?
Os alimentos in natura, ou minimamente
processados, devem ser base da
alimentação diária de um autista, pois
os mesmos contêm nutrientes e
micronutrientes necessários, como grãos,
raízes, legumes, verduras, frutas,
castanhas, ovos e carnes, feijão, arroz,
milho, batata, mandioca etc.
Óleos, gorduras, sal e açúcar devem
ser utilizados em pouca quantidade
para temperar e cozinhar alimentos.
Preferir sempre azeite de oliva em vez
de óleos em geral.
Evitar o consumo de alimentos
processados (conservas de
legumes, compota de frutas, pães e
queijos, entre outros).
O consumo de alimentos
ultraprocessados não deve estar
presente na alimentação diária de um
autista. Evitar ao máximo alimentos
como biscoitos recheados, salgadinhos de
pacote, refrigerantes, achocolatados
e macarrão instantâneo.
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Saúde intestinal através da
alimentação
PROBIÓTICOS
São organismos vivos com funções benéficas em
nosso corpo. Eles ajudam a manter a integridade do
revestimento intestinal, equilibrar o pH do corpo, regular
imunidade e controlar inflamação. Além disso, facilitam na
absorção de alimentos e melhoram a biodisponibilidade
Esses indivíduos apresentam alteração na composição e
de algumas vitaminas. Exemplos: kefir, kombucha, suplemento
função das bactérias presentes no intestino, essas alterações
alimentar,
entre
ouros. a sintomas gastrointestinais como, dor
estão
relacionadas
abdominal, constipação e diarreia; e disfunções cognitivocomportamentais (eixo cérebro-intestino). Ou seja, todos
esses fatores podem contribuir para problemas
comportamentais em crianças com TEA .

PREBIÓTICOS
Prebióticos são ingredientes não digeríveis que
beneficiam nosso organismo estimulando o desenvolvimento e
atividade de bactérias benéficas. Exemplos: Cereais integrais,
frutas, verduras, legumes e suplemento alimentar.
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A suplementação é necessária?
O efeito de nutrientes isolados e individuais foi se
mostrando insuficiente para explicar a relação entre
alimentação e saúde. O resultado benéfico deriva do alimento
em si e das combinações de nutrientes e outros compostos
químicos que fazem parte da matriz do alimento, mais do que de
nutrientes
isolados.
Entretanto,
devido
a
alguns
comportamentos alimentares específicos dos autistas, pode
haver o desenvolvimento de deficiências nutricionais, como
deficiências de vitaminas, minerais e ácidos graxos e,
consequentemente, acarretar a piora dos sintomas no indivíduo.
Os autistas podem apresentar deficiências quanto à ingestão de
cálcio, vitamina A, vitamina E, ferro, vitamina C, riboflavina,
zinco, vitamina B6 e fibras alimentares. Nesse contexto, as
prescrições nutricionais devem ser realizadas pelo nutricionista
ou médico, conforme a necessidade individual do paciente.
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Dieta sem glúten e sem caseína
trazem benefícios?
Estudos mostram que uma dieta sem caseína (proteína
do leite) e sem glúten para o tratamento de indivíduos com
autismo apresenta bons resultados. A teoria sobre essa dieta no
autismo é a de que o glúten e a caseína desencadeiam uma
resposta imune resultando em inflamação. Essa dieta pode
desempenhar um papel na supressão de respostas alérgicas,
auxiliando assim no desenvolvimento do cérebro e restaurando
as funções cerebrais. Outros estudos também têm mostrado
melhoras nos sintomas autísticos através da adesão à dieta.
ATENÇÃO: alterações na alimentação sem o acompanhamento
nutricional podem colocar a saúde em risco e trazer maiores
complicações. Esse tipo de dieta deve ser recomendado pelo/a
nutricionista.
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ESTRATÉGIAS ALIMENTARES
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Atividades sensoriais
A identificação precoce e a intervenção com indivíduos
com autismo, que apresentam sensibilidade sensorial oral
atípica e seletividade alimentar, pode beneficiá-los através do
trabalho
de
uma
equipe
multidisciplinar
que
inclua
fonoaudiólogo, médico, psicólogo, profissional de educação
física, pedagogo, terapeuta ocupacional e nutricionista, a fim
de melhorar as experiências sensoriais relacionadas à
alimentação e aumentar adequação e variedade alimentar. As
estratégias podem incluir a mudança da textura e consistência
dos alimentos para características sensoriais mais gerenciáveis
e o uso de uma abordagem de integração sensorial para
diminuir a sensibilidade sensorial. Mais importante, os planos
de tratamento devem ser individualizados de acordo com as
características únicas de cada indivíduo.
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Atividades sensoriais
Algumas atividades sensoriais que podem ser realizadas pelos
pais:
Ouvir música sobre alimentos;
Exemplo:

TREM DAS FRUTAS
Lá vem o trem. é o trem das frutas!
O que é que ele tem? MAMÃO!
O que é que ele tem? BANANA!
O que é que ele tem? LARANJA
O que é que ele tem? MAÇA
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Atividades sensoriais
Ofertar alimentos com texturas diferentes (íntegro, ralado,
picado, papa etc.);
Exemplo:

1ª Cenoura inteira

2ª Cenoura sem folhas

3ª Cenoura picada

4ª Cenoura em rodelas

5ª Cenoura ralada

6ª Cenoura em papa
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Atividades sensoriais
Falar sobre as características dos alimentos no horário das
refeições;
Exemplo:
1ª "Olha a maça, filho (a)"
2ª "A cor da maça é vermelha"
3ª "Cheira a maça! que cheiro bom"
4ª "Vamos comer?"
5ª "A maça é deliciosa"
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Atividades sensoriais
Criar uma pasta com imagens de alimentos e estimular a
visualização todos os dias (Trabalhar com imagens
verdadeiras dos alimentos, como no exemplo);
Exemplo:

OVO
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Incentivo a alimentação
saudável
Mesmo diante da sensibilidade sensorial e dificuldade
alimentar, os fatores ambientais também podem ser
determinantes, reforçando a seletividade alimentar ou
favorecendo uma dieta mais variada. Intervenções como
escolhas de hábitos saudáveis com os pais e cuidadores pode
ser uma boa estratégia de melhora dos hábitos alimentares,
uma vez que esses agentes podem desempenhar um papel
decisivo tanto no reforço das escolhas alimentares da
criança quanto no incentivo a uma dieta adequada.
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Fatores desmotivadores na
educação nutricional
O costume de assistir à televisão estimula o consumo
alimentar mesmo em indivíduos sem fome. Assistir à TV é uma
atividade distrativa que faz com que os indivíduos ignorem
sensações como saciedade. Desse modo, quanto maior a
concentração do indivíduo nessa atividade, maior a aptidão
ao consumo de alimentos. Complementando esse cenário, a
publicidade de alimentos direciona as escolhas em torno de
produtos ultraprocessados de alta caloria e baixo teor
nutricional. Portanto, recomenda-se que os indivíduos façam
suas refeições em lugares calmos e tranquilos (longe de
televisores) e que sejam críticos quanto ao conteúdo dos
comerciais.
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Associações de Pais e Amigos
dos Autistas
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Associações de Pais e
Amigos dos Autistas
As Associações de Pais e Amigos dos Autistas (AMAs) são
instituições beneficentes e sem fins lucrativos que surgiram no ano de
1983, devido à necessidade de atenção às crianças que apresentavam
diagnóstico de autismo. O Dr. Raymond Rosenberg atendeu algumas
famílias com filhos de até três anos de idade com diagnóstico de autismo.
Naquela época, não havia avanços científicos na pesquisa e/ou no
tratamento. Os acompanhamentos de crianças com deficiência mental
não eram apropriados e nem mesmo se aceitava indivíduos com esse
diagnóstico. Devido a esse fato, os pais dessas crianças se reuniram e
decidiram criar um futuro melhor para seus filhos, que proporcionasse
maior autonomia e produtividade. Assim, fundaram a AMA, a primeira
associação de autismo no Brasil.

Esse E-book é gratuito, mas caso queiram contribuir com algum valor, sugerimos que
entrem em contato com a Associação Amigos dos Autistas da Região Carbonífera de
Santa Catarina [AMA-REC/SC].
Endereço: Rua Antônio Rossi, 01 - Vila Zuleima, Criciúma.
Contato: (48) 3462-9804
DOAÇÕES NA CONTA BANCÁRIA
CNPJ: 04.594.820/0001-00
Conta: 60.302-3 Agencia: 5209-4 Banco: Banco do Brasil
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considerações finais
Com a apresentação desse manual espera-se que os pais,
responsáveis e familiares de crianças e adolescentes com
autismo se envolvam no processo de educação alimentar e
nutricional. Para tanto, necessita-se que alguns padrões
alimentares da família sejam modificados, visando ao
consumo de alimentos saudáveis (in natura e minimante
processados). A família tem papel fundamental nesse
processo, uma vez que os fatores ambientais afetam os
hábitos alimentares dos autistas. Além disso, considera-se
que esses indivíduos precisam de uma atenção qualificada no
tratamento alimentar e nutricional, não apenas do
nutricionista, mas de uma equipe multiprofissional, para que
sejam estimulados com técnicas sensoriais envolvendo uma
alimentação adequada, reparando, assim, o quadro de
dificuldades e padrão alimentar seletivo ou compulsivo.
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