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RESUMO 

O estudo norteou-se pelo seguinte problema: É possível estabelecer que a dieta 
específica, de determinados alimentos produzidos na Amazônia, contribua para 
melhorar a performance ao desempenharem as atividades e capacidades cotidianas 
dos alunos com Transtorno do Espectro Autista – TEA, de modo a reforçar a 
convivência saudável, interferindo no desenvolvimento psicossocial e afetivo e por 
consequência no aprendizado? O estudo teve como objetivo geral identificar os 
impactos da contribuição da dieta alimentar com produtos da Amazônia, elaborada 
para crianças com TEA, no processo de desenvolvimento educacional. 
Especificamente, procuramos compreender por meio de revisão de literatura, as 
principais dietas alimentares e analisar funções, benefícios das dietas indicadas para 
alunos com TEA; Elaborar uma dieta especial, com característica da Amazônia, 
levando em consideração o apontamento da família, escola e das crianças com TEA 
sobre os hábitos alimentares e as implicações de determinados alimentos no 
desenvolvimento e na aprendizagem; Aplicar a dieta e avaliar seus impactos no 
desenvolvimento sócio - educacional dos alunos com TEA. O estudo aconteceu na 
cidade de Porto Velho – Rondônia, tendo como campo de investigação a instituição 
filantrópica Associação dos Amigos dos Autistas - AMA. Para alcançar aos objetivos 
propostos no presente estudo, a metodologia utilizada possui dupla perspectiva: 
Trata-se uma de pesquisa aplicada desenvolvida a partir de dois estudos de caso, 
previamente, cujos participantes  são diagnosticados com Transtorno do Espectro 
Autista, sendo um com autismo leve e outro com autismo moderado, de acordo com 
a classificação proposta pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 
(DSM – V), e posterior avaliação do Perfil Psicoeducacional Revisado - (PEP-R). 
Verificou-se que os pais e toda equipe técnica tinham conhecimento sobre a 
importância da restrição alimentar das crianças com autismo, que está relacionada 
com o Glúten e a Caseína, produtos contra indicados no TEA. Porém, consideram 
como prioridade a ingestão alimentar na quantidade, desprezando a qualidade. De 11 
crianças avaliadas, 08 apresentam risco nutricional e ainda apresentam baixa 
ingestão nos nutrientes como Ácido Fólico, Vitamina E e Ácidos Graxos Essenciais, 
que são conhecidos como nutrientes que melhoram o desenvolvimento cognitivo das 
crianças com autismo. Ofertou-se a dieta rica nos referidos nutrientes, elaborada com 
produtos da Amazônia, para as duas crianças do estudo de caso por seis meses. 
Verificou-se segundo o Perfil Psicoeducacional Revisado – PEP-R, evoluções 
evidentes nas áreas do desenvolvimento do sujeito 1 (T1 = 2P 4 E 2R) para (T2 = 5P 
2E 1R); sujeito 2 (T1 = 0P 3E 5R) para (T2 = 2P 4E 2R) e no comportamento do sujeito 
1 (T1 = 1A 3M 0G) para (T2 = 3A 1M 0G); sujeito 2 (T1 = 0A 2M 2G) para (T2 = 1A 
2M 1G) dos alunos com TEA. 
 

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista. Nutrição na Amazônia. Educação 
Especial. Estudo de Caso.   
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ABSTRACT 

The study was based on the following problem: It is possible to establish that the 
specific diet of certain foods produced in the Amazon contribute to the daily activities 
and capacities of students with Autism Spectrum Disorder (ASD) in order to reinforce 
healthy coexistence, psychosocial and affective development and, consequently, the 
learning process? It was as general objective to identify the effects of the contribution 
of the food diet with products of the Amazon, elaborated for children with ASD, in the 
educational development process. Specifically, we sought to understand through 
literature review the main dietary diets and analyze functions, benefits of the diets 
indicated for students with ASD; To elaborate a special diet, with characteristic of the 
Amazon, taking into account the family observation, school and students with ASD on 
dietary habits and the implications of certain foods on development and learning; Apply 
the diet and evaluate its impact on the socio - educational development of students 
with ASD. The study was carried out in the city of Porto Velho - Rondônia, at a 
philanthropic institution as its investigation field, the Association of Friends of Autistics 
- AFA. In order to reach answers to the objectives proposed in the present study, the 
methodology used has a double perspective: This is an applied research moment and 
two study cases, previously diagnosed with Autism Spectrum Disorder, one with mild 
autism and the other with moderate autism, according to the classification proposed 
by the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM - V), and 
subsequent evaluation of the Revised Psychoeducational Profile - (PEP - R). It was 
found that parents and all technical team were aware of the importance of food 
restriction for autistic children, as it relates to Gluten and Casein, products 
contraindicated in ASD. However, they consider as a priority food intake in quantity, 
disregarding quality.  08 out of the 11 children evaluated present a nutritional risk and 
still present low intake of nutrients such as Folic Acid, Vitamin E and Essential Fatty 
Acids, which are known as nutrients that improve the cognitive development of children 
with autism. It was offered a diet rich in these nutrients, prepared with products from 
the Amazon. It was verified according to the Revised Psychoeducational Profile - PEP-
R, evident evolutions in the areas of Development of the subject 1 (T1 = 2P 4 E 2R) 
for (T2 = 5P 2E 1R); of the subject 2 (T1 = 0P 3E 5R) for (T2 = 2P 4E 2R) and in the 
behavior of subject 1 (T1 = 1A 3M 0G) for (T2 = 3A 1M 0G); Subject 2 (T1 = 0A 2M 
2G) to (T2 = 1A 2M 1G) of the students with ASD.  
 
Keywords: Autistic Spectrum Disorder. Nutrition in the Amazon. Special education. 
Study case. 
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APRESENTAÇÃO DO AUTOR 

 

Amazonense por natureza, nascida na beira do rio madeira, na localidade de 

Aliança, à docência partiu de o pensamento educar para transformar. Eu poderia 

iniciar este texto de diversas formas, mas decidi começar assim, dizendo a vocês e 

reafirmando a mim que esta profissão é uma escolha, um passo que damos na vida e 

para o qual devemos estar conscientes, pois poderá ser de ventos bons, suaves e 

também de muitos vendavais.  

A graduação em nutrição e, frente às comparações teórico-práticas da 

realidade do contexto profissional-acadêmico-científico, atribuindo-se a experiência 

de dez anos como nutricionista do hospital Santa Marcelina e  há nove anos como 

professora da área de saúde de um Centro Universitário de Porto Velho-RO, além de 

desenvolver a supervisão de estágio, que relaciona educação e saúde e essa 

Instituição de Ensino, fez com que aumentasse o desejo de aprofundar o estudo na 

educação especial com a inclusão de alimentos provenientes da região amazônica, 

promovendo oportunidades para discutir as condições de saúde na escola, para a 

produção de conhecimentos e para o desenvolvimento de práticas educativas 

contínuas na educação especial, essencial nesses tempos de constantes 

transformações. 

Consciente de que o Brasil é um país extenso e rico em diversidade, não à toa, cada 

região possui suas características culinárias e alimentos regionais e sabedora de no estado 

do Rondônia, muitos alimentos são provenientes da floresta e por isso, a população tende 

a ter uma a disponibilidade do alimento saudável e natural, recorrendo com menos 

frequência à produtos industrializados e comendo diversos alimentos com propriedades 

terapêuticas percebi a possibilidade de desenvolver um estudo que pudesse verificar a 

eficácia  da dieta alimentar com produtos da Amazônia, elaborada para pessoas com 

transtorno do espectro autista, no desenvolvimento educacional, poderia ser um tema 

inspirador para a pesquisadora, possibilitando novas ações educacionais para a 

comunidade autista.  

Dessa forma me vi educando para transformar, principalmente quando somos 

chamados a desafiar preconceitos e mostrar que é possível alimentar e nutrir através 

de uma dieta especializada com produtos amazônicos. Afirmamos como exemplo 
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sobre a compreensão da importância dos alimentos da Amazônia neste estudo o 

¨tucumã e a Castanha¨. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo busca identificar os impactos da contribuição da dieta alimentar 

com produtos da Amazônia, elaborada para crianças com TEA, no processo de 

desenvolvimento educacional. Pessoas com esse transtorno têm padrão alimentar e 

estilo de vida diferente em comparação com indivíduos que não possuem TEA, e isso 

pode comprometer seu estado nutricional, crescimento corporal e as relações com 

desenvolvimento afetivo, cognitivo e comportamental. Este texto dissertativo é, 

também, oriundo da inquietação desta pesquisadora sobre o fato do guia alimentar 

publicado em 2014 não incluir pessoa com autismo em seu texto orientador, o que 

pode ampliar as discussões do educacional para o social.  Destaca-se que a base 

deste estudo não está pautada na questão clínica. Contudo, em alguns momentos, a 

abordagem nessa área se apresenta com intuito de demonstrar as implicações do uso 

de uma dieta específica no desenvolvimento social e pessoal, bem como as 

habilidades e competências. Desta maneira, para compreender o Transtorno do 

Espectro Autista – TEA é necessário um breve histórico sobre a questão.  

Conforme relatório de março de 2014 do Centro de Controle e Prevenção de 

Doenças – CDC, aponta para os novos dados sobre a prevalência de autismo nos 

Estados Unidos, identificando 1 em 68 crianças com Transtorno do Espectro Autista 

– TEA. Com base no Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais de 

2014, que define a classificação diagnóstica do Autismo e todos os distúrbios, 

incluindo o transtorno autista, transtorno desintegrativo da infância, transtorno 

generalizado do desenvolvimento não-especificado e Síndrome de Asperger, 

fundiram-se em um único diagnóstico chamado Transtornos do Espectro Autista – 

TEA. Esses distúrbios se caracterizam pelas deficiências sociais e de comunicação; 

Interesses restritos, fixos e intensos e comportamentos repetitivos (DSM-V, 2014). 

Algumas pessoas com TEA podem ter dificuldades de aprendizagem em 

diversos estágios da vida, desde a etapa da vida escolar, até aprender atividades da 

vida diária. Estudos mostram que a seletividade alimentar, por eles apresentada, pode 

estar relacionada com a sensibilidade sensorial ou também descrita como 

defensividade tátil, que pode estar presente em algumas crianças com falhas de 

aprendizagem e de comportamento. A sensibilidade sensorial entendida como uma 

reação exagerada a determinadas experiências de toque, que muitas vezes resulta 



16  

em uma resposta comportamental negativa, podendo contribuir na dificuldade da 

aceitação de texturas de alimentos diversificados em indivíduos com TEA.  

Para crianças com autismo, mudanças na dieta podem fazer a diferença nos 

sintomas. Apesar de haver poucas evidências científicas confiáveis para fazer a 

prática de dietas especializadas como um método de tratamento, muitos pais e 

cuidadores relatam que estas dietas podem reduzir comportamentos repetitivos, 

melhorar a comunicação e aumentar as competências sociais (CORREIA, 2015). 

Com base nos desafios dietéticos, a literatura científica tem nos mostrado que, 

com relação à alimentação, especialmente na hora da refeição, dois aspectos mais 

marcantes são registrados: Seletividade, que limita a variedade de alimentos, 

podendo levar a carências nutricionais; recusa, mesmo ocorrendo a seletividade é 

frequente a não aceitação do alimento selecionado, o que pode contribuir para a 

inadequação alimentar (JANSSEN, 2016).  

Crianças com autismo podem não comer o suficiente dos alimentos adequados 

para obter a maioria dos nutrientes de sua dieta. E há uma controvérsia se a restrição 

de certos alimentos pode reduzir convulsões. Mas os pais podem explorar o uso de 

suplementos, complementos e dietas especiais para ajudar a manter as crianças com 

autismo saudáveis e possivelmente reduzir a hiperatividade, agressividade, cansaço 

e problemas gástricos. Portanto, deve-se ter cautela ao incluir certos alimentos que 

não sejam saudáveis (CARVALHO et al., 2012). 

Sendo assim, é neste cenário que esta pesquisadora justifica sua inquietação. 

Há autores que mencionam sobre a exclusão de alimentos que contêm glúten e 

caseína como fatores de remissão ou diminuição dos sintomas apresentados nas 

crianças com autismo. Porém não se apresenta quais alimentos devem ser 

substituídos em qualidade e quantidade de macro e micronutrientes (JANSSEN, 

2016). 

A exclusão dos alimentos não permitidos ao TEA exige um acompanhamento 

conjunto entre o nutricionista, equipe escolar e a família da criança com TEA. Pensar 

no ambiente que proporcione a aprendizagem, nos remete imediatamente a escola, a 

presença garantida no sistema educacional, que pode ocorrer pela Educação Especial 

ou pela Educação Especial na Perspectiva Inclusiva.  Entretanto, as dificuldades neste 

processo é um tema que, ao longo do tempo, tem inquietado professores e 

pesquisadores, apesar de as legislações (Constituição Federal de 1988, Estatuto da 

Criança e do Adolescente - ECA, 9ª edição de 2012, Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação Nacional - LDBEN 9394/96, dentre outras) ampararem o ingresso e a 

permanência da pessoa com autismo. A mesma não sugere somente que a criança 

nesta condição esteja inserida no ambiente escolar, mas indica caminhos para que a 

escola seja agradável e contribua para o seu desenvolvimento social e pessoal, assim 

como desenvolver suas habilidades e competências cognitivas. 

Com base nessa compreensão de realidade é que nos propusemos na 

perspectiva da pesquisa aplicada realizar atividades (palestra para equipe da escola 

e orientação alimentar para família) com vistas a identificar e discutir sobre fatores 

condicionantes dos hábitos alimentares, fatores influentes na produção, distribuição e 

acesso aos alimentos, com o propósito de contribuir com as discussões e soluções, 

sobre a influência da alimentação no desenvolvimento educacional dos estudantes 

com TEA. 

Caberia ao nutricionista integrar e mobilizar a comunidade escolar por meio de 

ações vinculadas ao processo de educação e saúde nos Transtornos de Espectro 

Autista. 

Assim, transformou-se no desejo pessoal e profissional de práxis humana em 

pesquisa científica. Acreditou-se na relevância para além da dimensão profissional, a 

dimensão social, humana e técnica, pois o presente estudo contribuiu com a 

implementação de novas ações de intervenção na escola, com vistas a incentivar uma 

alimentação adequada e saudável, assim como, proporcionou fundamentação teórica 

básica sobre segurança alimentar e nutricional para o TEA. Portanto, como professora 

atuante na área da nutrição, realizamos pesquisa aplicada que proporcionou uma 

intervenção nessa realidade, contribuindo para o processo de desenvolvimento 

educacional, caracterizado como multicultural e inclusivo. 

Partindo deste princípio buscou- se identificar os impactos da dieta específica 

com a inclusão de produtos da Amazônia no desenvolvimento e na aprendizagem dos 

estudantes com TEA. Essa dieta específica parte de pressupostos científicos de que 

determinados alimentos interfeririam nas atividades e capacidades cotidianas dos 

indivíduos com TEA, que reforçam a convivência saudável, interferem no 

desenvolvimento psicossocial e afetivo e, por consequência, no aprendizado. 
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2 TRANSTORNOS DE ESPECTRO AUTISTA: A EVOLUÇÃO DO CONCEITO, 

SUAS CARACTERÍSTICAS E ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO E 

APRENDIZAGEM 

 

2.1 A EVOLUÇÃO DO CONCEITO E SUAS CARACTERÍSTICAS  

O distúrbio autista foi delimitado pela primeira vez pelo psiquiatra austríaco Leo 

Kanner em (1943, p. 43). Na obra “Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo”  descreveu 

casos de onze crianças que tinham em comum “um isolamento extremo desde o início 

da vida e um desejo obsessivo pela preservação da mesmice, denominando-as 

autistas” e usou o termo “autismo infantil precoce”, pois sintomas já apareciam na 

primeira infância. Leo Kanner contextualiza essas observações no desenvolvimento, 

assim como enfatiza a predominância dos déficits de relacionamento social e dos 

comportamentos incomuns (NUNES, 2013). 

Para chamar a atenção para esse transtorno e despertar o interesse da 

sociedade, em 2007, a ONU instituiu o dia 2 de abril como o Dia Mundial da 

Conscientização do Autismo. Esse ato, pelo seu simbolismo, abriu possibilidades para 

um maior diálogo entre a sociedade que habilitava-se de interesse, como no caso as 

famílias, profissionais da área e os próprios indivíduos com autismo. Veio como um 

alerta necessário para que os Transtornos Invasivos do Desenvolvimento (TID), antes 

considerados raros, fossem vistos com maior responsabilidade (ARAÚJO, 2015).  

Nunes (2013) afirma que na década de 1980 o autismo passou a ser 

considerado um desvio qualitativo do desenvolvimento. Essa nova concepção foi 

importante, tendo em vista que focou nos aspectos relacionados ao desenvolvimento 

da criança, e não apenas nas deficiências sociais. 

Nesse período, o autismo infantil passou, juntamente com outros 4 transtornos, 

a ser incluído como subcategorias do Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD); 

conforme segue apresentados brevemente cada uma dessas condições com base nas 

referências de (ARAÚJO, 2015). 
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Quadro 1 - Transtornos Globais do Desenvolvimento: 

NOME CARACTERÍSTICAS 

Transtorno autista O diagnóstico do autismo é clínico, feito através 
de observação direta do comportamento. Os 
sintomas costumam estar presentes antes dos 3 
anos de idade, sendo possível fazer o diagnóstico 
por volta dos 18 meses de idade. Pessoas com 
autismo apresentam alterações na comunicação, 
na socialização e comportamentos restritos.  

O transtorno de Asperger Forma mais branda de autismo. São 
diagnosticados apenas em graus de 
comprometimento. Indivíduos com Asperger 
tipicamente apresentam inteligência normal ou 
acima da média, desenvolvem a fala, apresentam 
problemas de interação social e alterações do 
comportamento.  

Transtorno desintegrador da 
infância, também denominada 
como Síndrome de Heller. 

É uma condição muito rara em que as crianças se 
desenvolvem normalmente até pelo menos dois 
anos de idade, mas então demonstram uma grave 
perda social, de comunicação e outras 
habilidades. Após esse período tendem a perder 
habilidades em pelo menos duas áreas: 
linguagem expressiva, linguagem receptiva, 
comportamentos adaptativos, habilidades 
motoras, interação social, brincadeiras, ou 
controle de esfíncteres.  

Transtorno de Rett É um distúrbio neurológico que afeta 
principalmente o sexo feminino 
(aproximadamente 1 em cada 10.000 a 15.000 
meninas nascidas vivas), em todos os grupos 
étnicos. Crianças com essa síndrome apresentam 
deficiência intelectual profunda ou severa, as 
habilidades adquiridas (como fala, capacidade de 
andar e uso intencional das mãos) são perdidas 
gradativamente e surgem as estereotipias 
manuais (movimentos repetitivos com as mãos) e 
prejuízos na linguagem.  

Autismo atípico É comum que indivíduos tenham as habilidades 
sociais mais intactas e um menor nível de déficit 
intelectual do que os indivíduos com outro 
Transtorno global do desenvolvimento. 
Apresentam geralmente leves déficits na 
comunicação, socialização ou no comportamento. 
Ter deficiência intelectual leve é comum.  

Elaborado pela Autora: Oliveira, V. (2018), com base nas referências de (ARAÚJO, 2015). 

 
Em 2013 com o lançamento da 5ª edição do Manual de Saúde Mental - DSM, 

os subtipos dos transtornos do espectro do autismo foram eliminados. Os indivíduos 
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com autismo são agora diagnosticados em um único espectro com diferentes níveis 

de gravidade. O DSM-V, passa a abrigar todas as subcategorias da condição em um 

único diagnóstico denominado: Transtorno do Espectro Autista – TEA. A Síndrome de 

Asperger não é mais considerada uma condição separada e o diagnóstico para 

autismo passa a ser definido em duas categorias: alterações da comunicação social 

e presença de comportamentos repetitivos e estereotipados (INSTITUTO PENSI, 

2017). 

O autismo é definido como um transtorno invasivo do desenvolvimento, isto é, 

algo que faz parte da constituição do individual e afeta sua evolução, que pode variar 

de indivíduo para outro. Os sintomas apresentam-se na infância antes dos 3 anos de 

idade, sendo possível fazer o diagnóstico nos primeiros 02 anos. Para o seu 

diagnóstico é imprescindível a clínica, através da observação direta do 

comportamento e de uma entrevista com os pais ou responsáveis. Os Transtornos do 

Espectro do Autismo (TEA) referem-se a um grupo de transtornos caracterizados por 

um espectro compartilhado de prejuízos qualitativos na interação social, associados a 

comportamentos repetitivos e interesses restritos pronunciados (BRENTANI et al., 

2013).  

Pessoas com autismo, em geral, apresentam comprometimentos em três 

importantes domínios do desenvolvimento humano: a comunicação, a socialização e 

a imaginação. Considerando-se assim a tríade (CUNHA, 2014). 

1. Desvios qualitativos da comunicação - São assim chamados pela dificuldade 

em utilizar com sentido todos os aspectos da comunicação verbal e não verbal. Isto 

inclui gestos, expressões faciais, linguagem corporal, ritmo e modulação na linguagem 

verbal. Portanto, dentro da grande variação possível na severidade do autismo, pode-

se encontrar uma criança sem linguagem verbal e com dificuldades na comunicação 

por qualquer outra via – isto inclui ausência de uso de gestos ou um uso muito precário 

dos mesmos; ausência de expressão facial ou expressão facial incompreensível para 

os outros e assim por diante – como se pode, igualmente, encontrar crianças que 

apresentam linguagem verbal, porém esta é repetitiva e não comunicativa. 

Muitas crianças que apresentam linguagem verbal repetem simplesmente o 

que lhes foi dito. Este fenômeno é conhecido com ecolalia imediata. Outras crianças 

repetem frases ouvidas há horas, ou até mesmo dias antes (ecolalia tardia). É comum 

que crianças com autismo e inteligência normal repitam frases ouvidas anteriormente 
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e de forma perfeitamente adequada ao contexto, embora, geralmente nestes casos, o 

tom de voz soe estranho e pedante (GESCHWIND, 2009). 

2. Desvios qualitativos na socialização – É o ponto crucial no autismo e o mais 

fácil de gerar falsas interpretações. Significam a dificuldade em relacionar-se com os 

outros, a incapacidade de compartilhar sentimentos, gostos e emoções e a dificuldade 

na discriminação entre diferentes pessoas (CUNHA, 2014). Muitas vezes a criança 

que tem autismo aparenta ser muito afetiva, por aproximar-se das pessoas 

abraçando-as e mexendo, por exemplo, em seu cabelo ou mesmo beijando-as quando 

na verdade ela adota indiscriminadamente esta postura, sem diferenciar pessoas, 

lugares ou momentos. Segundo Mirenda, Donnellan e Yoder (1983, p. 23):  “[...] os 

distúrbios na interação social dos autistas podem ser observados desde o início da 

vida. Com autistas típicos, o contato ‘olho a olho’ já se apresenta anormal antes do 

final do primeiro ano de vida [...]”. Muitas crianças olham de canto de olho ou muito 

brevemente. Um grande número de crianças não demonstra postura antecipatória ao 

serem pegos pelos seus pais, podendo resistir ao toque ou ao abraço (FRANCIS, 

2005). 

Segundo Brentani et al., (2013) dificuldades em se moldar ao corpo dos pais, 

quando no colo, são observadas precocemente. Crianças que, posteriormente, 

receberam o diagnóstico de autismo, demonstravam falta de iniciativa, de curiosidade 

ou comportamento exploratório, quando bebês. 

Frequentemente, os pais de autistas descrevem seus bebês como “felizes 

quando deixados sozinhos”, “como se estivessem dentro de uma concha”, “sempre 

em seu próprio mundo”. Os autistas têm um estilo “instrumental” de se relacionar, 

utilizando-se dos pais para conseguirem o que desejam. Um exemplo de modo 

instrumental de relacionamento ocorre quando a criança com autismo pega a mão da 

mãe e a utiliza para abrir uma porta em vez de abri-la com sua própria mão (ARRUDA, 

2010). 

3. Desvios qualitativos na imaginação - Caracterizam-se por rigidez e 

inflexibilidade e se estendem às várias áreas do pensamento, linguagem e 

comportamento da pessoa. Podem ser exemplificadas por comportamentos 

obsessivos e ritualísticos, compreensões literais da linguagem, falta de aceitação das 

mudanças e dificuldades em processos criativos (CUNHA, 2014). 

A autora, Mello (2007, p. 43) observa ¨[...] dificuldade por uma forma de brincar 

desprovida de criatividade e pela exploração peculiar de objetos e brinquedos¨.  
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Usualmente, crianças com autismo demonstram sérios problemas na 

compreensão e utilização da mímica, gestualidade e fala. Desde o início, os jogos de 

“faz-de-conta” e imitação social, amplamente observados nas crianças com 

desenvolvimento normal, são falhos ou inexistentes no indivíduo com autismo 

(NUNES; ARAÚJO, 2011). Uma criança que tem autismo pode passar horas a fio 

explorando a textura de um brinquedo, e costumam ser fascinadas por objetos ou 

elementos inusitados para uma criança, como zíperes ou cabelos. Em crianças que 

têm autismo e têm inteligência preservada, pode-se perceber a fixação em 

determinados assuntos, na maioria dos casos incomuns em crianças da mesma idade, 

como calendários ou animais pré-históricos, o que é confundido às vezes com nível 

de inteligência superior (LOPES, 2011). 

As mudanças de rotina, como de casa, dos móveis, ou até mesmo de percurso, 

costumam perturbar bastante algumas dessas crianças. Apesar dessa resistência, 

pessoas com autismo mantêm rotinas e rituais próprios. É comum insistirem em 

determinados movimentos, como abanar as mãos e rodopiar (movimentos 

estereotipados). Algumas preferem brincadeiras de ordenamento, alinhando objetos, 

por exemplo. Podem apresentar preocupação exagerada com temas restritos, como 

horários fixos de determinadas atividades ou compromissos, sendo que se cogita que 

os movimentos estereotipados estejam muito ligados a esta última característica, pois 

costumam ocorrer em horários fixos do dia (PEREIRA et al., 2013). 

 

2.2 TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA 

O diagnóstico do autismo é clínico, realizado através de observação direta do 

comportamento. Não existem testes laboratoriais para diagnosticar o autismo. O 

diagnóstico é realizado por um profissional com experiência na área médica, que faz 

uma avaliação do quadro clínico, histórico de vida e comportamento da criança. Os 

sintomas costumam estar presentes antes dos 3 anos de idade, sendo possível fazer 

o diagnóstico por volta dos 18 meses de idade. Os Transtornos do Espectro do 

Autismo (TEA) referem-se a um grupo de transtornos caracterizados por um espectro 

compartilhado de prejuízos qualitativos na interação social, associados a 

comportamentos repetitivos e interesses restritos pronunciados (BRENTANI et al., 

2013).  
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Os TEAs apresentam uma ampla gama de severidade e prejuízos, sendo 

frequentemente a causa de alteração grave, representando um grande problema de 

saúde pública e baseada nos critérios para diagnósticos do DSM – V, que é um guia 

para o diagnóstico do indivíduo com TEA com representação dos respectivos critérios. 

1) Déficits clinicamente significativos e persistentes na comunicação social e nas 

interações sociais, manifestadas de todas as maneiras seguintes: 

a) Déficits expressivos na comunicação não verbal e verbal usadas para interação 

social; 

b) Falta de reciprocidade social; 

c) Incapacidade para desenvolver e manter relacionamentos de amizade 

apropriados para o estágio de desenvolvimento. 

2) Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades, 

manifestados por pelo menos duas das maneiras abaixo: 

a) Comportamentos motores ou verbais estereotipados, ou comportamentos 

sensoriais incomuns; 

b) Excessiva adesão/aderência a rotinas e padrões ritualizados de 

comportamento; 

c) Interesses restritos, fixos e intensos. 

3) Os sintomas devem estar presentes no início da infância, mas podem não se 

manifestar completamente até que as demandas sociais excedam o limite de suas 

capacidades. 

Pessoas com autismo possuem dificuldades em várias áreas do 

desenvolvimento e comportamento, conforme descrito na representação dos critérios 

apresentado pelo do DSM – V. Este estudo toma como base a introdução da dieta 

específica com a inclusão de produtos da Amazônia no acompanhamento do 

desenvolvimento educacional dos alunos com TEA, se faz necessário lançarmos mão 

do instrumento Perfil Psicoeducacional Revisado – (PEP-R) para o acompanhamento 

do desenvolvimento Cognitivo. O Cognitivo: Interação social. Linguagem e as áreas 

Sensoriais e Perceptivas, as crianças com autismo apresentam padrões desviantes 

de respostas para os estímulos sensoriais (olfativa, auditiva, visual, tátil, gustativa), de 

modo geral, havendo um aumento ou diminuição das respostas (BRENTANI et al., 

2013). 

Este instrumento é específico para o acompanhamento das crianças com TEA.  
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2.3 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO NO AUTISMO: 

CONTRIBUIÇÕES DO   PERFIL PSICOEDUCACIONAL REVISADO - (PEP-R) 

O acompanhamento do transtorno é realizado por meio de intervenções 

terapêuticas, realizada por equipes multidisciplinares. O TEACCH (Treatment and 

Education of Autistic and Communication Handicapped Children) é reconhecido como 

uma das metodologias mais eficazes para o acompanhamento das pessoas com 

autismo e transtornos correlatos de comunicação. O Perfil Psicoeducacional Revisado 

(PEP-R) (SCHOPLER et al., 1990), considerado o instrumento de avaliação, foi 

construído dentro do próprio Centro TEACCH, da Carolina do Norte (LEON, 2002) 

com o objetivo de oferecer os referencias necessários para a elaboração do currículo 

educacional (MOTA, 2008). 

O Perfil Psicoeducacional Revisado (PEP-R) (SCHOPLER et al., 1990) é um 

instrumento que mensura a idade de desenvolvimento e identifica padrões de 

aprendizado irregulares e idiossincráticos de crianças com autismo. O teste é aplicável 

em crianças de nível pré-escolar, dentro ou abaixo do intervalo de idade entre 3 a 12 

anos (LEON, 2002). 

O PEP-R oferece informações relativas ao funcionamento do desenvolvimento 

nas áreas de: imitação, percepção, motora grossa motora fina, integração olho - mão, 

desempenho cognitivo e cognitivo verbal. O PEP-R também identifica níveis de 

anormalidades de comportamento nas áreas de relacionamento e afeto, brincar e 

interesse por materiais, respostas sensoriais e linguagem. Ele é constituído por um kit 

composto por uma série de brinquedos e materiais pedagógicos que foram 

apresentados para a criança de uma forma lúdica e estruturada como jogo e 

brincadeira. É composto por encaixes de madeira coloridos, livro de imagens, 

fantoches, objetos com suas respectivas fotografias, bolinhas de sabão, massinha de 

modelar, bola e materiais gráficos (papel, giz).  

As atividades podem ser aplicadas por instrução verbal, gestos ou dicas, 

demonstração e apoio físico. O sistema de pontuação referente aos itens de 

desenvolvimento é dividido em três níveis:  

1 - P de “passou” (se a criança realizou a tarefa com sucesso); 

2 - R de “reprovou” (quando a criança não conseguiu realizar a tarefa);  

3 - E de “emergente” (quando a criança conseguiu realizar a tarefa com alguma dica 

ou ajuda do examinador).  
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Este último tipo de resposta representa que ainda não há consolidação da 

estrutura cognitiva, cujo conhecimento da criança sobre a realização da tarefa é 

parcial. Pode também compreender as respostas da criança que indicam que ela 

entendeu a que se refere à tarefa e, no entanto, realiza-a de uma maneira peculiar.  

Para traçar o perfil comportamental, as categorias de respostas são:  

1 - Adequado (se a criança se comporta de forma esperada para a idade); 

2 - Moderado (quando a manifestação da criança for inadequada); 

3 - Grave (quando os comportamentos são inadequados, mas a intensidade, 

qualidade e manifestações do comportamento são claramente mais exageradas e 

perturbadoras).  

Os escores obtidos com base nesse instrumento servem como parâmetros para 

a elaboração de programas de intervenção psicomotora para crianças que 

apresentam transtorno do espectro autista e problemas correlatos da comunicação 

(LEON, 2002). 

 

2.3.2 O desenvolvimento e a aprendizagem 

Dando ênfase aos estudos de caráter construtivo, Piaget defende que o 

indivíduo se desenvolve a partir da ação sobre o meio em que está inserido. Essas 

construções são possíveis graças à interação do sujeito com seu meio físico e social. 

O desenvolvimento geral do indivíduo será resultado de suas potencialidades 

genéticas e, sobretudo, das habilidades aprendidas durante as várias fases da vida 

(MOREIRA, 1999). 

Todo conhecimento é uma construção, uma interação, contendo um aspecto 

de elaboração do novo, e destacando a proposta de Piaget que é entender como a 

criança constrói conhecimentos para que as atividades de ensino sejam apropriadas 

aos níveis de algo predeterminado pelas estruturas internas da criança (CUNHA, 

2014). 

A aprendizagem permite ao sujeito compreender melhor as coisas que estão à 

sua volta, seus companheiros, a natureza e a si mesmo, capacitando-o a ajustar-se 

ao seu ambiente físico e social, aprendizagem está diretamente relacionada com o 

desenvolvimento cognitivo, são as diferentes estruturas cognitivas que permitem 

prever o que se pode conhecer naquele momento de evolução. Os sujeitos vão 

evoluindo, de um estado de total desconhecimento do mundo que o cerca, até o 
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desenvolvimento da capacidade de conhecer o que ultrapassa os limites do que está 

a sua volta (PALANGANA, 1998). 

Destaca-se no autismo a aplicação do Perfil Psicoeducacional Revisado - 

(PEP-R) nas idades correspondentes de 3 a 12, período esse que marca os estágios 

do desenvolvimento segundo Piaget na fase Pré-operacional (2-7 anos) -  nesse 

período, a partir da linguagem a criança inicia a capacidade de representar uma coisa 

por outra, ou seja, formar esquemas simbólicos. No momento da aparição da 

linguagem, a criança se acha às voltas, não apenas com o universo físico como antes, 

mas com dois mundos novos: o mundo social e o das representações interiores. 

Operacional-concreto (7-12 anos) - Esse período se destaca como o declínio do 

egocentrismo intelectual e o crescimento do pensamento lógico, pois é nessa idade 

que a criança inicia na escola. É nesse período que a realidade passa a ser 

estruturada pela razão. A criança terá um conhecimento real, correto e adequado de 

objetos e situações da realidade. A criança agora pensa antes de agir, ou seja, ela 

consegue solucionar mentalmente um problema. A operação que antes levava alguns 

minutos, agora é resolvida rapidamente (PIAGET, 1993). 

De acordo com CARVALHO (2012) existe uma total desatenção para com a 

informação adequada sobre a alimentação x aprendizagem por parte de profissionais, 

educadores, pais e sociedade que realizam o acompanhamento educacional, social e 

desenvolvimento dos autistas.  

O comprometimento da aprendizagem e a alimentação no autismo, torna-se 

um fator imprescindível nos estágios de desenvolvimento citado por Piaget. O que 

afirma Daniela Janssen, que trabalha técnicas de aprendizagem com crianças autistas 

(2016, p.35): ¨[...] O autista é incapaz de tirar o total proveito das terapias 

comportamentais se tiver um cérebro desnutrido, inflamação gastrointestinal ou 

acúmulo de compostos tóxicos – fatores que prejudicam a comunicação cerebral [...]¨. 

Por isso, a alimentação é fundamental. 

A pessoa com autismo em geral possui muitas alterações no funcionamento de 

seus sistemas orgânicos, gerando um quadro de desordem sistêmica. Problemas 

digestivos e desequilíbrio da microbiota intestinal, deficiência imunológica, aumento 

de inflamação e alergias, redução de enzimas antioxidantes e aumento de estresse 

oxidativo, baixa capacidade de desintoxicar o organismo e de produzir energia pela 

célula são algumas das partes desse quebra cabeça que frequentemente estão 
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alteradas, e que desorganizam este indivíduo a ponto de gerar ou intensificar seu 

quadro autístico (BANDINI, 2010). 

Como a alimentação pode melhorar o comprometimento do autismo? A 

alimentação para o TEA deve ser isenta de caseína e glúten.   

Alguns autores afirmam que o glúten e a caseína causam hiperatividade, falta 

de concentração, irritabilidade, dificuldade na interação da comunicação e 

sociabilidade.  Estudos relatam que indivíduos com autismo, os quais aderiram a uma 

dieta isenta de caseína e glúten, apresentaram melhora dos sintomas (SILVA, 2011).   

Sugere-se que os peptídeos de glúten e caseína, assim como outros 

componentes nutricionais, podem ter alguma participação na fisiopatologia do autismo 

(GONZALÉZ, 2006).  

Recentes estudos têm sugerido a possível contribuição de toxinas dos 

alimentos, intoxicação por metais, alergia à caseína e ao glúten. Whiteley et al., (2010) 

relata que em estudos desenvolvidos na Dinamarca, com crianças autistas que foram 

alimentadas com dieta restrita em glúten e caseína, foram obtidas melhoras 

consideráveis no comportamento destas crianças após 8 a 12 meses de dieta. 

Segundo as pesquisas podem estar relacionados ao comportamento da pessoa com 

TEA e a aprendizagem. O mesmo autor completa ainda, que devido à complexidade 

e potencial de deficiência nutricional como resultado de longo prazo da dieta, suporte 

clínico adequado e dietético deve ser utilizado durante toda a tentativa de fazer tal 

mudança na dieta. 

Essa dieta promove alterações cerebrais que diminuem a euforia e a 

agressividade dos indivíduos autistas, sendo uma ótima forma de complementar o 

tratamento neste transtorno infantil e adulto. As pessoas com autismo tendem a ter 

algumas deficiências nutricionais, que quando são supridas também ajudam a 

controlar melhor seu comprometimento autístico e por consequência melhorar seu 

desempenho educacional. A maior parte das pessoas com autismo possui: 

• Deficiência em zinco; 

• Excesso de cobre; 

• Deficiência em cálcio e magnésio; 

• Deficiência em ômega 3; 

• Deficiência de fibras; 

• Deficiência em antioxidantes. 
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A partir disto, torna-se evidente a precisão desta pesquisa que se justifica pela 

necessidade de mostrar aos interessados algumas formas de identificar o 

comprometimento no desenvolvimento do autista, através das características clínicas 

apresentadas pela alimentação inadequada e que é possível trabalhar com esta 

criança de maneira eficaz para a promoção do seu desenvolvimento cognitivo com 

vistas ao educacional. 

O processo de desenvolvimento nos aspectos fisiológico da criança, 

representado pela capacidade de realizar funções é acelerado nos primeiros meses 

de vida. O processo de desenvolvimento tem como base a maturação progressiva do 

sistema nervoso central, num organismo dotado de condições adequadas de meio 

interno (equilíbrios de ácido básico, nutricional e metabólico). Que acontece através 

de um organismo bem nutrido, não só de calorias e sim de nutrientes essenciais 

(VITOLO, 2003). Whiteley et al., (2010) afirmam que o glúten e a caseína causam 

hiperatividade, falta de concentração, irritabilidade, dificuldade na interação da 

comunicação e sociabilidade prejudicando o seu desenvolvimento e aprendizagem. 

Deste modo, nos processos escolares, pessoas com autismo podem ter seu 

desempenho escolar comprometido se não forem feitos investimentos significativos 

em educação, de modo a atingir todos que estão envolvidos com a formação deste 

indivíduo.  

 

A educação é um direito de todos assim como mostra a Constituição Federal 

de 1988, capítulo III, seção I:  

Art. 205 A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 

De acordo com a constituição, o Estado e a família têm o dever de promover 

esse acesso à educação. O dever do Estado é construir escolas e capacitar 

profissionais para que venham contribuir para a construção da cidadania de cada 

criança. Cabe à família responsabilizar-se por levar essas crianças à escola, 

contribuindo também para a sua formação.   

A inclusão dos Estudantes Público Alvo da Educação Especial pode ser 

melhorada com o apoio da família. De acordo com Maciel (2000) são os pais, em 

última instância, que apresentam a criança ao mundo social. A educação da pessoa 
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com autismo é bloqueada pela dificuldade de socialização, que faz com que ela tenha 

uma consciência pobre da outra pessoa e é responsável, em muitos casos, pela falta 

ou diminuição da capacidade de imitar, que é uns dos pré-requisitos cruciais para o 

aprendizado, e também pela dificuldade de se colocar no lugar de outro e de 

compreender os fatos a partir da perspectiva do outro (MELLO, 2007). 

NUNES (2013) acrescenta que pesquisas mostraram que mesmo nos primeiros 

dias de vida um bebê típico prefere olhar para rostos do que para objetos. Através das 

informações obtidas pela observação do rosto dos pais, o bebê aprende e encontra 

motivação para aprender. Já o bebê com autismo dirige sua atenção indistintamente 

para pessoas e para objetos, e sua falha em perceber pessoas faz com que perca 

oportunidades de aprendizado, refletindo em um atraso do desenvolvimento.  

Os pais e os profissionais estão bem cientes das dificuldades que as crianças 

com autismo têm em muitos ambientes educacionais. Em resposta, têm desenvolvido 

programas alternativos e estratégias de intervenção. Embora alguns destes sejam 

úteis, a maioria enfatiza a correção das dificuldades comportamentais para melhorar 

o rendimento educacional. Entretanto, um outro aspecto do problema tem recebido 

menos atenção: as necessidades específicas de aprendizagem desta população 

especial. Oliveira e Alves (2005) dizem que as necessidades envolvidas incluem 

dificuldades organizacionais, distração, problemas em sequenciar, falta de habilidade 

em generalizar e padrões irregulares de pontos fortes e pontos fracos. Embora 

nenhum destes se aplique à população inteira dos alunos com autismo, estes 

problemas de aprendizagem são vistos em um grau significativo em uma porcentagem 

grande destes alunos. 

A organização é difícil para alunos com autismo. Requer uma compreensão do 

que se quer fazer e um plano para a execução. Estas exigências são suficientemente 

complexas, inter-relacionadas e abstratas para apresentar obstáculos incríveis para 

alunos com autismo. Quando fica cara a cara com demandas organizacionais 

complexas, eles ficam frequentemente imobilizados e muitas vezes não são capazes 

de executar as tarefas pedidas. 

De acordo com Pelosi (2011) o desenvolvimento de hábitos sistemáticos e 

rotinas de trabalho tem sido uma estratégia eficaz para minimizar estas dificuldades 

organizacionais. Os alunos com rotinas de trabalho estabelecidas da esquerda para a 

direita, de cima para baixo, não param de trabalhar para planejar onde começar e 

como prosseguir. As dificuldades organizacionais são minimizadas também com as 
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listas de verificação, programações e instruções visuais mostrando concretamente 

aos alunos autistas o que foi completado, o que precisa ser terminado e como 

prosseguir. 

A distração é outro problema comum dos alunos com autismo. Ela toma 

diversas formas na sala de aula: reagindo aos ruídos externos de carro, 

acompanhando visualmente os movimentos na sala de aula, ou “estudando” o lápis 

do professor na mesa ao invés de terminar o trabalho pedido. Embora a maioria de 

alunos com autismo seja distraída por alguma coisa específica, as distrações 

divergem consideravelmente de uma criança para outra (REIS, 2015). 

A identificação do que distrai cada aluno é o primeiro passo para ajudá-los. 

Para alguns podem ser estímulos visuais, enquanto para outros podem ser auditivos. 

As distrações podem estar respondendo a ruídos externos ou a movimentos visuais 

como também podem não se concentrar em aspectos centrais de tarefas pedidas. As 

avaliações cuidadosas das distrações individuais são cruciais. Depois destas 

avaliações as modificações ambientais podem ser feitas: podem envolver a disposição 

física da área de trabalho do aluno, a apresentação de tarefas relacionadas ao 

trabalho, ou muitas outras possibilidades (PEREIRA et al., 2013). 

A sequenciação é outra área de dificuldade. Estes alunos frequentemente não 

se lembram da ordem precisa das tarefas, porque se atém de forma concreta a 

detalhes específicos e nem sempre veem relação entre elas. Porque as sequências 

implicam nestas relações, são frequentemente desconsideradas (REIS, 2015). 

Monte e Santos (2004) consideram que as rotinas consistentes de trabalho e 

as instruções visuais compensam essas dificuldades. As instruções visuais podem 

destacar sequências de eventos e fazer com que os alunos autistas se lembrem da 

ordem adequada a seguir. A figura visual permanece atual e concreta, ajudando o 

aluno seguir a sequência desejada. O estabelecimento de hábitos sistemáticos de 

trabalho é também útil; um aluno que trabalhe sempre da esquerda para a direita pode 

ter o trabalho apresentado na sequência correta. 

As dificuldades com generalização são bem conhecidas no autismo e têm 

implicações importantes para práticas educacionais. Os alunos com autismo 

frequentemente não podem aplicar o que aprenderam em uma situação específica a 

ambientes/contextos semelhantes. A generalização adequada requer uma 

compreensão dos princípios fundamentais nas sequências aprendidas e nas maneiras 

sutis pelas quais elas são aplicáveis a outras situações. Atendo-se a detalhes 
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específicos, os alunos com autismo frequentemente perdem esses princípios centrais 

e suas aplicações (PELOSI, 2011). 

Dentre os modelos educacionais para a comunidade autista, um dos mais 

importantes é o método TEACCH (Treatment and Education of Autistic and 

Communication Handicapped Children, em português, Tratamento e Educação de 

Crianças com Autismo e com Desvantagens na Comunicação), desenvolvido pela 

Universidade da Carolina do Norte e que tem como postulados básicos de sua 

filosofia: 

a) Propiciar o desenvolvimento adequado e compatível com as potencialidades e 

a faixa etária da criança com autismo; 

b) Funcionalidade (aquisição de habilidades que tenham função prática); 

c) Independência (desenvolvimento de capacidades que permitam maior 

autonomia possível); 

d) Integração de prioridades entre família e programa, ou seja, objetivos a serem 

alcançados devem ser únicos e a estratégias adotadas devem ser uniformes. 

Dentro desse modelo, é estabelecido um plano terapêutico individual, onde é 

definida uma programação diária para o indivíduo com autismo. O aprendizado parte 

de objetos concretos e passa gradativamente para modelos representacionais e 

simbólicos, de acordo com as possibilidades do indivíduo com autismo. 

 

2.3.4 O papel do educador 

A escola oferece um ambiente propício para a avaliação emocional das 

crianças e adolescentes por ser um espaço social relativamente fechado, 

intermediário entre a família e a sociedade. É na escola onde a performance dos 

alunos pode ser avaliada e onde eles podem ser comparados estatisticamente com 

seus pares, com seu grupo etário e social. 

É importante  considerar o embasamento das Diretrizes  e Leis  para os 

indivíduos com autismo, entre elas a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, assim como a Lei nº 12.764, de 27 de 

Dezembro de 2012, seção II, que assegura : Art. 2º A participação da comunidade na 

formulação de políticas públicas voltadas para as pessoas com transtorno do espectro 

autista e o controle social da sua implantação, acompanhamento e avaliação. 
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Dentro da sala de aula há situações psíquicas significativas, nas quais os 

professores podem atuar tanto beneficamente quanto, consciente ou 

inconscientemente, agravando condições emocionais problemáticas dos alunos. Por 

exemplo, as crianças com autismo não compreendem como se estabelecem as 

relações de amizade. Algumas não têm amigos, enquanto outras pensam que todos 

em sua sala de aula são seus amigos. Os alunos podem trazer consigo um conjunto 

de situações emocionais intrínsecas ou extrínsecas, ou seja, podem trazer para escola 

alguns problemas de sua própria constituição emocional (ou personalidade) e, 

extrinsecamente, podem apresentar as consequências emocionais de suas vivências 

sociais e familiares (SOARES, 2010). 

Os perfis irregulares das habilidades e dos déficits são características bem 

documentadas nos alunos com autismo. Também estão entre os mais difíceis para se 

desenvolver programas específicos. Um aluno com auitsmo pode ter a habilidade 

extraordinária de estabelecer relações espaciais ou de entender conceitos numéricos, 

mas ser incapaz de usar estes pontos fortes por causa das limitações organizacionais 

e de comunicação. São necessários professores com habilidade e com experiência, 

em ensinar na presença destes pontos fortes e fracos tão singulares (SILVIA, 2009).  

Isto não pode se restringir às habilidades acadêmicas, mas deve também incluir 

os estilos de aprendizagem, destrutibilidade, funcionamento em situações de grupo, 

em habilidades independentes, e em tudo mais que possa ter impacto sobre a situação 

de aprendizagem. Os estilos de aprendizagem são especialmente importantes para o 

processo da avaliação porque são essenciais para liberar o potencial de 

aprendizagem (JUSTO, 2015).  

Apontamos para inquietação e ampliamos a discussão sobre o impacto de uma 

dieta especial com produtos da Amazônia sobre a situação do desenvolvimento dos 

indivíduos com Transtorno do Espectro Autista, tendo como referência as Diretrizes 

na lei 12.764, de 27 de Dezembro de 2012, seção III: que diz em seu  “Art. 2º A atenção 

integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, 

objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a 

medicamentos e nutrientes.” 

Enfatiza ainda o direito da pessoa com transtorno do espectro autista: “Art. 3º 

O acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas 

necessidades de saúde, incluindo: o atendimento multiprofissional; a nutrição 

adequada e a terapia nutricional.” 
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A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em parceria com mães, pais e 

representantes de entidades ligadas ao Movimento Pró-Autista, a partir de 

questionamentos de familiares e profissionais sobre os direitos da pessoa com 

autismo, elaborou a cartilha publicada em 2011, que descreve os direitos das pessoas 

com o autismo.  

A mesma refere-se ao atendimento garantido em todas as áreas necessárias 

para o bem-estar e saúde da pessoa com autismo. Constando em seu texto a 

orientação para uma boa avaliação inicial e específica, deva ser contemplada de 

várias especialidades. Os atendimentos terapêuticos devem ocorrer de forma 

multidisciplinar, com equipe formada por diversos profissionais da área de saúde 

como: médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos 

e assistentes sociais. A equipe trabalha em conjunto, estudando cada caso de forma 

global. Como podemos analisar na descrição acima, na própria cartilha que 

recomenda o tratamento global para o autismo, não foi incluído o profissional 

nutricionista (BRASIL, 2011). 

Sendo assim, mais do que criar um manual de orientações sobre o autismo e 

os seus direitos, esta cartilha contribui para a reflexão da importância do respeito à 

diversidade e do cuidado entre as pessoas com autismo e deve ser observada a 

inclusão do profissional nutricionista no tratamento global.  
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3 A ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO E AS RELAÇÕES COM O TRANSTORNO DO 

ESPECTRO AUTISTA - TEA 

  

3.1 A NUTRIÇÃO E O AUTISMO 

No autismo, além dos fatores genéticos, existem também, outras 

considerações a serem destacadas no acompanhamento: os fatores ambientais, as 

imunizações, a flora gastrointestinal anormal, os metais tóxicos ou as intolerâncias 

alimentares. Crianças com autismo são muito seletivas e resistentes ao novo, fazendo 

bloqueio a novas experiências alimentares. Portanto, deve-se ter o cuidado de não 

deixá-las ingerir alimentos que não sejam saudáveis para o TEA, evitando deste modo 

a diminuição dos estímulos sensoriais, prejudicando o seu desenvolvimento nos 

sistemas: olfativo, auditivo, visual, tátil e gustativo. Estudos apontaram um processo 

de digestão incompleto das proteínas do trigo e do leite, respectivamente glúten e 

caseína. Sendo assim, pessoas com autismo que apresentam intestino permeável não 

são capazes de fazer a digestão correta das proteínas do leite e seus derivados, 

absorvendo os peptídeos produzidos pela caseína e pelo glúten. Estes são absorvidos 

e entram na corrente sanguínea; ao atingirem o cérebro, estimulam comportamentos 

autistas ao influenciarem as neurotransmissões (ZUCHETTO; MIRANDA, 2011). 

Comportamento repetitivo e interesse restrito podem ter papel importante na 

seletividade dietética dos autistas, de acordo com Gonzaléz (2005) além das 

características mais marcantes percebidas no transtorno, relaciona-se principalmente, 

ao falho desenvolvimento da linguagem e interação social, ainda há uma série de 

desordens gastrointestinais que podem acometer os autistas, como diminuída 

produção de enzimas digestivas, inflamações da parede intestinal, e a permeabilidade 

intestinal alterada, sendo que todos estes fatores agravam os sintomas dos portadores 

deste transtorno, prejudicando o comportamento nas áreas de relacionamento e afeto, 

Interesse pelo ambiente que lhe é proposto, e nas respostas sensoriais e linguagem. 

Causando, em muitos casos, um atraso no seu desenvolvimento educacional 

(CARVALHO et al., 2012). 

A literatura científica tem nos mostrado que crianças com autismo têm padrão 

alimentar e estilo de vida diferente das crianças que não apresentam autismo, 

especialmente na hora da refeição, três aspectos mais marcantes são registrados: 

seletividade, que limita a variedade de alimentos, podendo levar a carências 
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nutricionais; 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. É provável que 

as crianças cujo consumo de energia é menor, também sofram de deficiência de 

nutrientes que cientificamente são reconhecidos como saudável para o 

desenvolvimento cognitivo, pois esses alimentos contém os nutrientes como ácido 

fólico, vitamina E e ácidos graxos essenciais que ajudam a prevenir a contração do 

cérebro e danos no sistema nervoso, melhorando o desenvolvimento cognitivo verbal 

(DOMINGUES, 2011). 

De acordo com Zuchetto e Miranda (2011) relatam que pessoas com autismo, 

os quais aderiram a uma dieta isenta de caseína e glúten, apresentaram melhora dos 

sintomas do comportamento, relacionamento e afeto, interesse ao que foi apresentado 

e linguagem. As crianças autistas apresentam, com frequência, sintomas 

gastrointestinais tais como, dor abdominal, diarreia crônica, flatulência, vômitos, 

regurgitação, perda de peso, intolerância aos alimentos, irritabilidade, disenteria entre 

outros (GONZALÉZ et al., 2006).  

Segundo Galiatsatos et al., (2009) existem hipóteses apontando para a 

absorção de peptídeos incompletamente quebrados devido a respostas imunes a 

proteínas alimentares e à presença de uma permeabilidade intestinal atípica, 

ocasionando uma alteração no Sistema Nervoso Central (SNC) através da barreira 

hematoencefálica. Deixando como alternativa uma dieta restrita em glúten e caseína, 

já que, assim, há uma minimização dos sintomas gastrointestinais, refletindo em 

melhoras no desenvolvimento (PANKSEPP, 1979). 

Em uma dieta restrita de glúten, a recomendação é de pelo menos, três meses 

para obter um resultado melhor para averiguação do progresso. Porém, mudanças 

podem ser notadas em três a quatro semanas de dieta. Uma ferramenta excelente 

para esse trabalho é o diário alimentar, registrando, assim, o consumo alimentar e 

possíveis alterações de comportamentos e sintomas, sendo possível uma melhor 

investigação da história alimentar da criança com TEA, com a finalidade de identificar 

o erro alimentar prejudicando o seu desenvolvimento (ALMEIDA, 2010). 

Segundo Silva (2011) afirma que o glúten e a caseína causam hiperatividade, 

falta de concentração, irritabilidade e dificuldade de interação. Francis (2005) aponta 

que, com a dieta especial, houve redução da agressividade e do comportamento 
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autodestrutivo e, em contrapartida, melhora na sociabilidade, atenção, fala e 

estereotipias. A fim de melhorar a qualidade de vida dessas crianças, medidas de 

intervenções dietéticas são estudadas, mas a dieta sem glúten e sem caseína, devido 

a relatos de casos bem-sucedidos, ficou popular entre os pais e cuidadores, mas, até 

agora, sem validação científica rigorosa (CORMIER; ELDER, 2007). 

Expressada de forma teórica sobre o direito à alimentação saudável significar 

que todo ser humano deve receber alimentos de vários tipos e em quantidade que 

atenda suas necessidades nutricionais diárias para manutenção da saúde e bem-

estar. E, segundo a Emenda Constitucional nº 64, de (2010) trata-se: “São direitos 

sociais a educação, a saúde e a alimentação e dever do estado respeitar, proteger, 

promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a realização do direito 

humano à alimentação adequada." (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988, p. 08). 

A implantação de um novo padrão alimentar para o TEA deve envolver todos 

os familiares e pessoas que com eles convivem, contribuindo assim para que o 

indivíduo receba de forma efetiva as modificações propostas. As dificuldades são 

muitas, tendo em vista que a modificação dos hábitos alimentares envolve aspectos 

culturais, preferenciais e financeiros. 

Assim, é neste cenário que em 2012, destacam-se os princípios para as ações 

de educação alimentar e nutricional, segundo o documento que define o conceito de 

Educação Alimentar e Nutricional e estabelece diretrizes para as iniciativas públicas, 

denominado de Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as 

Políticas Públicas (BRASIL, 2012). 

O documento retrata que fossem observados na realização das ações de 

educação alimentar e nutricionais: sustentabilidade social, ambiental e econômica; 

abordagem do sistema alimentar, na sua integralidade; valorização da cultura 

alimentar local e respeito à diversidade de opiniões e perspectivas, a promoção do 

autocuidado e da autonomia; a Educação enquanto processo permanente e gerador 

de autonomia e participação ativa e informada dos sujeitos; a diversidade nos cenários 

de prática; Planejamento, avaliação e monitoramento das ações inclusivas (BRASIL, 

2012). E assim, vislumbre neste cenário a inclusão do padrão alimentar para o 

transtorno do espectro autista – TEA, que até o momento ainda não foi referenciada 

na sua especificidade pelos órgãos governamentais enquanto política pública. 
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A alimentação adequada na infância é fundamental para manter uma boa 

qualidade de vida da criança, pois este pilar auxilia diretamente no crescimento e 

desenvolvimento infantil. O que reforça um cuidado especial dos alunos com TEA. 

Crianças com o diagnóstico de TEA podem apresentar seletividade alimentar, o que 

restringe a variedade de alimentos consumidos nas refeições, resultando 

principalmente em carência nutricional de ferro e zinco. Também são comuns 

desordens intestinais e a diminuição na produção de algumas enzimas. Desse modo, 

o acompanhamento nutricional realizado pelo profissional nutricionista pode auxiliar 

na redução dos sintomas diários e melhorar a qualidade de vida da criança com TEA. 

 

3.2 HÁBITOS ALIMENTARES DA PESSOA COM AUTISMO 

O diagnóstico precoce é o único consenso em todo o mundo no que diz respeito 

ao Autismo. O que se sabe é que o quanto antes for feita a investigação e o 

diagnóstico da criança mais cedo se inicia o acompanhamento, o que é fundamental 

para o desenvolvimento cognitivo, motor e sensorial da criança, e maiores serão as 

chances de progressos na qualidade de vida das crianças com TEA. Visto isto, a 

seletividade alimentar é um problema bastante importante que deve ser trabalhada 

com muita responsabilidade, pois pode trazer deficiências nutricionais graves, 

dificultando o processo de melhora no desenvolvimento dessas crianças (AGUIAR, 

2017).  

A ingestão da quantidade inadequada de nutrientes essenciais para criança 

com autismo pode apresentar dificuldade de aprendizagem. Portanto, torna-se 

fundamental o trabalho multiprofissional, envolvendo médicos especializados e 

nutricionistas capacitados a oferecer um tratamento nutricional adequado e 

aconselhar familiares sobre o comportamento de seus filhos durante as refeições, 

visando minimizar as recusas alimentares a fim de melhorar a saúde e o 

desenvolvimento educacional dessas crianças (CARVALHO et al., 2012). 

O estudo realizado no Centro Municipal de Especialização do Autista (CEMA) 

da cidade de Limeira (SP), e no Núcleo de Especialização e Socialização do Autista 

(NESSA) da cidade de Mogi-Guaçu (SP) destacou o registro sobre o comportamento 

alimentar, onde, identificou que 50% dos autistas expressam o comportamento de 

comerem muito rápido e 46,43% consomem porções exageradas de alimentos. Esse 

fato influencia diretamente no hábito alimentar. A avaliação de adequação de 
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consumo de nutrientes revelou que 57,14% têm o consumo de energia superior ao 

recomendado e baixo consumo de fibras, ácido ascórbico e cálcio (AGUIAR, 2011).  

O consenso da exclusão de alimentos fonte de cálcio presente no leite e 

derivados que possui na sua composição caseína, nutriente contraindicado para os 

indivíduos com autismo. Observamos o cálcio essencial para as transmissões 

nervosas, onde irá produzir as neurotransmissões, que são mediadores químicos 

responsáveis pela transmissão do impulso nervoso através das sinapses, a atuação 

de neurotransmissores e neuromoduladores reflete a grosso modo o estado 

emocional (sensações e pensamentos), comportamental, aprendizado e memória do 

indivíduo. Isso acontece através do neurotransmissor mesolímbico que funciona na 

regulação do comportamento emocional. O mesocortical, projeta-se apenas para o 

córtex pré-frontal (MARQUES, 2015).  

Esta área do córtex está envolvida em várias funções cognitivas, memória, 

planejamento de comportamento, assim como em aspectos emocionais, 

especialmente relacionados com o stress. A Serotonina é um neurotransmissor que 

regula o humor, o sono, o apetite, a temperatura corporal, sensibilidade à dor, 

atividade motora e funções cognitivas. Atualmente vem sendo intimamente 

relacionada aos transtornos do humor, ou transtornos afetivos, influindo sobre quase 

todas as funções cerebrais (MARQUES, 2015). Desta forma a baixa ingestão de cálcio 

no autista pode acontecer devido a retirada dos alimentos fontes de cálcio, como o 

leite e derivados.  

No acompanhamento do TEA a alimentação tem um papel fundamental. Alguns 

alimentos podem intensificar os sintomas, como a farinha de trigo e o leite, e quando 

eles são retirados da dieta das pessoas com autismo geralmente ficam mais calmos 

e ocorre melhora da atenção e concentração. Isso ocorre porque grande parte destes 

indivíduos apresentam uma deficiência enzimática que inibe a digestão completa da 

proteína presente no leite e trigo (BANDINI, 2010). 

Esses compostos apresentam a capacidade de atravessar a parede do 

intestino, cair na corrente sanguínea e chegar ao Sistema Nervoso Central. Atuam 

como uma substância opiácia no cérebro intensificando os sintomas da síndrome, 

como a falta de concentração e o isolamento, alterando o desenvolvimento da pessoa 
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autista no seu estado emocional, comportamental, aprendizado e memória 

(JANSSEN, 2016).  

Os salgadinhos, sucos em pó artificial e gelatina são muito ricos em corantes. 

Pelosi (2011), afirma que os corantes estimulam a hiperatividade, por essa razão 

devem ser banidos da dieta dos alunos com autismo. A ocorrência de sintomas 

gástricos é muito elevada em autistas, como constipação intestinal, (intestino preso), 

diarreia, gastrite, refluxo (AGUIAR, 2011).   

Para normalizar o funcionamento do intestino recomenda-se o uso de 

probióticos em cápsula. No caso de gastrite e refluxo evitar alimentos que irritam o 

estômago como: temperos industrializados, extrato de tomate, café, chá preto, 

alimentos fritos e alimentos ácidos como laranja, limão e abacaxi. A suplementação 

com cápsulas de ômega três, melhora a concentração e o aprendizado do autista 

(PELOSI, 2011). 

É comum a diminuição da ingestão de leite na pessoa com TEA o que pode 

comprometer o suprimento de cálcio necessário à formação da massa óssea. Essa 

situação agrava-se durante o estirão da adolescência, em que se atinge o máximo da 

mineralização óssea, sendo que, nas meninas, esse período é muito precoce, entre 

os 10 e 11 anos. Recomenda-se a ingestão de alimentos fonte de vitamina A ou 

caroteno, pois dessa forma, no momento do crescimento máximo os depósitos vão 

estar adequados, garantindo assim as secreções normais do hormônio do 

crescimento (GH). O suprimento desse nutriente pode ser alcançado pela ingestão 

semanal de 100 a 150 g de fígado, ou pela ingestão, três vezes por semana, de 100 

g de frutas ricas em caroteno, ou 40 g de legumes amarelos ou verduras verde escuras 

(VITOLO, 2003). Porém para a pessoa com autismo não se tem recomendações da 

quantidade mínima para o consumo diário de vitamina A, o que agrava ainda mais o 

seu desenvolvimento, pois, sabe-se que no autismo, as pessoas apresentam uma 

seletividade alimentar. 

Sendo assim, podemos confirmar que a literatura apresentada na tabela 1 

abaixo indica as recomendações diárias alimentar para escolares que não são 

autistas. 
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Tabela 1 - Quantidades Diárias dos principais alimentos compatíveis com as 

necessidades nutricionais dos escolares: 

Alimentos Escolar 

Arroz* 4 a 5 colheres (S) 

Feijão* 1 concha grande (90 g) 

Carne* 3 a 4 colheres (S) (150 g) 

Ovo 2 a 3 por semana 

Legumes cozidos* 3 a 4 colheres (S) 

Hortaliças cruas* 4 folhas 

Frutas** 3 unidades (200 a 300 g) 

Sucos de frutas** 2 copos (400 ml) 

Leite** Leite 2 a 3 copos (400 a 600 ml) 

Pão Francês** 3 unidades (150 g) 

Doces** 2 unidades (100 g) 

Açúcar** 3 colheres (S) 

Óleo*** 20 a 25 g 

* Para cada refeição principal do dia (almoço e jantar) 
** Quantidade diária total 
*** Óleo contido nas preparações das duas refeições diárias 
S = sopa. 

Fonte: Práticas Alimentares na Infância, pág. 151; VITOLO, 2003. 

 

O comportamento alimentar da pessoa com autismo ainda é um desafio para 

os pesquisadores, assim como foi demostrado na tabela acima, que retrata a 

quantidade diária dos principais alimentos compatíveis com as necessidades 

nutricionais para os escolares sem nenhuma especialidade. Sendo importante 

destacar que o alimento interfere no comportamento e isso leva a uma alteração no 

desenvolvimento e na aprendizagem. 

 

3.2 AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE MACRO E MICRONUTRIENTES DE PESSOAS 

COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA 

Bandini (2010) USA. Avaliou 53 Pacientes com TEA (Diagnosticados por ADI-

R) e 58 Controles - 3 a 11 anos, através do Recordatório Alimentar de 3 dias (2 dias 

de segunda sexta e 1 dia de final de semana). O resultado apontou com exceção de 

uma criança, todos tinham consumo inadequado de fibras. Ambos grupos 

apresentaram inadequação para o consumo de vitamina E, D e cálcio. No geral, 

crianças com TEA tiveram mais nutrientes inadequados quando comparadas a 

crianças com desenvolvimento típico (p=0,03). 
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Emond (2010) Inglaterra. Realizou estudo com 79 Pacientes com TEA 

(Diagnosticados por ADI-R) e 12 901 Controles - 6 a 54 meses (avaliação do consumo 

aos 38 meses). Utilizando o instrumento técnico de Questionário de Frequência 

Alimentar. Obteve o resultado que o consumo de calorias totais, gordura total e 

proteína foi similar entre os grupos. O grupo TEA consumiu menos vitamina C (p=0,02) 

e vitamina D (p=0,003).  

Herndon (2009) USA. Investigou 46 Pacientes com TEA (Diagnosticados por 

DSM-IV) e 31 Controles - 3 a 7 anos, através do Recordatório Alimentar de 3 dias. O 

grupo TEA consumiu mais vitamina B6 e vitamina E (p=0,05). Ambos os grupos não 

atingiram as recomendações para fibras, cálcio, ferro, vitamina E e vitamina D.   

Johnson (2014) USA. Pesquisou 62 pacientes com TEA (Diagnostico por DSM-

IV e ADOS), sendo crianças de 3 a 8 anos, através dos Registros da Equipe da 

Nutrição. Encontrou resultados que a ingestão de calorias, carboidratos e gorduras foi 

adequada quando comparada com as DRIs e a ingestão de proteína foi de 211% do 

recomendado. 

Zimmer (2012) USA. Avaliou 22 Pacientes com TEA (Diagnostico por ADI-R e 

ADOS) e 22 Controles - 8,2±3,2 anos (casos) e 8,1±3,3 anos (controles). Através do 

instrumento de Questionário de Frequência Alimentar. Obteve como resultado que o 

grupo TEA consumiu mais magnésio e menos proteína, cálcio, vitamina B12 e 

vitamina D.   

Attlee (2015) Emirados Árabes. Realizou estudo com 23 pacientes com TEA 

(Diagnostico por DSM-IV), com idade de 5 a 16 anos. Através do Recordatório 

Alimentar de 3 dias. E nenhum participante atingiu o nível adequado de recomendação 

para todos os nutrientes avaliados; 18/23 apresentaram inadequação no consumo de 

fibras, vitamina A e cálcio.  

Shmaya (2015) em Israel. Estudou 84 pacientes com TEA (Diagnóstico por 

ADOS e DSM-IV), com idade de 3 a 6 anos, através do instrumento de Recordatório 

alimentar de 3 dias. O resultado apontou que os pacientes com TEA consumiu 

menores quantidades de cálcio e ferro quando comparado com as DRIS.  

Marí Bauset (2015) na Espanha, acompanhou 40 pacientes com TEA 

(Diagnostico por ADI – R e ADOS) e 113 controles, com idade de 6 a 10 anos, através 

do Recordatório Alimentar de 3 dias. O estudo demonstrou que o grupo TEA 

apresentou maior risco de não atingir as recomendações para o consumo de cálcio 

do que o grupo controle. Ambos os grupos apresentaram inadequação no consumo 
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de fibras, ingestão excessiva de lipídios e colesterol. O grupo controle consumiu 

menor quantidade de vitamina e quando comparado a recomendação o grupo TEA 

apresentou ingestão inadequada de cálcio, vitaminas C e vitamina D comparados aos 

controles.   

Silva et al., (2011) no Brasil descreve que no início da década de 80, estudos 

descreveram elevadas concentrações de aminoácidos e peptídeos de origem 

alimentar no sangue, no fluído cerebrospinal e na urina de autistas. A partir dos 

achados surgiram algumas hipóteses sobre a possível relação entre autismo e 

distúrbios do metabolismo proteico. 

Gonzaléz (2006) na Venezuela afirma que estudos têm sugerido a possível 

intoxicação por metais, alergia à caseína e ao glúten, assim como uma variedade de 

agentes infecciosos, entre eles os gram negativos e a cândida. 

Whiteley et al., (2010) USA relata que em estudos desenvolvidos na 

Dinamarca, com crianças autistas que foram alimentadas com dieta restrita em glúten 

e caseína, foram obtidas melhoras consideráveis no comportamento destas crianças 

após 8 a 12 meses de dieta. O mesmo autor completa ainda, que devido à 

complexidade e potencial de deficiência nutricional como resultado de longo prazo da 

dieta, suporte clínico adequado e dietético deve ser utilizado durante toda a tentativa 

de fazer tal mudança na dieta. 

Lê Roy et al., (2010) no Chile relata que, em estudo feito por um grupo 

interdisciplinar, constatou efeitos positivos com a retirada do leite de vaca e 

suplementação reduzida de ácido fólico, em criança com sinais de autismo, com idade 

entre 4 e 8 meses. Apesar desses resultados, mais investigações são necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



43  

4 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

A partir dos espaços acadêmicos o autor Chizzotti (1995) descreve a 

necessidade de valorização da pesquisa no espaço escolar, o que, 

consequentemente irá despontar em qualidade da educação e suas descobertas.  A 

pesquisa, além de ser uma via para a construção de conhecimento e informações, 

é base para o progresso humano no mundo científico, tecnológico e cultural afirmar 

Becker (2012). É o que apontam Ghedin e Franco (2006) ao dizerem que a 

responsabilidade de toda pesquisa é fazer o conhecimento avançar e refletir sobre a 

realidade. O estudo realizado com os alunos com autismo contribuiu para experiências 

reflexivas, inclusiva, motivadora oportunizando a participação de todos os envolvidos. 

Em respeito aos critérios éticos, foi realizado um contato prévio explicando a 

intenção da pesquisa para a equipe pedagógica da Associação dos Amigos dos 

Autistas – AMA, que permitiu uma palestra de sensibilização aos pais, após a 

concordância dos mesmos emitiu-se o Termo de Consentimento Livre Esclarecido, 

para seguimentos posteriores, realizou-se os devidos procedimentos junto ao Comitê 

de Ética para devida avaliação da proposta de pesquisa e seus instrumentais de coleta 

de dados, regidos pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). O 

projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Vivos na 

plataforma Brasil, vinculada a Universidade Federal de Rondônia – UNIR, CAAE 9097 

3418.0.0000.5300.  

Nesta seção dividimos em quatro subseções, sendo que na primeira 

realizaremos a classificação da pesquisa; na segunda subseção apresentaremos o 

perfil dos participantes da pesquisa e o locus da pesquisa; na terceira subseção 

detalharemos coleta de dados e a quarta subseção relataremos o tratamento e análise 

dos dados recolhidos neste estudo. 

 

4.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Para alcançar respostas aos objetivos propostos na presente pesquisa, a 

metodologia utilizada possui dupla perspectiva: Trata-se de pesquisa aplicada e dois 

estudos de caso, fundamentado nos seguintes autores: YIN (2001); THIOLENT 

(1992); BARDIN (2009). Os instrumentos utilizados com referência de natureza 

aplicada para as atividades realizadas nesta pesquisa foram revisão bibliográfica, 



44  

aplicação de formulário, entrevista, coleta de dados e desenvolvimento de atividades 

orientadoras sobre o tema 

Os estudos de caso têm um lugar de destaque nesta pesquisa de avaliação. 

Há, aplicações diferentes. A mais importante é explicar os vínculos causais em 

intervenções da vida real (YIN, 2001). 

Neste caso estamos pautados na referência da pesquisa sobre a inclusão ou a 

oferta alimentar com produtos da Amazônia, respeitando as características do público 

com autismo. 

Portanto, foi necessário conhecer a realidade daqueles que participavam da 

comunidade AMA (PVH) , e não somente chegar na escola realizando uma pesquisa 

e promover uma discussão sobre o assunto. Conversamos, sensibilizamos, fomos 

inseridos na rotina e descobrimos que a equipe pedagógica, os pais e os alunos eram, 

em sua maioria, desconhecedores dos objetivos estudados, alguns são alunos que 

ficam integralmente na escola, e outros apenas um horário. Porém apresentaram a 

mesma necessidade de assistência. 

O autismo é um dos mais conhecidos, entre os Transtornos Invasivos do 

Desenvolvimento, é caracterizado pelo atraso no desenvolvimento das habilidades 

sociais, comunicativas e cognitivas. No público estudado, foram abordados os 

aspectos das intervenções nutricionais no acompanhamento do desenvolvimento 

considerando as variáveis. Segundo Pelosi (2011), com relação à alimentação, os três 

aspectos mais marcantes que são: seletividade, recusa e indisciplina. Alguns pais 

oferecem para suas crianças uma dieta com glúten e caseína, entretanto alguns 

pesquisadores aconselham o contrário. 

A pesquisa de natureza aplicada para Thiollent (1988) tem como objetivo gerar 

conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos, 

relacionando a pesquisa ação como um tipo de investigação social com base empírica 

que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema coletivo no qual os pesquisadores e os participantes 

representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 

participativo (THIOLLENT, 1986). 

Logo, a partir do momento em que propomos a oficina prática de receitas foi 

necessário mostrar a importância e a necessidade da participação de todos, 

percebemos um grande interesse por parte dos pais e da equipe da escola, tendo 
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alguns deles dado sugestões de data e horário para não coincidir com o do trabalho, 

o que tornou um ambiente bastante propício ao desenvolvimento da pesquisa. 

 

4.2 LOCUS DA PESQUISA E PERFIL DOS PARTICIPANTES  

O estudo foi realizado no estado de Rondônia, na cidade de Porto Velho, na 

Associação dos Amigos dos Autistas – AMA, e justifica-se a escolha por ser a única 

instituição de referência pelo trabalho sistematizado que oferece ao público com 

autismo. É uma instituição filantrópica, fundada em 20 de outubro de 2000, sua 

atuação abrange crianças, adolescentes e adultos residentes em Porto Velho.  A 

entidade dispõe de trabalho multiprofissional de equipe técnica composta por: 

Pedagogos, Psicólogos, Fonoaudiólogos, Assistente Social, Terapeuta Ocupacional e 

Odontopediatra. Atua com uma clientela que necessita de condições especiais para o 

desenvolvimento motor, cognitivo, emocional, social e de comunicação. 

Os participantes deste trabalho foram os estudantes com transtorno de 

espectro autista, equipe pedagógica e os pais dos estudantes com TEA. Adotamos, 

como critério de inclusão, alunos devidamente matriculados no período letivo de 2018. 

Obedecendo a denominação no âmbito educacional da criança caracterizada com a 

idade escolar correspondente e, como critério de exclusão, os estudantes com TEA 

que apresentaram síndrome associada. 

 

4.3  PROCEDIMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA  

1ª Etapa: Revisão de Literatura – Buscou-se indicadores teóricos e práticos, que 

revelam a extensão do assunto a ser pesquisado. 

2ª Etapa: Sensibilização e Procedimentos Éticos – Realizou-se visita a AMA e 

apresentou-se o projeto, entregou-se à carta de apresentação da pesquisa para a 

Associação - AMA (APÊNDICE A). Após a autorização conforme a Carta de 

Concordância (APÊNDICE D), realizou-se, agendadando-se na própria instituição, a 

sensibilização aos pais e responsáveis dos alunos, bem como a equipe pedagógica 

para a (palestra de apresentação do projeto convidando-os para participar da 

pesquisa), nas atividades do projeto mediante a assinatura de um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, conforme (APÊNDICE B e C), em 

conformidade com a Resolução 466/12.  

3ª Etapa: Diagnóstico e Coleta de Dados: 
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A) Aplicou-se o diagnóstico inicial, o instrumental aos pais, contendo informações 

referentes a história alimentar e estado nutricional das crianças com TEA, 

conforme (APÊNDICE F); 

B) Coletou-se o resultado inicial do Perfil Psicoeducacional Revisado (PEP-R) - 

(APÊNDICE E), aplicado pelo profissional responsável (psicopedagoga), com a 

finalidade de mensurar a idade de desenvolvimento e identificar padrões de 

aprendizado irregulares e idiossincráticos de crianças com autismo. O 

instrumento foi aplicado com os alunos com TEA, de nível pré-escolar, dentro ou 

abaixo do intervalo de idade entre 3 a 12 anos. Essa avaliação ocorreu 01 vez 

por mês, durante 02 meses com finalidade de analisar o desempenho do 

estudante e identificar os avanços educacionais em curso. 

C) Realizou-se a entrevista semiestruturada aplicada à equipe pedagógica, para 

identificar as facilidades e os desafios na alimentação do Estudante com TEA 

(APÊNDICE G e H). Essa avaliação ocorreu no início e no final do estudo. 

D) Realizou-se 6 meses de acompanhamento, sendo duas vezes por semana, com 

duração de três horas. No decorrer dessa etapa, a pesquisadora participou de 

várias atividades. Estar no mesmo ambiente com a equipe e participar da rotina 

da escola, ouvindo os profissionais, os pais e entendendo o comportamento da 

criança autista, (crianças, pais, equipe técnica e pedagógica, fato que 

possibilitou a avaliação do comportamento, desenvolvimento (O PEP-R avalia 

área do comportamento da criança), história alimentar e as particularidades de 

cada um. Nesse sentido a pesquisadora iniciou a criação de vínculo com os 

envolvidos a partir da interação social entre ambos. 

4ª Etapa: PESQUISA APLICADA: 

A) Realizou-se a avaliação nutricional individualmente das crianças (peso por 

idade, altura por idade e IMC para idade), a coleta das informações ocorreu em 

uma sala devidamente estruturada reservada pelo local, contendo balança e 

antropômetro científico da marca Welmy. Saliento que essa avaliação tem como 

finalidade determinar as necessidades energéticas e nutricionais para posterior 

elaboração da dieta.  
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B) Aplicou-se por 6 meses a dieta específica sendo ela com fonte de alimentos da 

Amazônia de acordo com a necessidade nutricional das duas crianças e para 

cálculo dos macros e micronutrientes, utilizou-se o Software da Nutrilife. 

C)  Avaliou-se os efeitos desta dieta no desenvolvimento sócio - educacional dos 

Estudantes com TEA, através do instrumento Perfil Psicoeducacional Revisado 

(PEP-R), em dois momento semestralmente, no início e outro no final do estudo. 

D)  Entregou-se a equipe pedagógica orientações sobre alimentação específica e a 

sua relação no desenvolvimento e aprendizagem para os alunos com TEA. 

E)  Realizou-se mini oficinas com os pais a cada 30 dias com a finalidade de ajudar 

a compreender a seletividade alimentar melhorando o desenvolvimento e a 

aprendizagem dos alunos com TEA.  

F)  Elaborou-se um livro de receitas para os alunos com TEA com as devidas 

recomendações de quantidade e qualidade dos nutrientes essenciais, que são 

reconhecidos como nutrientes que melhoram o desenvolvimento cognitivo. 

 

4.3.1 Categorização dos participantes da pesquisa 

A pesquisa contou com a participação de (02) duas crianças previamente 

diagnosticadas com TEA, sendo uma com autismo leve e outra com autismo 

moderado, de acordo com a classificação proposta pelo Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais (DSM – V), e posterior avaliação do Perfil 

Psicoeducacional Revisado - (PEP-R). A avaliação ocorreu na própria instituição 

durante o horário de aula, no período vespertino com o mínimo de interferência na 

rotina escolar da criança, individualmente, numa sala de avaliação disponível no local, 

ampla, iluminada e silenciosa e foi aplicada pelo profissional psicopedagogo 

responsável. 

A tabela 2 apresenta as especificações dos dados que foram coletados, como 

idade, tempo que estão institucionalizadas e diagnóstico. 

Tabela 2 - Caracterização dos Participantes da Pesquisa: 

Criança Idade Tempo matriculados na AMA Diagnóstico 

Sujeito 1 12 2 anos Leve 

Sujeito 2 7 8 meses Moderado 

Elaborado pela Autora: Oliveira, V. (2018), com base na coleta de dados. 
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A Tabela 3 e 4 - Pontuação da criança nas áreas do desenvolvimento do PEP-

R e Tabela 5 - Pontuação da criança nas áreas do comportamento do PEP-R, 

conforme Apêndice E, apresentam as especificações que foram avaliadas como a 

idade de desenvolvimento, cronológica e comportamento de acordo com os 

parâmetros do PEP-R (SCHOPLER et al., 1990). 

Aplicou-se entrevistas semiestruturadas, tendo como finalidade subsidiar meios 

para elaboração da dieta com produtos da Amazônia para os estudantes 

selecionados; nestes instrumentos de entrevista foram coletados dados como nome, 

endereço, idade escolar correspondente, tempo de institucionalização, gênero, peso, 

altura e história alimentar.  

 

4.4 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

A Análise a partir das categorias trabalhadas durante a pesquisa empírica, 

efetivada neste estudo a partir da análise de conteúdo (BARDIN, 2009) e foi 

estruturada por eixos temáticos, conforme quadro2. 

 

Quadro 2 - Análise do Conteúdo: 

Efeitos da dieta alimentar com produtos da Amazônia elaborada para crianças 
com Transtorno do Espectro Autista - TEA no desenvolvimento educacional. 

Eixos Temáticos Categorias de análise 

Transtornos de Espectro Autista: a 
evolução do conceito, suas 
características e aspectos do 
desenvolvimento e aprendizagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Compreender, por meio de revisão de 
literatura, as principais dietas 
alimentares e analisar funções, 
benefícios das dietas indicadas para 
estudantes com TEA. 

2. Avaliar o comportamento e 
desenvolvimento inicial das crianças, 
através do Perfil Psicoeducacional 
Revisado (PEP-R) - com a finalidade de 
mensurar a idade de desenvolvimento e 
identificar padrões de aprendizado 
irregulares e idiossincráticos de crianças 
com autismo. 

3. Julgar o estado nutricional das 
crianças, através da avaliação 
nutricional individual (peso por idade, 
altura por idade e IMC para idade), com 
a finalidade de programar as 
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necessidades nutricionais dos 
estudantes com TEA. 

4. Relacionar os hábitos alimentar das 
crianças com TEA com os nutrientes 
essenciais necessários para o 
desenvolvimento cognitivo. 

 

A alimentação, nutrição e as relações 
com TEA. 

1. Elaborar uma dieta alimentar com 
produtos da Amazônia, levando em 
consideração o apontamento da família, 
escola e dos estudantes com TEA. 

2. Relacionar os hábitos alimentares e as 
implicações de determinados alimentos 
no desenvolvimento e na aprendizagem 
deles. 

Dietas alimentares e suas implicações 
no desenvolvimento de Estudantes com 
TEA. 

1. Aplicar a dieta alimentar com produtos 
da Amazônia para os estudantes com 
TEA. 

2. Avaliar os efeitos desta dieta no 
desenvolvimento sócio - educacional dos 
Estudantes com TEA, através do 
instrumento Perfil Psicoeducacional 
Revisado (PEP-R), 
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5 RESULTADOS 

A segunda etapa da pesquisa foi desenvolvida de modo satisfatório e constou de:  

a) Após realizar todo procedimento ético, realizou-se a sensibilização com os pais. 

Fotos da palestra (ANEXO A) 

b) A diretora da instituição AMA, na pessoa da professora Silvia Regina que, 

juntamente com a equipe, prontificou-se a divulgar o convite aos pais com a 

Intenção do estudo; 

c) Foi enviado um convite aos pais para participar da apresentação da professora 

Vanderneide Oliveira, Mestranda da Universidade Federal de Rondônia, 

Programa de Mestrado Profissional – MEPE, com o tema: A contribuição da 

dieta alimentar elaborada para pessoas com TEA no desenvolvimento 

educacional, cuja a relevância visa contribuir com as discussões sobre a 

influência da alimentação no desenvolvimento educacional dos estudantes com 

TEA; 

d) A sensibilização ocorreu no dia 11 de abril de 2018 às 19:00 horas na área 

aberta (pátio) da AMA; 

e) Chegamos ao local por volta das 18:00 horas para ajudar a montar o espaço 

com a equipe técnica do local; 

f) Iniciamos a palestra com a com abertura feita pela direção, em seguida uma 

fala prévia do professor Dr. João Guilherme Mendonça para pais, cuidadores, 

profissionais médicos, equipe técnica da AMA, equipe técnica de órgãos 

públicos, membro de emissora de rádio. 

g) Após a explanação, distribuímos um formulário com orientações sobre a 

alimentação da criança com TEA; 

h) Após a leitura do questionário sobre alimentação de seus filhos obtivemos a 

adesão de todos os pais. 

 

ANÁLISE 

Visando atender a programação do encontro com os pais e o corpo técnico da 

AMA, estimamos em 40 minutos de palestra, com objetivo de apresentar a 

importância do tema de estudo e ampliar as discursões, sensibilização e 

contribuição na pesquisa. Para nossa surpresa, a duração deste encontro ocorreu 
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por 1h:40 min. Interpretamos essa extensão do tempo como um reflexo de 

interesse positivo pelos participantes. 

Constituiu-se num momento de troca de experiências, entre os participantes e 

essa pesquisadora, que teve a oportunidade de conduzir discussões, ouvir o 

testemunho dos pais,  sobre a aversão e preferências alimentares de seus filhos e 

outros depoimentos. Assim sendo, reforçando os estudos descritos por Minayo 

(2012) caracterizando-se em responder as questões particulares nas ciências 

sociais, ou seja, trabalhar no universo dos significados, das atitudes ou motivos de 

uma população. 

Neste momento percebeu-se que existiam muitas dúvidas sobre o quê, quando 

e como a alimentação poderia melhorar a vida de seus filhos - (alguns não sabiam 

que o glúten e a Caseína não poderiam ser ofertados), (alguns já ofertavam um 

alimento regional rico em vitamina E (tucumã) sem saber que era rico em ácidos 

graxos essenciais. A pesquisadora dedicou-se neste momento a sanar algumas 

dúvidas a partir dos embasamentos teóricos científicos. 

Desta forma a palestra tomou dimensões positivas, percebeu-se que o tema 

era de interesse de todos. A experiência dos pais e dos educadores por não saber 

o que alimentar e a busca pelo acompanhamento ideal, tornava-se um desespero 

para o público. 

A compreensão acima é reforçada pelo momento  em que a pesquisadora foi 

convidada para participar de outros grupos de pais, pois, naquele momento o grupo 

de pesquisa seria apenas o da AMA; diante de tantas informações importantes 

surgia o interesse para que o tema fosse transmitido por entrevista, mensalmente, 

em uma emissora de rádio local e o convite de um participante, membro da equipe 

técnica e pai de uma criança com autismo, para que o estudo fosse ampliado para 

crianças com autismo que encontram-se em aldeias indígenas nas proximidades 

de Porto Velho. 

Naquele momento um sentimento de emoção tomou conta desta pesquisadora, 

comovida e assustada pela dimensão da responsabilidade que agora esse estudo 

representava para essa comunidade. 
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RESULTADOS REFERENTES A TERCEIRA ETAPA: 

Para dar continuidade ao estudo, foi necessário aplicar o diagnóstico inicial 

utilizando o instrumental aos pais, contendo informações referente a história alimentar 

e o estado nutricional dos estudantes com TEA. Sendo de fundamental importância, 

neste momento, coletar os dados iniciais resultantes do Perfil Psicoeducacional 

Revisado (PEP-R), aplicado pelo profissional responsável (psicopedagoga), com a 

finalidade de mensurar a idade e o  respectivo desenvolvimento,  e identificar padrões 

de aprendizado irregulares e idiossincráticos de crianças com autismo. O instrumento 

foi aplicado com os estudantes com TEA de nível pré-escolar, dentro ou abaixo do 

intervalo de idade entre 3 a 12 anos. Essa avaliação ocorreu 01 vez por mês, durante 

02 meses, com finalidade de analisar o desempenho do estudante e identificar os 

avanços educacionais em curso. Realizou-se a entrevista semiestruturada, aplicada à 

equipe pedagógica, para identificar as facilidades e os desafios na alimentação do 

Estudante com TEA. 

 

Quadro 3 - Diagnóstico Inicial do Estudante com TEA: 

Criança Idade E/I IMC/I 

Criança 1 8 Baixa Normal 

Criança 2* 3 Adequada Normal 

Criança 3 3 Baixa Normal 

Criança 4 12 Baixa Normal 

Criança 5 5 Adequada Magreza 

Criança 6 3 Baixa Obesidade 

Criança 7 6 Adequada Obesidade 

Criança 8 7 Adequada Obesidade 

Criança 9 5 Adequada Sobrepeso 

Criança 10 12 Adequada Normal 

Criança 11 5 Adequada Normal 
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Criança Ácido Fólico 
Vitamina 

E 

Ácidos 
Graxos 

Essenciais 

CHO 

(Glúten) 

Leite e 
Derivados 
(Caseína) 

Criança 1 15/4 19/8 12/3 Sim Sim 

Criança 2* 15/0 19/1 12/0 Não Não 

Criança 3 15/5 19/4 12/1 Não Não 

Criança 4 15/1 19/4 12/2 Sim Sim 

Criança 5 15/3 19/7 12/3 Sim Sim 

Criança 6 15/10 19/13 12/5 Sim Sim 

Criança 7 15/13 19/11 12/4 Sim Sim 

Criança 8 15/3 19/6 12/0 Sim Sim 

Criança 9 15/5 19/9 12/1 Sim Sim 

Criança 10 15/6 19/9 12/4 Sim Sim 

Criança 11 15/7 19/6 12/0 Sim Sim 

 

a) Justificamos que por questões éticas, foi necessário avaliar todos os participantes 

da sensibilização, pois todos os pais queriam participar da pesquisa. Sendo assim, 

esta pesquisadora passou a atender semanalmente as 11 estudantes com TEA 

matriculados na AMA. Porém, como foi justificado na metodologia apenas duas 

fizeram parte do estudo de caso. 

b) De 11 crianças avaliadas 08 apresentam risco nutricional, tanto na estatura por 

idade e ou no índice de massa corporal; 

c) As crianças apresentam baixa ingestão nos nutrientes como Ácido Fólico, Vitamina 

E e Ácidos Graxos essenciais; (APÊNDICE F) 

d) A história alimentar de 09 crianças indica a ingestão de Glúten e Caseína; 

e) A criança 02 faz uso de suplemento nutricional; 

f) Os sujeitos da pesquisa:  

- Estado nutricional do sujeito 1, apresenta uma baixa estatura para idade o que 

representa no critério de classificação de Waterlow (1973), o percentual menor que 

95% com classificação de desnutrido pregresso; (ANEXO B, C e D) 

- Estado Nutricional do sujeito 2, apresenta índice de massa corporal classificado pelo 

NCHS, (2000) IMC com obesidade; (ANEXO Q) 
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- História Alimentar sujeito 1 – De 15 tipos de alimentos que possuem ácido fólico ele 

consome apenas 01; de alimentos com vitaminar E de 19 consome apenas 04; Com 

referência aos ácidos graxos de 12 alimentos consome apenas 02; 

- História Alimentar sujeito 2 – De 15 tipos de alimentos que possuem ácido fólico ele 

consome apenas 03; de alimentos com vitaminar E de 19 consome apenas 06; Com 

referência aos ácidos graxos de 12 alimentos não consome nada; 

g) Tanto o sujeito 1 (Autismo Leve), quanto sujeito 2 (Autismo Moderado) – Consome 

Glúten e a Caseína. 

 

ANÁLISE 

Os resultados apresentam indicadores onde o estado nutricional das crianças 

com autismo revela risco nutricional de excesso de adiposidade e um 

comprometimento na sua estatura. Para determinação da condição nutricional no 

autismo, fatores marcantes foram considerados por Domingues (2011) que considera 

importante a observação para a seletividade alimentar, que limita a variedade de 

alimentos, podendo levar a carências nutricionais, neste caso representado pela baixa 

estatura. Desta forma segundo Vitolo (2003) classifica-se como desnutrição 

pregressa, corroborando com o descrito por Domingues (2011) que aponta a recusa 

e a seletividade é frequente nos indivíduos autistas o que pode levar a um quadro de 

baixa ingestão de nutrientes essenciais que contribui negativamente para o processo 

de desenvolvimento da criança. Vale ressaltar que é importante avaliar a indisciplina 

quanto ao excesso dos alimentos que também favorecem para a inadequação 

alimentar contribuindo para fadiga e irritabilidade nos indivíduos com autismo. 

É possível constatar ainda que há baixa ingestão dos nutrientes: Ácido Fólico, 

Vitamina E, Ácidos Graxos Essenciais que representa, nas crianças avaliadas, 

carências nutricionais que prejudicam o comportamento, com ênfase ao 

desenvolvimento cognitivo. Domingues (2011) afirma ainda que é provável que as 

crianças, cujo consumo de energia é menor, também sofram de deficiência de 

nutrientes que cientificamente são reconhecidos como saudáveis para o 

desenvolvimento cognitivo, pois esses alimentos contém os nutrientes como Ácido 

Fólico, Vitamina E e Ácidos Graxos Essenciais que ajudam a prevenir a contração do 

cérebro e danos no sistema nervoso, melhorando o desenvolvimento cognitivo verbal. 

Salientamos a evidente preocupação desta pesquisadora quanto a análise deste 

nutriente nas crianças com autismo pois, no questionário alimentar que fora aplicado, 
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continha para investigação os principais alimentos ricos nestes nutrientes e foi 

determinante a baixa ingestão adequada (AI). 

No que diz respeito à história alimentar de todas as crianças participantes do 

estudo, é possível determinar que os pais e a equipe técnica oferecem com 

(consciência/não consciência) alimentos com Glúten e Caseína, produtos 

contraindicados no TEA. Gonzaléz et al., (2006) afirma que indivíduos com autismo, 

os quais aderiram a uma dieta isenta de caseína e glúten, apresentaram melhora dos 

sintomas do comportamento, melhora no relacionamento e afeto. 

Ainda segundo Galiatsatos et al., (2009) nas crianças com autismo, existem 

hipóteses apontando para a absorção de peptídeos incompletamente quebrados 

devido a respostas imunes a proteínas alimentares e à presença de uma 

permeabilidade intestinal atípica, ocasionando uma alteração no Sistema Nervoso 

Central (SNC) através da barreira hematoencefálica. Deixando como alternativa uma 

dieta restrita em glúten e caseína, já que, assim, há uma minimização dos sintomas 

gastrointestinais, refletindo em melhoras no desenvolvimento cognitivo (PANKSEPP, 

1979). 

Na observação desta pesquisadora, ficou evidente a preocupação em saber a 

razão dos pais e ou escola ofertarem alimentos fontes de glúten e caseína. Foi 

relatado que algumas vezes por falta de opção; outro fator destacado que, diante de 

tanta seletividade alimentar na criança com autismo, o melhor é considerar a 

quantidade de ingestão alimentar e não a qualidade. 

No que diz respeito a avaliação da criança 2, é possível constatar estado 

nutricional com eutrofia tanto na E/I quanto no IMC, e quanto aos hábitos alimentares, 

a mesma não faz uso de alimentos fontes com Glúten e Caseína, sendo a sua base 

alimentar através de suplementos alimentares como vitaminas, minerais e 

antioxidantes. Nota-se que de acordo com Pelosi (2011) que realizou estudo de caso 

tendo como público criança com autismo, onde foi utilizado a suplementação com 

cápsulas de ômega três, e teve como resultado a melhora na concentração e no 

aprendizado do autista. Sendo assim, a pesquisadora deste estudo reforça sua 

investigação com alimentos da Amazônia que contem nutrientes essenciais. 

Destacando para a importância da inclusão dos alimentos regionais de baixo custo e 

fácil acessibilidade.  
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RESULTADO INICIAL DO PERFIL PSICOEDUCACIONAL REVISADO (PEP-R) DO 

SUJEITO 1 E SUJEITO 2 

A respeito dos dados coletados esta pesquisadora retrata alguns fatores que 

foram considerados como importantes durante a realização do estudo.  

A primeira questão foi a dificuldade de identificar, durante as entrevistas iniciais, 

respostas negativas do comportamento alimentar dos indivíduos com autismo, pois os 

mesmos apresentam alterações na sensibilidade sensorial: dificultando a aceitação 

de texturas de alimentos, cor, sabor, odor, frequência e limitação da variedade. Desta 

forma, reforçando a dificuldade em compreender o comportamento alimentar na fase 

do ciclo de vida do sujeito 1 e sujeito 2, se eles realmente apresentavam a limitação 

da fase negativa do comportamento alimentar ou se a sensibilidade sensorial era por 

oferta pregressa inadequada; 

Partindo da análise das respostas obtidas, constatou-se que os mesmos 

possuíam a ingesta inadequada por estímulos a alimentos não saudáveis, por 

exemplo, por alimentos industrializados. Contribuindo para alterações nutricionais 

comprometendo a socialização e o desenvolvimento das crianças com TEA. 

Contemplou-se, desta forma, o atendimento, primeiramente com os pais, para 

compreender e explicar melhor a sua ansiedade com relação a alimentação e estado 

nutricional das crianças e assim realizar o atendimento individual com os pais. Foi 

possível observar a rotina que a escola oferece para as crianças com autismo e 

relação com a alimentação, constatou-se que devido ao tempo para produção, 

disponibilidade e acesso à escola apresenta uma dificuldade para ofertar os alimentos 

indicados para as crianças com autismo. 

Neste momento, por iniciativa dos pais, foi sugerida a criação de um grupo pelo 

aplicativo WhatsApp para sanar dúvidas e aproximar os interesses do estudo. A 

pesquisadora passou a ser inserida (convidada) como ouvinte nas atividades que a 

AMA participa – palestra, caminhadas, simpósio. E assim criou-se um vínculo entre a 

pesquisadora e os sujeitos do referido estudo. 

No que diz respeito à escolha dos sujeitos, partindo de uma análise realizada 

pela pesquisadora juntamente com a equipe pedagógica, efetuou-se uma seleção nas 

fichas das crianças que são atendidas pela AMA, pois algumas só participavam de 

atividades esporádicas, e após aplicação do PEP-R, determinou-se a escolha dos 
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sujeitos com diagnóstico de Autismo Leve e Moderado, conforme identificações 

seguintes: 

Criança Idade Tempo 

matriculados na 

AMA 

Diagnóstico 

Sujeito 1 12 2 anos Leve 

Sujeito 2 7 8 meses Moderado 

 

O PEP-R, oferece informações relativas ao funcionamento do 

comportamento e desenvolvimento nas áreas de: imitação, percepção, motora grossa 

motora fina, integração olho mão, desempenho cognitivo e cognitivo verbal. Identifica-

se os níveis de anormalidades de comportamento nas áreas de relacionamento e 

afeto, brincar e interesse por materiais, respostas sensoriais e linguagem. Foi 

constituído por um kit composto por uma série de brinquedos e materiais pedagógicos 

que foram apresentados para a criança de uma forma lúdica e estruturada como jogo 

e brincadeira. Através de encaixes de madeira coloridos, livro de imagens, fantoches, 

objetos com suas respectivas fotografias, bolinhas plásticas, massinha de modelar, 

bola e materiais gráficos (papel, giz). E a psicopedagoga aplicou o teste avaliando os 

desvios: 1) Desvios qualitativos da comunicação – Classificação verbal e não verbal 

da criança, 2) Desvios qualitativos na sociabilização da criança e 3) Desvios 

qualitativos na imaginação, tanto do sujeito 1 e sujeito 2.  

Tabela 3 - Pontuação da criança nas áreas do desenvolvimento do PEP-R: 

1. Desvios qualitativos da comunicação – Classificação verbal e não verbal da criança 

SUJEITO 1 
Itens 

Adequado 

Itens 

Moderado 

Itens 

Grave 

Total do 

teste 1 

Total do 

teste 2 

Gestos X    

01 A 

03 M 

01 G 

 

02 A 

03 M 

00 G 

Expressões Faciais  X  

Linguagem corporal  X  

Ritmo  X  

Modulação na linguagem 

 Verbal 

  X 
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SUJEITO 2 
Itens 

Adequado 

Itens 

Moderado 

Itens 

Grave 

Total do 

teste 1 

Total do 

teste 2 

Gestos   X  

00 A 

02 M 

03 G 

 

01 A 

03 M 

01 G 

Expressões Faciais   X 

Linguagem corporal  X  

Ritmo  X  

Modulação na linguagem  

verbal 

  X 

Elaborado pela Autora: Oliveira, V. (2018), com base na coleta de dados. 

2. Desvios qualitativos na sociabilização da criança.  

SUJEITO 1 
Itens 

Adequado 

Itens 

Modera

do 

Itens 

Grave 

Total do 

teste 1 

Total do 

teste 2 

Compartilha 

Sentimentos 

 X   

01 – A 

04 – M 

01 - G 

 

02 – A 

04 – M 

00 - G 

Compartilha Gostos   X 

Compartilha Emoções  X  

Discriminação entre 

diferentes pessoas 

 X  

Apresenta Afetividade  X  

Postura Antecipatória X   

SUJEITO 2 
Itens 

Adequado 

Itens 

Modera

do 

Itens 

Grave 

Total do 

teste 1 

Total do 

teste 2 

Compartilha 

Sentimentos 

  X  

00 – A 

03 - M 

03 - G 

 

01 – A 

04 - M 

01 - G 

Compartilha Gostos   X 

Compartilha Emoções  X  

Discriminação entre 

diferentes pessoas 

  X 

Apresenta Afetividade  X  

Postura Antecipatória  X  

Elaborado pela Autora: Oliveira, V. (2018), com base na coleta de dados. 
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3. Desvios qualitativos na imaginação 

SUJEITO 1 
Itens 

Adequado 

Itens 

Moderado 

Itens 

Grave 

Total 

do 

teste 1 

Total do 

teste 2 

Comportamento de 
rigidez 

X    

02 – A 

03 – M 

01 - G 

 

02 – A 

04 – M 

00 - G 

Comportamentos de 

inflexibilidade 

 X  

Comportamento 

ritualísticos 

X   

Comportamento de 

compreensões literais 

da linguagem 

 X  

Comportamento de 

aceitação das 

mudanças 

 X  

Dificuldades em 

processos criativos 

  X 

SUJEITO 2 
Itens 

Adequado 

Itens 

Moderado 

Itens 

Grave 

Total 

do 

teste 1 

Total do 

teste 2 

Comportamento de 
rigidez 

 X   

00 – A 

02 – M 

04 - G 

 

01 – A 

03 – M 

02 - G 

Comportamentos de 

inflexibilidade 

  X 

Comportamento 

ritualísticos 

  X 

Comportamento de 

compreensões literais 

da linguagem 

 X  

Comportamento de 

aceitação das 

mudanças 

  X 
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Dificuldades em 

processos criativos 

  X 

Elaborado pela Autora: Oliveira, V. (2018), com base na coleta de dados. 

 

Tabela 4 - Pontuação da criança nas áreas do desenvolvimento do PEP-R: 

SUJEITO 1 
Itens 

Passou 

Itens 

Passou 

Emergente 

Itens 

Reprovou 

Total 

do 

teste 1 

Total do 

teste 2 

Imitação P    

 

2 P 

4 E 

2 R 

 

 

5 P 

2 E 

1 R 

Percepção  E  

Motora fina  E  

Motora ampla  E  

Integração Olho – mão   R 

Desempenho cognitivo   R 

Cognitivo verbal P   

Desempenho geral  E  

SUJEITO 2 
Itens 

Passou 

Itens 

Passou 

Emergente 

Itens 

Reprovou 

Total 

do 

teste 1 

Total do 

teste 2 

Imitação  E   

 

0 P 

3 E 

5 R 

 

 

2 P 

4 E 

2 R 

Percepção   R 

Motora fina   R 

Motora ampla   R 

Integração Olho – mão   R 

Desempenho cognitivo  E  

Cognitivo verbal  E  

Desempenho geral   R 

Elaborado pela Autora: Oliveira, V. (2018), com base na coleta de dados. 
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Tabela 5 - Pontuação da criança nas áreas do comportamento do PEP-R: 

SUJEITO 1 Itens 

Adequado 

Itens 

Moderado 

Itens  

Grave 

Total do 

teste 1 

Total do 

teste 2 

Relacionamento e afeto  X    

01 – A 

03 – M 

00 – G 

 

03 – A 

01 – M 

00 - G 

Brincar e interesse  

por materiais 

 X  

Respostas sensoriais  X  

Linguagem  X  

SUJEITO 2 Itens 

Adequado 

Itens 

Moderado 

Itens  

Grave 

Total do 

teste 1 

Total do 

teste 2 

Relacionamento e afeto   X   

00 – A 

02 – M 

02 - G 

 

01 – A 

02 – M 

01 - G 

Brincar e interesse  

por materiais 

 X  

Respostas sensoriais   X 

Linguagem   X 

Elaborado pela Autora: Oliveira, V. (2018), com base na coleta de dados. 

 

ANÁLISE 

Para alcançar os objetivos inicialmente propostos, foram coletados os dados 

referentes ao resultado do PEP – R para verificar as evoluções de comportamento e 

desenvolvimento apresentadas pelo sujeito 1 e sujeito 2, apresentando sua relação 

após a introdução da dieta específica. Os indivíduos autistas foram observados pela 

equipe técnica nos dias que estavam na escola. E os resultados indicam que estavam 

menos irritados e participavam mais das atividades pedagógicas propostas. Por 

indicação da psicopedagoga seria melhor aplicar uma nova avaliação do PEP-R a 

cada dois meses, com isso a primeira avaliação foi agendada para agosto devido a 

nova programação pedagógica após as férias e a segunda para outubro. 

Para o relato da mãe do sujeito 2, os resultados indicam a relevância positiva, 

pois, foi possível observar que o filho aceitou bem a dieta, e gostou muito dos biscoitos 

com produtos da Amazônia oferecidos, foto da mãe agradecendo (ANEXO Z.4). A 

psicopedagoga elaborou uma nova programação para o sujeito 2, para as áreas do 

desenvolvimento que estavam emergentes, afirmando a evolução nas áreas do 

comportamento. 



62  

Também foram realizadas avaliações com relação ao comportamento do 

sujeito 1, antes ele apresentava uma hiperatividade e falta de concentração. Após 

intervenção dietética específica com alimentos da Amazônia foi possível observar, 

pela família e equipe técnica, menor irritabilidade e que interagem melhor com as 

atividades proposta para ele, apresentando menor agressividade. Sobre o relato da 

mãe foi apresentado ter seguido parcialmente, cerca de 70% da ingestão alimentar da 

dieta específica. A fim de entender o motivo a mesma declarou que foi devido a 

problemas familiares. Porém afirma a evidente mudança de seu filho. 

Acredita esta pesquisadora que, o fato de ter excluído da dieta do sujeito 1 e 

do sujeito 2, os alimentos contendo Glúten e Caseína, podem ter colaborado 

positivamente para alteração do comportamento. De acordo com Francis (2005) e 

Whiteley et al., (2010) afirmam que o glúten e a caseína causam hiperatividade, falta 

de concentração, irritabilidade, dificuldade na interação da comunicação e 

sociabilidade prejudicando o seu desenvolvimento e aprendizagem. 

 

RESULTADOS REFERENTES DA QUARTA ETAPA: 

Realizou-se a avaliação nutricional individualmente das crianças utilizando as 

variáveis peso por idade, altura por idade e IMC para idade). Essa avaliação teve 

como finalidade determinar as necessidades energéticas e nutricionais para posterior 

elaboração da dieta específica, sendo essa com fonte de alimentos da Amazônia de 

acordo com a necessidade nutricional das duas crianças e para cálculo dos macros e 

micronutrientes, utilizou-se o Software da Nutrilife. 
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Tabela 6 - Resultados Antropométricos e Necessidades Energéticas e Nutricionais: 

Sujeito 1 Valor Aferido 
Valor 

Ideal 
Classificação 

Peso por 

Idade 

37 kg - - 

Estatura 

por Idade 
135 cm 152,44 

Baixa estatura para idade 
Abaixo do P3 

IMC 20,3 17,87 Normal 

Sujeito 1 KCAL CHO PTN LIP 
Folato 

 

Vit.E 

 

Vit. C 

 

Peso por 

Idade 

EER/DRI/2005 

1.864,55 

50% 20% 30% DRI/AI DRI/AI DRI/AI 

Estatura 

por Idade 

Aumento de 

5% 

979 391,6 587,4 300  11  45 

 

IMC 1.958 normo normo Normo mcg Mg mg 

Elaborado pela Autora: Oliveira, V. (2018), com base na coleta de dados. ANEXO (B, C, D, E, N). 

 

Sujeito 2 Valor Aferido 
Valor 

Ideal 
Classificação 

Peso por 

Idade 

33,2 kg 24,35 Sobrepeso 

Estatura 

por Idade 

130 cm  125 Adequada 

IMC 19,64 15,62 Obesidade 

Sujeito 2 KCAL CHO PTN LIP 
Folato 

 

Vit.E 

 

Vit. C 

 

Peso por 

Idade 

EER/DRI/2005 

1.914,92 

50% 20% 30% DRI/AI DRI/AI DRI/AI 

Estatura 

por Idade 

Redução de 

5% 

909,5 363,8 545,7 300  11  45 

 

IMC 1.819 normo normo Normo mcg mg mg 

Na avaliação das alterações Intestinais apresentou constipação. 

Elaborado pela Autora: Oliveira, V. (2018), com base na coleta de dados. ANEXO (O, P, Q, R, S, T). 
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ANÁLISE 
 

O processo de desenvolvimento fisiológico de uma criança acontece devido ao 

processo de maturação progressiva do sistema nervoso central, a partir de condições 

adequadas do meio interno (equilíbrios de ácido básico, nutricional e metabólico). 

Para que isso aconteça é necessário que o organismo esteja bem nutrido. Justifica-

se o cálculo do valor energético do sujeito 1 e sujeito 2, escolhido com base no valor 

de energia recomendado para consumo diário, esse método é o mais indicado para 

abordagem de grupos populacionais. Sendo assim, esta pesquisadora utilizou o 

Software da Nutrilife e determinou-se as necessidades diárias das crianças com 

autismo. Partindo do pressuposto que não basta apenas a recomendação energética, 

torna-se necessário determinar os valores de recomendações para os macros 

nutrientes com a finalidade de manter as fontes de energia equilibradas entre 

Carboidratos, Proteínas e Lipídeos;  

Deste modo, reforça a importância sobre o direito à alimentação que todo ser 

humano deve receber, que seja respeitada a quantidade que atenda às necessidades 

nutricionais diárias para a manutenção da saúde. E segundo a Emenda Constitucional 

nº 64, de (2010) sobre os direitos para a alimentação e que o estado deve respeitar, 

proteger, promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a realização do 

direito humano à alimentação adequada (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988, p. 08). 

Desta forma como até hoje não temos nenhuma recomendação nutricional para a 

comunidade autista, torna-se de interesse e relevância na presente pesquisa, 

determinar os micronutrientes de acordo com a recomendação de ingestão adequada 

para a idade - DRI/AI; 

Os resultados dos hábitos alimentares das crianças, sujeito 1 e sujeito 2, 

apresentam uma preferência por alimentos industrializados. Os salgadinhos, sucos 

em pó artificial e gelatina são muito ricos em corantes, estimulando a hiperatividade, 

por essa razão devem ser retirados da dieta dos indivíduos com autismo.  

Foi possível observar que o sujeito 1 e o sujeito 2 gostam de frituras, ovos, 

farofa e biscoitos. Sendo assim, determinou-se a programação da dieta respeitando 

as preferências alimentares das duas crianças, o que reforça um cuidado especial dos 

indivíduos com TEA. Crianças com o diagnóstico de TEA podem apresentar 

seletividade alimentar, o que restringe a variedade de alimentos consumidos nas 

refeições, resultando principalmente em carência nutricional. 
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Define-se a sensibilidade sensorial como uma reação exagerada a 

determinadas experiências de toque, que muitas vezes resulta em uma resposta 

comportamental negativa, podendo contribuir na dificuldade da aceitação de texturas 

de alimentos diversificados em indivíduos com TEA. Foi possível avaliar que as 

crianças, sujeito 1 e sujeito 2, não possuem sensibilidade sensorial negativa e aceitam 

texturas normais dos alimentos, sem alterações das características organolépticas 

como a cor e odor, preferem o sabor doce, com frequência alimentar de 5 a 6 refeições 

ao dia e não permitem muita variedade; 

 

RESULTADOS E JUSTIFICATIVAS DAS ORIENTAÇÕES SOBRE A ALIMENTAÇÃO 

ESPECÍFICA DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

Deste modo a implantação de um novo padrão alimentar para indivíduos com 

autismo, deve envolver todos os familiares e pessoas que com ele convivem, 

contribuindo assim para que o indivíduo receba de forma efetiva as modificações 

propostas. E com base nos desafios dietéticos dos indivíduos autistas, foi proposto 

uma dieta específica, com fontes de alimentos contendo produtos da Amazônia, de 

acordo com a necessidade nutricional do sujeito 1 e sujeito 2. Diante da proposta, 

quanto aos nutrientes que melhoram o desenvolvimento cognitivo, foi determinado o 

quantitativo ideal dos nutrientes como Ácido Fólico, Vitamina E, Ácidos Graxos 

Essenciais e Vitamina C. 

 

CARACTERÍSTICA DA DIETA ESPECÍFICA PARA O SUJEITO 1  

Diante do reconhecimento dos estudos apresentados, foi proposta uma dieta 

sem Glúten e Caseína; (ANEXO G). Diante das observações quanto a preferência 

alimentar da criança, a pesquisadora manteve no café da manhã o mesmo suco que 

a criança gostava (maracujá), porém foi adicionado uma folha de couve (rico em ácido 

fólico), e por ter preferência pelo sabor doce foi adicionado mel na banana, fruta que 

que a criança gosta no café da manhã. No Lanche da manhã foi oferecido um suco 

de laranja (rico em ácido fólico) com biscoito de castanha (rico em vitamina E) produto 

da Amazônia, pois a criança gosta muito de biscoito, para melhorar a aceitabilidade, 

foi produzido de forma similar ao industrializado; Foto do biscoito (ANEXO Z.3). No 

almoço, foi oferecido feijão (rico em ácido fólico) alimento de preferência da criança, 

porém foi camuflado no seu cozimento beterraba, quiabo, brócolis, abóbora (ricos em 

ácido fólico e vitamina E) por terem os nutrientes necessário para atingir as 



66  

recomendações nutricionais. Ainda no almoço, a carne (rico em vitamina E) foi assada 

com castanha (rico em vitamina E) produto da Amazônia para dar crocância e simular 

industrializados. Foi ofertado arroz no formato de bolinho para atender a preferência 

da criança pelas frituras. No lanche da tarde foi oferecido um gelado de manga (rico 

em vitamina E) com mamão (rico em ácido fólico) frutas de preferência da criança, 

porém foi adicionado óleo de canola (ácidos graxos essenciais). Ainda no lanche da 

tarde foi oferecido amendoim (ácidos graxos essenciais) torrado, por ser de 

preferência da criança. No jantar foi ofertado uma farofa de ovo (rico em vitamina E) 

que tanto a criança gosta, porém foi adicionado tucumã (rico em ácidos graxos 

essências) produto da Amazônia e linhaça (rico em ácidos graxos essências), 

disfarçando esses na farinha de mandioca produto da Amazônia sem Glúten. Na ceia 

foi repetido o biscoito de castanha (produto da Amazônia) com o suco de laranja. 

 

CARACTERÍSTICA DA DIETA ESPECÍFICA PARA O SUJEITO 2 

Foi proposta uma dieta sem trigo e leite por possuir Glúten e Caseína; (ANEXO 

V). Diante das observações quanto a alteração intestinal da criança, foram inseridos 

fibras e alimentos laxantes na dieta específica, pois a criança apresentava 

constipação intestinal. Afirma-se a literatura que devido a seletividade alimentar das 

crianças com autismo é possível acontecer essa alteração intestinal. Para a devida 

hidratação e formação do bolo fecal recomendou-se o aumento da ingestão hídrica. 

Diante das observações a pesquisadora manteve no café da manhã o mesmo suco 

que a criança gostava (maracujá), porém foi adicionado uma folha de couve (rico em 

ácido fólico). Por ter preferência pelo sabor doce foi adicionado mel no abacate (rico 

em ácido fólico) que é a fruta que a criança apresenta preferência no café da manhã. 

No lanche da manhã foi oferecido um suco de laranja (rico em ácido fólico) com 

biscoito de castanha (rico e vitamina E) produto da Amazônia, pois a criança costa 

muito de biscoito. Devido a seletividade alimentar por alimentos industrializados foi 

simulado. No almoço foi ofertado tomate (rico em vitamina E), pois é a única salada 

crua que a criança gosta. Ofertou-se o feijão (rico em ácido fólico) alimento de 

preferência da criança, porém foi camuflado no seu cozimento beterraba, quiabo, 

brócolis, abóbora, (ricos em ácido fólico e vitamina E) por ter os nutrientes necessário 

para atingir as recomendações nutricionais. Ainda no almoço foi ofertado como 

proteína clara de ovo, pois a criança não tolera carnes. Foi ofertado arroz no formato 

de bolinho para atender a preferência de frituras da criança. No lanche da tarde foi 
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feito um gelado de manga (rico em vitamina E) com mamão (rico em ácido fólico) 

frutas de preferência da criança, porém foi adicionado óleo de canola (ácidos graxos 

essenciais). Ainda no lanche foi oferecido amendoim torrado (ácidos graxos 

essenciais), por ser de preferência da criança. No jantar foi ofertado uma farofa de 

ovo (rico em vitamina E) que tanto a criança gosta, porém foi adicionado tucumã (rico 

em ácidos graxos essenciais) produto da Amazônia e linhaça (rico em ácidos graxos 

essenciais), disfarçando esses na farinha de mandioca produto da Amazônia sem 

Glúten. Na ceia foi repetido o biscoito de castanha (produto da Amazônia) com o suco 

de laranja. 

 

ANÁLISE 

Neste momento, destaca-se a relevância do contexto teórico com base para 

análise. Segundo estudos realizados na Flórida. Whiteley et al., (2010) mais de 40% 

dos casos de depressão são causados pela falta de folato (ácido fólico) no organismo. 

O folato melhora o funcionamento do sistema nervoso como um todo, melhorando a 

capacidade cognitiva e saúde emocional. Ele age como cofator na produção de 

serotonina, um neurotransmissor que garante o bom humor parte fundamental da 

socialização e do comportamento (MARQUES, 2015). Para a recomendação dos 

indivíduos do estudo de caso, segundo DRI/AI é de 300/200 (mcg) respectivamente. 

Foi possível ofertar na dieta específica com produtos da Amazônia (304,2 mcg) para 

o sujeito 1. Já para o sujeito 2 foi ofertado (271.84 mcg). Desta forma, atendendo nos 

dois sujeitos a recomendação ideal. 

A vitamina E, promove a saúde da circulação sanguínea para o cérebro, 

melhorando a oxigenação sanguínea, diminuindo a irritabilidade, aumentando a 

concentração, memória e função cognitiva que estão ligadas a dinâmica do 

comportamento e do desenvolvimento (AGUIAR, 2011; VITOLO, 2003). No que diz 

respeito a vitamina E, a recomendação é de 7/11 (mg), respectivamente. Obteve a 

oferta com a mesma dieta do sujeito 1 de (7,04 mg) e (13,6 mg) para o sujeito 2. 

Devido a preferência alimentar, foi ofertado alimentos com 2,6 (mg) a mais deste 

nutriente para o sujeito 2. Foi possível observar que, mesmo com a ingestão de 

apenas 70% da dieta, o sujeito obteve resultados positivos no comportamento. 

Deste modo, foi observado a recomendação ideal dos sujeitos 1 e 2 quanto aos 

óleos essenciais. A importância dos ácidos graxos essenciais, está na sua capacidade 
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de se transformar em substâncias biologicamente mais ativas, com funções especiais 

no equilíbrio homeostático, e em componente estrutural das membranas celulares, do 

tecido cerebral e nervoso que influem no desenvolvimento do cérebro, déficits 

cognitivos, memória, sono e ansiedade. Os (Ômega 6) Ácidos graxos do tipo n-6 e n-

3 (Ômega 3) denominados os nutrientes essenciais dos neurônios. (PELOSI, 2011). 

 [...] os ácidos graxos do tipo n-6, influenciam na habilidade que os neurônios 
têm de utilizar-se da glicose. Baixos níveis do tipo n-3 podem causar 
deficiências visuais e a sua ausência pode causar problemas no aprendizado, 
motores e motivação, além de afetar outros sistemas que fazem uso dos 
neurotransmissores (dopamina e serotonina) no córtex frontal. (CHUDLER-
BASTOS, 2008). 

No trabalho realizado por Bittencourt (2009) foi abordado os ácidos graxos 

analisados a partir da obtenção do óleo fixo da polpa desta semente, o Tucumã Açú 

(Astrocaryum macrocarpum Huber), também chamada de Jabarana. O fruto foi colhido 

aos arredores da Rodovia Transcametá, no município de Belém, no estado do Pará, 

na região Amazônica, pelos moradores da área. A assepsia do fruto ocorreu de forma 

que pudesse ser realizada a extração a frio. A análise do óleo fixo da polpa e da 

gordura da amêndoa foi determinada por cromatografia gasosa, utilizando o método 

oficial AOCS Ce 1-62, no laboratório de pesquisa da UFPA – LAPAC (Laboratório de 

Pesquisas e Análises de Combustíveis). Entre os ácidos graxos determinados no óleo 

da polpa encontram-se os ômegas 3 (Ácido Linolênico), 6 (Ácido Linoléico) e 9 (Ácido 

Oléico), ácido Palmitoleico, Margarico e Araquidico, dos quais o ômega 9 foi o que 

apresentou maior quantidade. Na análise da gordura da amêndoa também foram 

determinados a composição dos ácidos graxos essências (BITTENCOURT, 2009). 

A inclusão do fruto de tucumã na dieta dos indivíduos com TEA demonstrou a 

importância da polpa deste fruto em fazer parte da dieta da população autista por 

apresentar em sua constituição uma grande quantidade dos ácidos essenciais, 

também chamado de ômega 3, 6 e 9.  

As seguintes quantidades de consumo diário de ácidos graxos n-3 podem ser 

sugeridas, conforme a idade: 0-12 meses: 0,5g; 12-24 meses: 0,6g; 2 anos a 10 anos: 

0,7–1,0g; 10 a 18 anos: 1,5g; mais de 20 anos: 1,1g” (SEMINÁRIO BRASILEIRO DE 

CARDIOLOGIA, 2001). 

Desta forma que os sujeitos da pesquisa se encontram na faixa etária de 07 a 

12 anos, pode-se concluir a ingestão de recomendada de mínima 0,7 e máxima 1,5 g. 

Sendo que na dieta foi ofertado 20 g da polpa de tucumã contendo 0,06 de ômega 6 
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(Linoléico); 0,12 de ômega 3 (Linolênico); 1,92 ômega 9 (Oléico) totalizando 2,16 g 

dos ácidos graxos essenciais. Destacamos ainda que a oferta de 0,64 g de Ácido 

Palmítico (ANEXO L). 

Diante do exposto, e com a finalidade de atender a padronização e 

recomendações nutricionais para os indivíduos com autismo, essa pesquisa 

determinou a quantidade diária de suas necessidades nutricionais, tendo como 

objetivo final identificar os impactos da contribuição da dieta alimentar com produtos 

da Amazônia elaborada para pessoas com TEA – Transtorno do Espectro Autista no 

desenvolvimento educacional. 

 

Tabela 7 - Quantidades Diárias dos principais alimentos compatíveis com as 
necessidades nutricionais dos escolares e Educando com TEA: 

Alimentos Escolar Educando com TEA 

Arroz* 4 a 5 colheres (S) 80 g 

Feijão* 1 concha grande (90 g) 36 g 

Carne* 3 a 4 colheres (S) (150 g) 80 g 

Ovo 2 a 3 por semana 140 g 

Legumes cozidos* 3 a 4 colheres (S) 80 g 

Hortaliças cruas* 4 folhas 40 g 

Frutas** 3 unidades (200 a 300 g) 360 

Sucos de frutas** 2 copos (400 ml) 400 ml 

Leite** 
Leite 2 a 3 copos (400 a 

600 ml) 
NA 

Pão Francês** 3 unidades (150 g) NA 

Doces** 2 unidades (100 g) NA 

Açúcar** 3 colheres (S) 12 g 

Óleo*** 20 a 25 g 25 g 

* Para cada refeição principal do dia (almoço e jantar) 
** Quantidade diária total 
*** Óleo contido nas preparações das duas refeições 
diárias 
S = sopa. 

NA – Não se aplica 
(substituir por alimentos do 
livro de receitas para o 
TEA). 

Elaborado pela Autora: Oliveira, V. (2018), com base nas referências de VITOLO, 2003., e coleta de 
dados de indivíduos com TEA. 

Realizou-se mini oficinas com os pais com a finalidade de ajudar a 

compreender a seletividade alimentar melhorando o desenvolvimento e a 

aprendizagem dos alunos com TEA.  

RESULTADOS DA MINI OFICINA COM OS PAIS. 

Após realizar a coleta de dados, percebemos que os pais não sabiam o que 

oferecer aos seus filhos como alimentos para suprir suas necessidades, e que sempre 
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ofereciam alimentos não saudáveis aos seus filhos, as crianças com TEA sujeitos da 

pesquisa apresentam uma preferência por alimentos industrializados. Somando esses 

fatores com objetivo de atender a seletividade alimentar das crianças com autismo, 

que é pelo sabor doce. A pesquisadora foi para o seu laboratório de dietética 

juntamente com um gastrônomo e passou a desenvolver receitas que pudessem 

atender a seletividade alimentar destas crianças. 

Visando uma melhor aceitabilidade, a pesquisadora desenvolveu produtos 

similar ao desejado e aceito pelas crianças em estudo, por exemplo o primeiro foi o 

biscoito de castanha, e a cada retorno na escola que acontecia semanalmente, era 

oferecido para o sujeito 1 e o sujeito 2, e os mesmos degustavam e eram oferecidos 

gratuitamente para que os pais pudessem oferecer diariamente aos seus filhos. 

Salientamos que esses produtos eram elaborados com a inserção de alimentos 

comum da nossa região (Amazônica). Justificamos desde o início do estudo a 

importância da introdução destes nutrientes ricos em vitamina E e Óleos essenciais. 

Destacando a relevância destes nutrientes por Pelosi (2011) as fontes alimentares 

necessária para as pessoas autista devem ser através dos alimentos ricos em Ácido 

fólico, Vitamina E, e Ácidos Graxos Essenciais, e foram encontrados em quantidades 

ideais em alguns alimentos da Amazônia, como por exemplo no tucumã e castanha. 

As demais receitas ofertadas foram: Pizza de Farinha de Arroz; Pizza de Farinha de 

Tapioca (Amazônia); Sorvete de Tucumã (Amazônia); Sorvete de Castanha 

(Amazônia); Biscoito de Castanha; (Amazônia). 

A proposta de desenvolver oficinas na execução da pesquisa possibilitou o 

contato com os pais das crianças com autismo, contribuindo para impressões desta 

autora sobre os alunos e a escola. Afonso (2000) afirma que essa dinâmica contribui 

muito para o desenvolvimento interacional entre pesquisador e os participantes da 

pesquisa. Tendo como etapa realizada com os pais das crianças com TEA, a oficina 

aconteceu no dia 15 de setembro de 2018, no período da manhã, data e hora 

agendada pela escola com os pais. A referida ação teve como objetivo ensinar os pais 

das crianças produzir alimentos que atendam suas necessidades, preferências com a 

introdução de alimentos da Amazônia que são ricos em nutrientes necessários para 

os indivíduos com TEA. Os materiais (ingredientes) utilizados foram financiados pela 

pesquisadora juntamente com o gastrônomo que desenvolveu os produtos. O estudo 

contou com 10 participantes denominados pais dos sujeitos da pesquisa. 

Posteriormente separou-se os participantes em 4 grupos, onde cada grupo recebeu 
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um livro de receitas contendo o passo a passo da execução das receitas. A 

pesquisadora e o gastrônomo usaram um microfone sem fio acoplado na orelha, com 

uma bancada a frente dos participantes demonstrando o passo a passo. O local foi 

disponibilizado pela AMA. 

Após a execução da oficina de receitas, elaborou-se um livro de receitas 

¨cartilha¨ para os alunos com TEA com as devidas recomendações de quantidade e 

qualidade dos nutrientes essenciais contendo alimentos da Amazônia conforme foi 

proposto pelo estudo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa se propôs a realizar uma intervenção junto à instituição denominada 

Associação dos Amigos dos Autistas – AMA, na cidade de Porto Velho, com os alunos 

com autismo, visando contribuir com o desenvolvimento educacional desses 

indivíduos. Esta intervenção foi desenvolvida por intermédio de uma dieta específica, 

elaborada e aplicada com produtos da Amazônia para as crianças com Transtorno do 

Espectro Autista – TEA.  

A questão que norteou todo o nosso trabalho foi identificar os efeitos da dieta 

específica com a inclusão de produtos da Amazônia no desenvolvimento e na 

aprendizagem dos estudantes com TEA. Essa dieta específica, parte de pressupostos 

científicos de que, determinados alimentos, interferem nas atividades e capacidades 

cotidianas dos indivíduos com TEA que reforçam à convivência saudável, interferem 

no desenvolvimento psicossocial e afetivo e por consequência no aprendizado.  

Durante todo o processo de execução da pesquisa, buscou-se uma resposta para esta 

pergunta. Analisaremos, portanto, o alcance dos objetivos dispostos a seguir. 

Dedicou-se a compreender, por meio de revisão de literatura, as principais 

dietas alimentares e analisar funções, benefícios das dietas indicadas para estudantes 

com TEA; elaborar uma dieta especial com produtos da Amazônia, levando em 

consideração o apontamento da família, escola e dos Estudantes com TEA sobre os 

hábitos alimentares e as implicações de determinados alimentos no desenvolvimento 

e na aprendizagem deles; aplicar a dieta e ao mesmo tempo avaliar seus impactos no 

desenvolvimento sócio educacional dos Estudantes com TEA.  

Toda proposta de intervenção implicou num estudo que anterior às ações, 

visando diagnosticar os problemas que interferem, provocando a problemática sobre 

uma realidade. Neste sentido, foi investigado o contexto dos hábitos alimentares das 

crianças com autismo através de indicadores teóricos e práticos, sensibilização e 

procedimentos éticos com equipe técnica e com os pais, diagnóstico comportamental 

e desenvolvimento através do PEP-R, entrevistas, atendimentos individualizados e 

elaboração da dieta. 

Um dos resultados relevantes na execução desta pesquisa foi a elaboração e 

execução da dieta, promovendo diálogo entre nós, pais e a escola, proporcionando 
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trocas de experiências. A aproximação também contribuiu para que a pesquisa fosse 

executada sem nenhum receio de parecer uma intromissão. A diversidade dos sujeitos 

estudados foi um fator observado pela pesquisadora e identificamos que antes de 

receber a orientação sobre a alimentação para os alunos com autismo a desmotivação 

pelo cansaço físico influenciava muito o comportamento dos pais. Não ocorreu 

impacto desse comportamento dos pais ao participar dos atendimentos, palestras e 

educação sobre os tipos de alimentos as crianças poderiam ingerir. 

Também foi possível observar que a equipe pedagógica e os pais ofereciam 

alimentos fontes de Glúten e Caseína para as crianças com autismo. Pontuamos que 

a escola oferece esses alimentos por não ter outra opção, por ser uma instituição 

filantrópica, a mesma não apresenta recursos próprios para a aquisição da merenda 

ofertada durante o período escolar e não cabe a nós julgar, por questões relacionadas 

a ética e comprometimento com o CEP e por não ser nosso objetivo de pesquisa. 

Porém, cabe sim a sugestão de que, na hora de planejar a aquisição, que seja 

estipulado os tipos de alimentos que devem ser doados. Que sejam doados alimentos 

saudáveis para o público com autismo, e que seja instituído como política pública 

municipal e estadual a obrigatoriedade de inclusão de tipos específicos dos alimentos: 

sem Glúten, sem Caseína, com característica da nossa região Amazônica, na 

quantidade e qualidade para que atenda às recomendações nutricionais da 

comunidade de pessoas com TEA. Foi entregue uma cartilha contendo todos os 

alimentos que são ricos em Ácido Fólico, Alimentos Ricos em Vitamina E, Ácidos 

Graxos Essenciais e lista com alimentos da Amazônia, contendo a quantidade per 

capta para cada estudante, e para a escola instituir como diretriz na hora de receber 

as doações e a mesma deverá ser entregue aos gestores municipais e estadual. 

Entretanto, do ponto de vista desta pesquisadora para com os outros 

participantes da pesquisa, neste caso os pais, demonstram saber com 

consciência/sem consciência sobre o assunto, porém não apresentavam interesse na 

restrição destes nutrientes antes da intervenção e, de maneira geral, sabemos que os 

indivíduos com autismo não são capazes de fazer a digestão correta das proteínas do 

leite e seus derivados, absorvendo os peptídeos produzidos pela caseína e pelo 

glúten. Após a aplicação da dieta e o acompanhamento do comportamento e 

desenvolvimentos, foi possível observar uma evolução positiva dos escolares com 

autismo e assim os pais mudaram seus interesses em ofertar somente alimentos que 

não contém glúten. 
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Nos registros alimentares das 11 crianças foi possível observar que apenas 03 

não faziam uso de Glúten e Caseína. Como pesquisadora, identifiquei que a oferta 

destes, partia da falta de orientação e o receio dos pais de não ofertar o mínimo de 

alimentos para os escolares. E assim realizamos pontualmente a explicação para os 

pais de todos os escolares, que estes alimentos para os indivíduos com autismo são 

absorvidos e entram na corrente sanguínea e ao atingirem o cérebro, estimulam 

comportamentos autistas ao influenciarem as neurotransmissões, contribuindo para o 

aumento da hiperatividade, agressividade, irritabilidade e agravando os problemas 

gastrintestinais. Dificultando o aprendizado e desenvolvimento. Portanto, deve-se ter 

cautela ao incluir certos alimentos que não sejam saudáveis para o público com TEA, 

pois estes fatores agravam as carências nutricionais prejudicando o desenvolvimento 

cognitivo das crianças. Todas as 11 crianças receberam atendimento semanalmente 

com agendamento individualizado, com proposta de uma dieta restrita em alimentos 

fontes de Glúten e Caseína com a inclusão de alimentos da Amazônia.     

Compreendemos neste estudo, também, que as crianças com autismo fazem 

uso de muitos alimentos industrializados, fato este que destaca-se como um 

agravante ao somar-se com a ingestão de alimentos fontes de Glúten e Caseína, e 

por ser indicador de carências nutricionais. Salienta-se que o consumo excessivo de 

alimentos industrializados leva a carência de alguns nutrientes. No caso dos 

indivíduos com autismo, podemos destacar o Ácido Fólico, Vitamina E e Ácido Graxo 

Essencial, pois, a carência destes nutrientes diminui ou atrasa os processos 

cognitivos, sendo mediador da ação para a cognição, ou seja, à presença de 

estruturas capazes de organizar os estímulos do conhecimento; condições internas 

que estão ligadas à dinâmica de comportamento e desenvolvimento. 

É importante ressaltar a preocupação da pesquisadora ao realizar este estudo, 

que faz, ao momento, uma reflexão para com os responsáveis das crianças com TEA: 

De quem é a responsabilidade no tocante sobre a oferta destes alimentos para a 

comunidade de pessoas autistas; Dos pais, da escola, da nutricionista, dos 

governantes?  

Conforme objetivo principal, ao propor a dieta com a inclusão de alimentos com 

produtos da Amazônia, que são ricos em Ácido Fólico, Vitamina E e Ácido Graxo 

Essencial, respeitou-se as preferências alimentares das crianças com TEA, sujeito do 

estudo na Educação Especial, e constatou-se uma evolução no sujeito 1 e no sujeito 

2, apresentado nos itens de comportamento e desenvolvimento, conforme descrito 
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pela psicopedagoga na primeira avaliação. As próximas atividades estariam focadas 

para os itens emergentes, o que justifica-se por respeitar o período de tempo, 

determinado pela psicopedagoga da AMA, para as novas e contínuas avaliações do 

PEP-R, que foi intercalado a cada dois meses e assim concluímos o objeto de estudo. 

Dentro do contexto de análise, pode-se afirmar que; o sistema neurológico 

precisa de nutrientes essenciais para funcionar e que a ingestão de alimentos com 

produtos da Amazônia, que são ricos em Ácido Fólico, Vitamina E e Ácido Graxo 

Essencial, melhoram o desempenho cerebral, podendo beneficiar o déficit de atenção, 

ansiedade e depressão. 

Conforme a aplicação do PEP-R, após a aplicação da dieta foi possível 

constatar mudanças de evoluções positivas quanto ao item 1, relacionado aos desvios 

qualitativos da comunicação, referente a classificação verbal e não verbal da criança. 

O sujeito 1 apresentou adequação para o ritmo e moderação para modulação na 

linguagem verbal. Com referência ao sujeito 2 apresentou adequação no ritmo e 

moderações nas expressões faciais e modulação na linguagem verbal. 

Quanto ao item 2, desvios qualitativos na socialização da criança, o sujeito 1 

apresentou adequação para afetividade e postura antecipatória e moderação na ação 

de compartilhar gostos. Já o sujeito 2 apresentou adequação para postura 

antecipatória e moderações nas ações de compartilhar sentimentos e discriminação 

entre diferentes pessoas. 

Referente ao item 3, desvios qualitativos na imaginação, o sujeito 1 evoluiu na 

dificuldade em processos criativos saindo de grave para moderação. O sujeito 2 

apresentou adequação para o comportamento de rigidez e adequação no 

comportamento de aceitação das mudanças e dificuldades em processos criativos que 

antes estavam na pontuação de grave. 

Salientamos que a equipe pedagógica trabalhou atividades relacionadas aos 

itens emergentes descritos na primeira avaliação, sobre o item 4 da pontuação da 

criança nas áreas do desenvolvimento do PEP-R. Destacamos que o sujeito 1 evoluiu 

de emergentes para passou na: percepção motora fina e desempenho geral.  

Observamos o destaque do sujeito 1, que evoluiu de reprovado para emergente 

no desempenho cognitivo, apesar de não ter sido foco das atividades pedagógicas. 

Surpreendendo a equipe e a pesquisadora. Já o sujeito 2 evoluiu de emergente para 

passou na imitação e desempenho cognitivo, com referência aos itens percepção, 
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integração olho – mão e desempenho geral, que antes era reprovou, o mesmo evoluiu 

para emergente. 

Com referência ao item 5, Pontuação da criança nas áreas do comportamento 

do PEP-R, foram reforçadas atividades relacionadas a primeira avaliação aos itens 

moderados. Sendo assim, o sujeito 1 evolui para “moderação” nos aspectos de brincar 

e interesse por materiais e nas respostas sensoriais. 

Já o sujeito 2 evolui para aspectos “adequados” quanto ao relacionamento e 

afeto, com melhoras significativas nas respostas sensoriais, saindo de grave para 

moderado. 

Os nutrientes naturais da Amazônia, encontrados nos alimentos como o 

tucumã, podem melhorar o desenvolvimento e o aprendizado, os aspectos motores e 

motivação, além de trazer benefícios aos outros sistemas que fazem uso dos 

neurotransmissores (dopamina e serotonina) no córtex frontal, levando a um melhor 

desempenho cognitivo. 

Como foi apresentado na avaliação das crianças sujeito 1 e 2 com TEA, 

descrita pelo PEP-R, a dieta rica em ômegas oferecida contendo 20 g da polpa do 

tucumã foi possível ofertar 0,06 g de ômega 6 (Linoléico); 0,12 de ômega 3 

(Linolênico) e 1,92 de ômega 9 (Oléico), totalizando 2,1 g de ácidos graxos essenciais, 

sendo que o recomentado para as crianças na faixa etária do sujeito 1 e 2 seria de 

1,5 g. Salientamos que a recomendação não ultrapassou o limite tolerável nos dois 

sujeitos. 

Aos demais nutrientes que estão presente no cardápio como o ácido fólico e 

vitamina E, também são recomendados para a síntese de outras substâncias 

indicadas para os indivíduos com TEA, pois não são sintetizados pelo organismo, é 

necessário a ingestão e ao realizar o este estudo foi constatado a baixa ingestão ou 

não ingestão deste nutrientes essenciais para o TEA, parece não ter importância nos 

hábitos alimentares da população em questão e o mais preocupante é que este 

nutriente também não aparece com a frequência necessária na merenda escolar. 

Para a recomendação de ácido fólico dos indivíduos segundo DRI/AI é de 

300/200 (mcg) respectivamente. Foi possível ofertar na dieta específica com produtos 

da Amazônia (304,2 mcg) para o sujeito 1. Já para o sujeito 2 foi ofertado (271.84 

mcg). Desta forma, atendendo nos dois sujeitos a recomendação ideal. 

No que diz respeito a vitamina E, a recomendação é de 7/11 (mg), 

respectivamente. Obteve a oferta com a mesma dieta do sujeito 1 de (7,04 mg) e (13,6 
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mg) para o sujeito 2. Devido a preferência alimentar, foi ofertado alimentos com 2,6 

(mg) a mais deste nutriente para o sujeito 2. 

A falta de ¨Ácido Fólico, Vitamina E e Ácido Graxo Essencial¨ prejudica a 

produção de dopamina e adrenalina e, consequente falta de energia e diminuição no 

estado benéfico da cognição, desenvolvimento e socialização, o que provavelmente 

justifique a deficiência pregressa observada pela pesquisadora.  

Estes fatores, observados durante a coleta de dados, mostram claramente que 

o que falta como hábito alimentar das crianças com TEA não é o alimento em si, mas 

o mais importante nutriente cerebral: “a informação”. A falta de informação, 

principalmente a de caráter científico, faz com que as pessoas fiquem imersas a falsos 

conceitos que dificultam identificar suas necessidades reais.  

Diante do exposto, e com a finalidade de atender a padronização e 

recomendações nutricionais para os indivíduos com autismo, essa pesquisa 

determinou a quantidade diária das necessidades nutricionais dos educandos com 

TEA, descrito  com os tipos de alimentos, medida caseira e gramatura ideal conforme 

a idade escolar. Tendo como objetivo final identificar os impactos da contribuição da 

dieta alimentar com produtos da Amazônia elaborada para pessoas com TEA – 

Transtorno do Espectro Autista no desenvolvimento educacional. Ofertou-se a dieta 

rica nos referidos nutrientes, elaborada com produtos da Amazônia e verificou-se 

segundo o Perfil Psicoeducacional Revisado – PEP-R, evoluções evidentes nas áreas 

do desenvolvimento e comportamento dos alunos com TEA. 

O sucesso das atividades realizadas no estudo, principalmente no 

acompanhamento das crianças, mostrou claramente o ímpeto que a comunidade 

escolar, família e governantes precisam valorizar a alimentação específica, com vista 

para a inclusão e a educação especial. Até este momento aos pais detinham a 

responsabilidade de atentar para alimentação, preocupando-se em ingerir qualquer 

alimento, sem saber que a alimentação pode beneficiar em outros aspectos como: 

ansiedade, depressão, atenção, déficit de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo. 

Com o norteamento dos resultados, encontramos várias dificuldades, citadas 

pelos entrevistados, dentre elas, a falta de informações sobre o assunto, para a 

quantidade e qualidade dos alimentos para os indivíduos com autismo, dificuldades 

em buscar estratégias para educar essa população, falta de apoio dos gestores.  

Nesse cenário, os dados produzidos nesta dissertação sugerem que se reforce 

as políticas públicas que asseguram o atendimento especial a educandos com TEA. 
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APÊNDICES 

 
 
 
 
 

APÊNDICE A - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISADORA. 
 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR 

MESTRADO PROFISSIONAL 
LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, INOVAÇÕES 

CURRICULARES E TECNOLÓGICAS. 
___________________________________________________________________ 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISADORA. 

 

 

Prezado (a): 

Esta pesquisa, EFEITOS DA DIETA ALIMENTAR COM PRODUTOS DA 

AMAZÔNIA ELABORADA PARA CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO 

AUTISTA - TEA NO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, será desenvolvida por 

meio da aplicação de formulário de sensibilização aos pais para o diagnóstico inicial; 

entrevista semiestruturada aplicada à equipe técnica e pedagógica, para identificar as 

facilidades e os desafios na alimentação do Estudante com TEA; Entrevista com 

profissional responsável pela aplicação do Perfil Psicoeducacional Revisado – (PEP-

R), com finalidade de identificar a idade de desenvolvimento bem como os  padrões 

de aprendizado de crianças com autismo; 

Os participantes desta pesquisa serão os estudantes com transtorno de 

espectro autista, equipe técnica, pedagógica e pais.  

Estas informações estão sendo fornecidas para subsidiar sua participação 

voluntária neste estudo que visa:  

- Compreender, por meio de revisão de literatura, as principais dietas alimentares e 

analisar funções, benefícios das dietas indicadas para estudantes com TEA. 
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- Elaborar uma dieta especial com característica regional, levando em consideração o 

apontamento da família, escola e dos Estudantes com TEA sobre os hábitos 

alimentares e as implicações de determinados alimentos no desenvolvimento e na 

aprendizagem deles. 

- Aplicar a dieta e avaliar seus efeitos no desenvolvimento sócio - educacional dos 

Estudantes com TEA. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso a pesquisadora  para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. Contato: Vanderneide Costa de Oliveira, 

telefone: (69) 99254-7337, endereço eletrônico: vanderneide@hotmail.com. 

Fica garantida aos participantes  de pesquisa a liberdade da retirada de 

consentimento e o abandono do estudo a qualquer momento. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros sujeitos da 

pesquisa, não sendo divulgada a identificação de nenhum participante. Fica 

assegurado, também, o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados 

parciais da pesquisa, assim que esses resultados chegarem ao conhecimento do 

pesquisador. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 

estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se 

existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

  Comprometo-me, como pesquisadora principal, a utilizar os dados e o material 

coletado somente para esta pesquisa. 

 

Porto Velho, ______ de _______________________ de 2018. 

 

 

Vanderneide Costa de Oliveira 

Pesquisadora - MEPE 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADEFEDERAL DE RONDÔNIA 

 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR 
MESTRADO PROFISSIONAL  

LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, INOVAÇÕES 
CURRICULARES E TECNOLÓGICAS. 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AOS PAIS. 

 

Eu,___________________________________________________ portador 

(a) do Registro de Identidade (ou outro documento), nº _________________, 

responsável pelo menor, concordo em participar da pesquisa Intitulada: “EFEITOS 

DA DIETA ALIMENTAR COM PRODUTOS DA AMAZÔNIA ELABORADA PARA 

CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA NO 

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL” objeto de estudo da mestranda Vanderneide 

Costa de Oliveira, da Universidade Federal de Rondônia, sob orientação do Prof°. Dr. 

João Guilherme Rodrigues Mendonça, do Programa de Pós-Graduação do Mestrado 

Profissional em Educação Escolar - MEPE, para identificar os impactos da dieta 

específica contribui para o desenvolvimento e a aprendizagem dos estudantes com 

TEA. Essa dieta específica, parte de pressupostos científicos de que, determinados 

alimentos, interferem nas atividades e capacidades cotidianas dos indivíduos com 

TEA que reforçam à convivência saudável, interferem no desenvolvimento 

psicossocial e afetivo e por consequência no aprendizado. Tendo como justificativa a 

relevância para além da dimensão profissional, a dimensão social, humana e técnica, 

pois a presente pesquisa poderá contribuir com a implementação de novas ações de 

intervenção nas políticas públicas, com vistas a incentivar uma alimentação adequada 

e saudável assim como, proporcionar fundamentação teórica básica sobre segurança 

alimentar e nutricional para a comunidade autista, proporcionando uma intervenção 

nessa realidade contribuindo para o processo de desenvolvimento educacional, 

caracterizado como multicultural, inclusivo e com sérios problemas de desigualdades 

social. 

Assim, tenha conhecimento que: 
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1. A contribuição do senhor (a) Responsável, na pesquisa será participar da 

atividade de sensibilização (Palestra sobre o tema); a responder 

formulário de diagnóstico inicial e permitir que o seu filho receba a dieta 

específica; 

2. Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, 

em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do 

estudo; 

3. O benefício relacionado à sua participação será de aumentar o 

conhecimento científico para a área da Educação-Saúde em especial de 

pessoas com Autismo, AMA e cursos de Nutrição de Porto Velho - RO; 

4. Os resultados da pesquisa serão destinados exclusivamente à elaboração 

de trabalhos de pesquisas e/ou publicações científicas em revistas 

nacionais ou internacionais; 

5. Fica assegurada ao senhor (a) a possibilidade de desistir de participar da 

pesquisa a qualquer momento, ou mesmo recusar-se a responder 

perguntas que lhe cause constrangimento, sem nenhum prejuízo à sua 

pessoa; 

6. Fica assegurado uma cópia do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido ao participante da pesquisa; 

7. E para diminuir os riscos de o participante não compreender o documento, 

a leitura dos itens da pesquisa será feita pausadamente e em tom de voz 

alto e com esclarecimento de dúvidas quando necessário; 

8. Fica esclarecido que o senhor (a) não pagará e ou receberá nenhuma 

remuneração por estar participando da pesquisa; 

9. Caso o senhor (a) tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos 

pode entrar em contato pelo telefone: (69) 99254-7337 e-mail: 

vanderneide@hotmail.com, ou procurar o Comitê de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de Rondônia, no 

Campus Universitário – BR 364, Km 9,5 ou pelo e-mail 

cepunir@yahoo.com.br.  

 

A assinatura a seguir representa o meu aceite, para que meu filho participe 

do estudo, bem como fica assegurado minha privacidade de acordo com a Resolução 

466/12 da CONEP, que regulamenta a realização de pesquisa envolvendo seres 

humanos. 

Porto Velho, ________ de _________________________ de 2018. 

 

 

Vanderneide Costa de Oliveira 

Pesquisadora – MEPE 

Assinatura 

Participante Ouvido (a) e responsável 
pelo menor 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADEFEDERAL DE RONDÔNIA 

 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR 
MESTRADO PROFISSIONAL  

LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, INOVAÇÕES 
CURRICULARES E TECNOLÓGICAS. 

___________________________________________________________________ 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA EQUIPE 

TÉCNICA E PEDAGÓGICA. 

 

Eu,___________________________________________________ portador 

(a) do Registro de Identidade (ou outro documento), nº _________________, 

concordo em participar da pesquisa Intitulada: “EFEITOS DA DIETA ALIMENTAR 

COM PRODUTOS DA AMAZÔNIA ELABORADA PARA CRIANÇAS COM 

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA NO DESENVOLVIMENTO 

EDUCACIONAL” objeto de estudo da mestranda Vanderneide Costa de Oliveira, da 

Universidade Federal de Rondônia, sob orientação do Prof°. Dr. João Guilherme 

Rodrigues Mendonça, do Programa de Pós-Graduação do Mestrado Profissional em 

Educação Escolar - MEPE, para identificar os impactos da dieta específica contribui 

para o desenvolvimento e a aprendizagem dos estudantes com TEA. Essa dieta 

específica, parte de pressupostos científicos de que, determinados alimentos, 

interferem nas atividades e capacidades cotidianas dos indivíduos com TEA que 

reforçam à convivência saudável, interferem no desenvolvimento psicossocial e 

afetivo e por consequência no aprendizado. Tendo como justificativa a relevância para 

além da dimensão profissional, a dimensão social, humana e técnica, pois a presente 

pesquisa poderá contribuir com a implementação de novas ações de intervenção nas 

políticas públicas, com vistas a incentivar uma alimentação adequada e saudável 

assim como, proporcionar fundamentação teórica básica sobre segurança alimentar 

e nutricional para a comunidade autista, proporcionando uma intervenção nessa 

realidade contribuindo para o processo de desenvolvimento educacional, 

caracterizado como multicultural, inclusivo e com sérios problemas de desigualdades 

social. 
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Assim, tenha conhecimento que: 

01. A participação do senhor (a) Equipe Pedagógica, na pesquisa será 

respondendo entrevista semiestruturada sobre alimentação e a aplicação 

do Perfil Psicoeducacional Revisado – (PEP-R); 

02. Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, 

em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do 

estudo; 

03. O benefício relacionado à sua participação será de aumentar o 

conhecimento científico para a área da Educação-Saúde em especial de 

pessoas com Autismo, AMA e cursos de Nutrição de Porto Velho - RO; 

04. Os resultados da pesquisa serão destinados exclusivamente à 

elaboração de trabalhos de pesquisas e/ou publicações científicas em 

revistas nacionais ou internacionais; 

05. Fica assegurada ao senhor (a) a possibilidade de desistir de participar da 

pesquisa a qualquer momento, ou mesmo recusar-se a responder 

perguntas que lhe cause constrangimento, sem nenhum prejuízo à sua 

pessoa; 

06. Fica assegurado uma cópia do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido ao participante da pesquisa; 

07. E para diminuir os riscos de o participante não compreender o 

documento, a leitura dos itens da pesquisa será feita pausadamente e 

em tom de voz alto e com esclarecimento de dúvidas quando necessário; 

08. Fica esclarecido que o senhor (a) não pagará e ou receberá nenhuma 

remuneração por estar participando da pesquisa; 

09. Caso o senhor (a) tenha dúvidas ou necessite de maiores 

esclarecimentos pode entrar em contato pelo telefone: (69) 99254-7337 

e-mail: vanderneide@hotmail.com, ou procurar o Comitê de Ética em 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de 

Rondônia, no Campus Universitário – BR 364, Km 9,5 ou pelo e-mail 

cepunir@yahoo.com.br.  

 

A assinatura a seguir representa o meu aceite em participar do estudo, bem 

como fica assegurado minha privacidade de acordo com a Resolução 466/12 da 

CONEP, que regulamenta a realização de pesquisa envolvendo seres humanos. 

 

Porto Velho, ________ de _________________________ de 2018. 

 

Vanderneide Costa de Oliveira 

Pesquisadora – MEPE 

Assinatura 

Participante Ouvido (a) 
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APÊNDICE D – TERMO DE CONCORDÂNCIA 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADEFEDERAL DE RONDÔNIA 
 
 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR 

MESTRADO PROFISSIONAL  
LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, INOVAÇÕES 

CURRICULARES E TECNOLÓGICAS. 
___________________________________________________________________ 
 

TERMO DE CONCORDÂNCIA 

 

Eu Silvia Regina Thomaz, na qualidade de diretora pedagógica responsável 

pela Associação dos Amigos dos Autistas - AMA, localizado na rua Tabajara, n° 2120, 

bairro São João Bosco, telefone 2141-6944, no município de Porto Velho-RO. Autorizo 

a realização da pesquisa intitulada “EFEITOS DA DIETA ALIMENTAR COM 

PRODUTOS DA AMAZÔNIA ELABORADA PARA CRIANÇAS COM 

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA NO DESENVOLVIMENTO 

EDUCACIONAL” a ser conduzida sob a responsabilidade da pesquisadora do 

Programa de Pós-Graduação do Mestrado Profissional em Educação Escolar - MEPE, 

Vanderneide Costa de Oliveira; e DECLARO que está instituição apresenta 

infraestrutura necessária à realização da referida pesquisa. 

 

 

Porto Velho, ________ de _________________________ de 2018. 

 

 

______________________________________ 

Silvia Regina Thomaz 

Diretora Pedagógica da AMA 
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APÊNDICE E – PERFIL PSICOEDUCACIONAL REVISADO – (PEP-R) EM 
CRIANÇAS COM AUTISMO 

 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

 
 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR 

MESTRADO PROFISSIONAL  
LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, INOVAÇÕES 

CURRICULARES E TECNOLÓGICAS. 
 

___________________________________________________________________ 
 
 

APLICAÇÃO DO PERFIL PSICOEDUCACIONAL REVISADO – (PEP-R) EM 
CRIANÇAS COM AUTISMO 

 

Tabela 4: Pontuação da criança nas áreas do desenvolvimento do PEP-R 

 Itens 

passou 

Itens passou emergente Total do 

teste 

Imitação    

Percepção    

Motora fina    

Motora ampla    

Integração Olho – mão    

Desempenho cognitivo    

Cognitivo verbal    

Desempenho geral    

 

Tabela 5: Pontuação da criança nas áreas do comportamento do PEP-R 

 Itens 

adequado 

Itens 

moderado 

Itens  

grave 

Total do 

teste 

Relacionamento e afeto      

Brincar e interesse  

por materiais 

    

Respostas sensoriais     

Linguagem     
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1. Desvios qualitativos da comunicação – Classificação verbal e não verbal da criança: 

 Itens 

adequado 

Itens 

moderado 

Itens  

grave 

Total do 

teste 

Gestos     

Expressões Faciais     

Linguagem corporal     

Ritmo     

Modulação na linguagem verbal     

  

2. Desvios qualitativos na sociabilização da criança.  

 Itens 

adequado 

Itens 

moderado 

Itens  

grave 

Total 

do 

teste 

Compartilha Sentimentos     

Compartilha Gostos     

Compartilha Emoções     

Discriminação entre diferentes pessoas     

Apresenta Afetividade     

Postura Antecipatória     

 

3. Desvios qualitativos na imaginação 

 Itens 

adequado 

Itens 

moderado 

Itens  

grave 

Total 

do 

teste 

Comportamento de rigidez     

Comportamentos de inflexibilidade     

Comportamento ritualísticos     

Comportamento de compreensões 

literais da linguagem 

    

Comportamento de aceitação das 

mudanças 

    

Dificuldades em processos criativos     
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APÊNDICE F - FORMULÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO AOS PAIS DE CRIANÇAS 

COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA 

 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR 
MESTRADO PROFISSIONAL  

LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, INOVAÇÕES 
CURRICULARES E TECNOLÓGICAS. 

___________________________________________________________________ 
 
Com referência na apresentação da pesquisadora, o instrumento de sensibilização 
será o formulário de investigação referente a: História Alimentar das Crianças com 
Transtorno do Espectro Autistas - TEA.  
NOME DA CRIANÇA :__________________________________________________ 
ENDEREÇO:_________________________________________________________ 
DATA DE NASCIMENTO: _______________________________________________ 
IDADE ESCOLAR: ____________________________________________________ 
TEMPO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO: ____________________________________ 
GÊNERO: ___________________________________________________________ 
PESO: ______________________________________________________________ 
ALTURA: ___________________________________________________________ 
 
1 - Gostaria de saber se seu filho (a) consome os seguintes alimentos:  
 

A - Alimentos Ricos 
em Ácido Fólico 

B - Alimentos Ricos em 
Vitamina E 

C – Ácidos Graxos 
Essenciais 

 SIM NÃO  SIM NÃO  SIM NÃO 

Couve   
Óleo de 

Gérmen de 
Trigo 

  Tucumã   

Alface   Óleo de Soja   Nozes   

Beterraba   Óleo de Oliva   Romã   

Brócolis   
Semente de 

Girassol 
  Melão   

Aspargos   
Castanha do 

Pará 
  Alface   

Quiabo   Nozes   Espinafre   

Espinafre   Avelãs   
Óleo de 
Canola 

  

Laranja   Amendoim   
Semente 

de 
Abóbora 

  

Abacate   Ovos   
Semente 

de 
Linhaça 

  

Mamão   
Carnes 

Vermelhas 
  Salmão   
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Feijão   Espinafre   Sardinha   

Ervilha   Brócolis   --------- 
------
--- 

-------
-- 

Lentilha   Aspargo   ---------- 
------
--- 

-------
--- 

Grão de 
Bico 

  Tomate   ---------- 
------
--- 

-------
--- 

Flocos de 
Aveia 

  
Molho de 
Tomate 

  --------- 
------
--- 

-------
-- 

--------- 
------
--- 

-------
-- 

Kiwi   ---------- 
------
--- 

-------
--- 

---------- 
------
---- 

-------
--- 

Manga   ---------- 
------
--- 

-------
--- 

---------- 
------
---- 

-------
--- 

Abacate   --------- 
------
--- 

-------
-- 

 
2 - Quais refeições o seu filho (a) costuma fazer por dia?  
(  ) café da manhã ou dejejum      
(  ) lanche da manhã ou colação   
(  ) almoço     
(  ) lanche da tarde 
(  ) jantar 
(  ) lanche da noite ou ceia 
 
3 – Qual a consistência dos alimentos o seu filho (a) prefere? 
(  ) Líquida (Suco e Caldo) 
(  ) Semilíquida (Sopa) 
(  ) Pastosa (Purê) 
(  ) Pastosa (Pudim) 
(  ) Normal 
 
4 – Marque a cor (das preparações) de preferência do seu filho (a). 
(  ) Verde 
(  ) Amarelo 
(  ) Vermelho 
(  ) Todas as cores 
 
5 – O seu filho (a) prefere os alimentos com sabor? 
(  ) Doce 
(  ) Amargo 
(  ) Azedo 
 
6 – O seu filho (a) prefere os alimentos com temperatura? 
(  ) Fria 
(  ) Gelada 
(  ) Quente 
(  ) Morna 
7 – Qual local o seu filho (a) faz as refeições? 
(  ) Ambiente familiar 
(  ) Ambiente escolar 
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(  ) Os dois locais 
 
8 – Com referência as alterações gástricas/intestinais o seu filho (a) apresenta? 
(  ) Refluxo 
(  ) Diarreia 
(  ) Constipação 
(  ) Nenhuma das alterações 
 
9 – O seu filho (a) faz uso dos alimentos que contem carboidrato na elaboração? 
(Pão, torrada, bolacha, biscoito, massas, bolos, cevada, pizza, salgadinhos, cachorro 
quente, hambúrguer; gérmen de trigo, macarrão, ketchup, maionese, shoyo; salsicha, 
temperos industrializados, cereais, barrinha de cereais, Hóstia distribuída na igreja 
católica, Molhos branco, sopas desidratadas ou temperos prontos) 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
10 – O seu filho (a) faz uso dos alimentos que contem leite e derivados na elaboração? 
(Iogurte, manteiga, maionese industrializada (pode conter leite em pó), margarina 
(pode conter leite em pó ou outro derivado de leite), biscoitos recheados, creme para 
café, queijos, kefir de leite, nata, creme de leite, requeijão, coalhada, pudim, manjar, 
sorvete, sopas instantâneas cremosas, molhos cremosos para salada, purê de 
(batatas, aipim), salgadinhos  industrializados, empanados, achocolatados (o Nescau, 
apesar de não conter leite ou derivados em sua composição, hoje já está sendo 
rotulado como “contém traços de leite”) 
 
11 – O seu filho (a) faz uso de suplementos nutricionais? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
Se sim! descreva quais: ________________________________________________ 
 
12 - Quantas vezes por semana o seu filho (a) costuma comer doces, balas, bolos, 
biscoitos doces, bolachas recheadas?  
(  ) Menor que 1 vez por semana  
(  ) 2 vezes por semana  
(  ) 3 vezes por semana  
(  ) 4 ou mais vezes por semana  
(  ) Não faz uso 
 
13 - Quantas vezes por semana o seu filho (a) costuma fazer uso de (Refrigerantes, 
Sucos Industrializados, salsicha, frituras, salgadinhos) 
(  ) Menor que 1 vez por semana  
(  ) 2 vezes por semana  
(  ) 3 vezes por semana  
(  ) 4 ou mais vezes por semana  
(  ) Não faz uso 
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APÊNDICE G - ORIENTAÇÕES ALIMENTAR ELABORADA PARA PESSOAS COM 
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA 

 
 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR 

MESTRADO PROFISSIONAL  
LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, INOVAÇÕES 

CURRICULARES E TECNOLÓGICAS. 
___________________________________________________________________ 
 
Com referência na apresentação da pesquisadora, será feita orientações para 

substituir os alimentos retirados da Dieta Alimentar das Crianças com Transtorno do 

Espectro Autistas - TEA.  

 
SE RETIRAR O CARBOIDRATO SUBSTITUIR POR ALIMENTOS SEM GLÚTEN: 
 
Frutas: Açaí, Maçã, Damasco, Banana, Amora, Cereja, Tâmara, Figo, Uva, Goiaba, 

Melão, Kiwi, Limão, Lima, Mexerica, Manga, Laranja, Mamão Papaia, Maracujá, 

Pêssego, Pêra, Abacaxi, Ameixa, Caqui, Framboesa, Morango, Tamarindo, 

Tangerina, Abacate, Melancia. 

 
Legumes e verduras: Alfafa, Araruta, Alcachofra, Rúcula, Aspargo, Brócolis, Couve de 

Bruxelas, Couve-Flor, Repolho, Cenoura, Aipo, Milho, Pepino, Berinjela, alho, Couve, 

Alface, Cogumelos, Quiabo, Cebola, Salsa, Ervilha, Batata (inglesa e doce), Abóbora, 

Rabanete, Espinafre, Nabo, Agrião. 

Carnes, Frango e peixes; 

Farinha de arroz, mandioca, amêndoa, milho, feijão, ervilha, inhame; 

Arroz, araruta, trigo sarraceno, quinoa; 

Amido de milho (popular maisena); Tapioca; Fécula de batata; Polenta; 

Gelatina (animal) sem adição de corantes e conservantes; 

Óleos vegetais. 

 
SE RETIRAR O LEITE E SEUS DERIVADOS SUBSTITUIR POR ALIMENTOS 
RICOS EM CÁLCIO:  

 
Araruta, castanha do Pará, amêndoa, nozes, verduras verde-escuras – como 

brócolis, couve e espinafre. 

SE APRESENTAR DIARRÉIA OFERECER: 
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Em primeiro lugar, faça refeições leves e de fácil digestão (nas sopas acrescente 

cenoura, batata, arroz, chuchu, vagem, batata-doce ou inhame e frango; 

Além de beber muito líquido (2 litros por dia);  

 

Prefira alimentos cozidos, grelhados e assados. Os alimentos mais recomendáveis 

são arroz, banana, maçã, goiaba, caju, frango e carne sem gordura. Se gostar de 

algum tipo de chá são recomendáveis como camomila, erva-doce e hortelã. 

 

SE APRESENTAR CONSTIPAÇÃO (INTESTINO PRESO) OFERECER: 
 
Em primeiro lugar aumente o consumo de água (Consuma no mínimo de 8 copos por 

dia de 200 ml); 

Substitua alimentos refinados por integrais, arroz e macarrão; 

Selecione as frutas: mamão, ameixa, manga, laranja, kiwi, Pera; 

Consuma frutas de preferência com casca e bagaço; 

Utilize a linhaça na vitamina. A linhaça deve ser adquirida inteira e liquidificada na 

hora de usar; 

Evite: Caju, goiaba e banana; 

 
SE APRESENTAR REFLUXO OFERECER: 
 
Realizar as refeições diárias sem pressa, mastigando muito bem os alimentos; 

Ingerir alimentos “leves” e comer em menor quantidade e mais vezes ao dia.; 

Muitas frutas, com exceção das cítricas, podem ser ofertadas às crianças com refluxo. 

Tais como: mamão, banana, pera e goiaba. Elas podem ser amassadas e usadas 

para “engrossar” sucos e outros alimentos; 

Controlar o excesso de peso da criança; 

Não consumir “alimentos que favoreçam” o refluxo, tais como: frituras e gorduras, 

tomates e molhos de tomate, refrigerantes, doces e chocolates, café, chá preto e 

mate; 

Não ingerir líquidos ou alimentos duas horas antes de dormir à noite; 

Não tomar café, chá mate, chocolate e refrigerante seis horas antes de dormir. 

Não tomar líquido pelo menos uma hora antes, durante e até duas horas após almoço 

e jantar; 

Evitar roupas justas – que apertem a cintura e o tórax – e fraldas muito apertadas; 

http://www.nutricio.com.br/linhaca.htm
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ANEXOS 

 

ANEXO A - FOTOS DA PALESTRA DE SENSIBILIZAÇÃO 

 

Autora: Oliveira, V. (2018), Lista de presença da palestra de sensibilização. 

 

 

Autor: Carlos Alberto Ferreira da Silva (2018), Abertura da Palestra. 
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Autor: Carlos Alberto Ferreira da Silva (2018), Momento de conversa antes da palestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Carlos Alberto Ferreira da Silva (2018), Momento da palestra. 
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Autor: Carlos Alberto Ferreira da Silva (2018), Momento para Responder o questionário sobre 

alimentação. 

 

 

Autor: Carlos Alberto Ferreira da Silva (2018), Encerramento das atividades. 
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ANEXO B - SUJEITO 1 

 

Nutrilife 

Software 

Nutricionista 

 
 

 

Resultados Antropométricos 

Nome do Paciente: SUJEITO 1 Idade: 12
 

 

 

Data da Avaliação: 20/06/2018 

 

Comparação com valor ideal 
 
 

 Valor aferido Valor ideal 

Peso por idade: 

 
Estatura por idade: 

37 Kg 

 
135 cm 

 
 
 

152,44 cm 

IMC: 20,3 17,87 
 
 
 
 

Classificação 
 
 

 

Estatura por idade:    Baixa estatura para idade 

IMC:     IMC Normal 
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ANEXO C - SUJEITO 1 

Nutrilife 

Software 

Estatura por Idade  

Nome do Paciente: SUJEITO 1 
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ANEXO D - SUJEITO 1 

Nutrilife 

Software 

 

IMC por Idade  

 Nome do Paciente: SUJEITO 1 
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ANEXO E - SUJEITO 1 

 

Nutrilife Software 
Nutricionista 

 
 

 
 

Cálculos Energéticos 
  

Nome do Paciente: SUJEITO 1 Data da Avaliação: 20/06/2018 

 
 

Idade: 12 Estatura (cm):135 

 Peso Atual (Kg):37 
 

Protocolo 

 

Peso Desejado (Kg):        Peso Habitual  (Kg): 

Peso Atual         Peso Desejado Peso Habitual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Redução/Aumento Calórico 
 

 

 

  Protocolo Escolhido: EER IOM/DRI/20                         % Escolhido: 5% 
 

Valor Calórico Final:1958 Kcal 
 

  

EER DRI/IOM/2005 1864,55 0 0 

TMB FAO/OMS/85 1298,5 0 0 

VET FAO/OMS/85 2012,68 0 0 

TMB HB/LONG/97 1301,97 0 0 

VET HB/LONG/97 2369,59 0 0 

GET HB/QUEIMADOS 0 0 0 

 



105  

ANEXO F - SUJEITO 1 

 

Nutrilife 
Software 

Nutricionista 
 
 

 

Distribuição Calórica 
 

Nome do Paciente:     SUJEITO 1 Idade: 12 
 

VET Previsto: 1900 Kcal         VET Final: 1939,92 Kcal          Diferença: 39,92 Kcal 

 

 
 

 

    Refeição                 % Prevista         % Dieta     Kcal Prevista                Kcal Dieta 
  

Café da Manhã 10 9,81 190 186,3 

Lanche da Manhã 10 10,67 190 202,75 

Almoço 30 29,67 570 563,64 

Lanche da Tarde 1 20 20,61 380 391,66 

Jantar 20 20,46 380 388,77 

Ceia 10 10,88 190 206,8 
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ANEXO G - SUJEITO 1 

 

Nutrilife Software 

Nutricionista 
 
 
 

QT     MEDIDA CASEIRA ALIMENTO G/ML CHO KCAL 

07:00  CAFÉ DA MANHÃ 

1      SUCO MARACUJÁ 200 10,6 49,95 

1 FOLHA DE HORTALIÇA 
(bater com o maracujá) 

COUVE VERDE 20 1,44 8,1 

1 UNIDADE PEQUENA BANANA MAÇÃ 120 25,23 109,19 

1 COLHER DE CHÁ 
CHEIA 

MEL 6 4,75 19,06 

09:00 LANCHE DA MANHÃ 

1 SUCO LARANJA 200 21,24 93,67 

5 UNIDADE BISCOITO DE 
CASTANHA 

25 9,51 109,08 

12:00 ALMOÇO 

1 COLHER DE SOPA 
CHEIA 

BETERRABA (COZIDA) 20 1,99 9,65 

1 COLHER DE SOPA QUIABO (COZIDO) 20 0,39 2,82 

1  COLHER DE SOPA BRÓCOLIS (COZIDO) 21 0,51 3,54 

1 COLHER DE SOPA ABÓBORA, CABOTIAN, 
(COZIDA) 

20 3,34 17,17 

2 COLHER DE SOPA FEIJÃO CARIOCA, 
(COZIDO) 

36 3,96 24,44 

1 PESO EM g/mL MOLHO DE TOMATE 
CASEIRO 

20 0,78 7,81 

1 PEDAÇO PEQUENO CARNE BOVINA 
ASSADA COM 
CASTANHA 

80 4,27 144,54 

4 COLHERES DE SOPA BOLINHO DE ARROZ 80 33,36 218,8 

1 COLHER DE SOPA  ÓLEO DE CANOLA 13 0 134,87 

16:00 LANCHE DA TARDE 

1 UNIDADE MÉDIA MANGA 120 12,32 52,32 

1      FATIAS MÉDIA MAMÃO FORMOSA 120 6,64 28,88 
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4 COLHER DE SOPA AMENDOIM TORRADO 
COM SAL 

36 5,53 220,46 

19:00    JANTAR 

1     2 COLHERES DE SOPA TUCUMÃ POLPA 20 5,29          57,19 

2  COLHER DE SOPA FARINHA DE 
MANDIOCA 
(TORRADA) 

37,5 32,4         133,16 

1  COLHER DE CHÁ LINHAÇA, SEMENTE 10 3,46          41,62 

1COLHER DE SOPA ÓLEO DE CANOLA 13 0              134,87 

1  UNIDADE GRANDE OVO DE GALINHA 80 0,7            156,8 

21:00 Ceia 

5  UNIDADE BISCOITO DE 
CASTANHA 

25 14,27        163,62 

1 SUCO LARANJA 200 9,54          43,18 
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ANEXO H - SUJEITO 1 

 

Nutrilife 
Software 

Nutricionista 
 
 
 

 Análise de Nutrientes  
 

Nome do Paciente: SUJEITO 1 Idade: 12  

Nutriente Quantidade Unid. 

BIOTINA (VITAMINA B8) 41,41 mcg 

CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) 1,28 mcg 

COLECALCIFEROL (VITAMINA D) 1,32 mcg 

MENADIONA (VITAMINA K) 0,07 mcg 

NIACINA (VITAMINA B3) 8,36 mg 

PIRIDOXINA (VITAMINA B6) 0,61 mg 

RETINOL (VITAMINA A) 1019,55 mcg 

RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) 0,77 mg 

TIAMINA (VITAMINA B1) 0,69 mg 

TOCOFEROL (VITAMINA E) 7,04 mg 

ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 126,59 mg 

ÁCIDO PANTOTÊNICO (VITAMINA B5) 2,77 mg 
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ANEXO I - SUJEITO 1 

 

Nutrilife 
Software 

Nutricionista 
 
 
 

 
  

Análise de Nutrientes 
  
 

Nome do Paciente: SUJEITO 1 Idade: 12  

Nutriente Quantidade Unid. 

GORDURAS MONOINSATURADAS 32,04 g 

GORDURAS POLIINSATURADAS 19,62 g 

GORDURAS SATURADAS 10,62 g 

GORDURAS TOTAIS 99,34 g 
GORDURAS TRANS 0,09 g 
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ANEXO J - SUJEITO 1 
 

Nutrilife 
Software 

Nutricionista 
 
 
 

 
 
Análise de Nutrientes 
  

Nome do Paciente: SUJEITO 1 Idade: 12 

Nutriente Quantidade
 Unid. 

 

FOLATO 304,2 mcg 
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ANEXO K - SUJEITO 1 

 

 

Análise de Nutrientes 
 
 

  

 Avaliação Dietética 

Descrição do Alimento: LINHAÇA, SEMENTE 

Medida Caseira: 2 COLHER DE CHÁ
 Peso (g/ml): 8 

 

Nutriente Quantidade
 Unid. 

 

CARBOIDRATOS 3,46 

COBRE 0,09 

CÁLCIO 16,88 

FERRO 0,38 

FIBRA ALIMENTAR 2,68 

FÓSFORO 49,2 

GORDURAS MONOINSATURADAS 0,57 

GORDURAS POLIINSATURADAS 2,02 

GORDURAS SATURADAS 0,34 

GORDURAS TOTAIS 2,58 

MAGNÉSIO 27,76 

MANGANÊS 0,22 

OLÉICO (18:1) 0,56 

PIRIDOXINA (VITAMINA B6) 0,01 

POTÁSSIO 69,52 

PROTEÍNAS 1,13 

SÓDIO 0,72 

TIAMINA (VITAMINA B1) 0,01 

ZINCO 0,35 

ÁGUA 0,54 

ÔMEGA-3 1,58 

ÔMEGA-6 0,43 
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ANEXO L - SUJEITO 1 

 

 

 Análise de Nutrientes 

 Avaliação Dietética 

  Descrição do Alimento: TUCUMÃ, CRU 

Medida Caseira: 1 UNIDADE
 Peso (g/ml): 20 

 

Nutriente Quantidade
 Unid. 

 

ARAQUÍDICO (20:0) 0,05 

BEHÊNICO (22:0) 0 

CARBOIDRATOS 5,29 

CINZAS 0,22 

COBRE 0,08 

CÁLCIO 9,27 

ESTEÁRICO (18:0) 0,24 

FERRO 0,11 

FIBRA ALIMENTAR 2,53 

FÓSFORO 10,51 

GADOLÉICO (20:1) 0,01 

GORDURAS MONOINSATURADAS 1,94 

GORDURAS POLIINSATURADAS 0,18 

GORDURAS SATURADAS 0,94 

GORDURAS TOTAIS 3,82 

LINOLÉICO (18:2) - CLA 0,06 

LINOLÊNICO (18:3) - ALA 0,12 

MAGNÉSIO 24,2 

MANGANÊS 0,11 

MIRÍSTICO (14:0) 0 

OLÉICO (18:1) 1,92 

PALMÍTICO (16:0) 0,64 

PIRIDOXINA (VITAMINA B6) 0,02 

POTÁSSIO 80,23 

PROTEÍNAS 0,42 

SÓDIO 0,78 

TIAMINA (VITAMINA B1) 0,01 

ZINCO 0,17 
ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 3,6 
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ANEXO M - SUJEITO 1 

 

 

 

 

Análise de Nutrientes 
 
 

 Avaliação Dietética 

Descrição do Alimento: BISCOITO DE CASTANHA 

Medida Caseira: 3 UNIDADE
 Peso (g/ml): 30 

 

Nutriente Quantidade
 Unid. 

 

CARBOIDRATOS 14,27 

COLESTEROL 10,84 

CÁLCIO 31,39 

FERRO 0,39 

FIBRA ALIMENTAR 0,98 

GORDURAS TOTAIS 10,94 

PROTEÍNAS 2,03 

RETINOL (VITAMINA A) 57,4 

ÁCIDO ASPÁRTICO 1,06 
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ANEXO N - SUJEITO 1 

Nutrilife 
Software 

Nutricionista 
 
 

 

Relatório Simplificado 

Nome do Paciente: SUJEITO 1 Idade: 12 anos 

 

 

Tipo da Avaliação:PROPOSTA DE DIETA 

 

VET Final: 1939,92 Kcal 

Data da Consulta: 

 20/06/2018 

 
 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PESO E KCAL 
 

Valores totais por dia 

Sódio 
(mg) 
445,6 

Potássio (mg) 
1476,4 

Colesterol TOT. (mg): 
646,13 

Fibras TOT. (g): 
28,91 

 

 

GORD. 
SAT. 
(G): 

 

10,62 

GORD. 
MONO. 
(G): 

 

32,04 

GORD. 
POLI. (G): 
19,62 

 

Distribuição entre as refeições 
 

 CHO (g) PROT (g) LIP (g) Kcal 

Café da Manhã 42,02 2,62 0,86 186,3 

Lanche da Manhã 30,75 3,04 7,51 202,75 

Colação     

Almoço 48,6 17,89 33,09 563,77 

Lanche da Tarde 1 24,49 9,15 28,56 391,6 

Lanche da Tarde 2     

Jantar 41,85 14,59 18,11 388,75 

Lanche da Noite     

Ceia 23,81 2,68 11,21 206,85 

 

 

 

  

 

CHO 
(g): 

211,5 
 
PRO
T (g): 
49,97 
 
LIP 
(g): 

99,34 
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NUTRIENT
E 

CALCUL. DRI/AI NUTRIENT
E 

CALCUL.
 

 
 

 

 

 

RECOMENDAÇÕES DIÁRIAS (RDA) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitamina A (mcg) 1019,55 600 

Vitamina D (mcg) 1,32 15 

Vitamina B1 (mg) 0,69 0,9 

Vitamina B2 (mg) 0,77 0,9 

Vitamina B3 (mg) 8,36 12 

Vitamina B6 (mg) 0,61 1 

Vitamina B12 (mcg) 1,28 1,8 

Vitamina C (mg) 126,59 45 

Vitamina E (mg) 7,04 11 

 

Cálcio (mg) 417,41 1300 

Ferro (mg) 11,09 8 

Cobre (mg) 1,06 700 

Zinco (mg) 11,1 8 

Magnésio (mg) 186,22 240 

Fósforo (mg) 609,6 1250 

Iodo (mcg) 28,3 120 

Folato (mcg) 304,2 300 

Selênio (mcg) 1,93 40 

 

DRI/AI 
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ANEXO O – SUJEITO 2 

Nutrilife 
Software 

Nutricionista 
 
 

 

Resultados Antropométricos 

Nome do Paciente: SUJEITO 2 Idade: 7 
 

 

Data da Avaliação: 20/06/2018 

 
Comparação com valor ideal 

 
 

 Valor aferido Valor ideal 

Peso por idade: 33,200 Kg 24,35 Kg 

Estatura por idade: 130 cm 125 cm 

IMC: 19,64 15,62 
 
 
 
 
 
 
 

 

Classificação 
 

 

Peso por idade:  Sobrepeso 
 
Estatura por idade: Estatura adequada para idade 
 
IMC: Obesidade 
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ANEXO P – SUJEITO 2 

Nutrilife 
Software 

Peso por Idade 
  

Nome do Paciente: SUJEITO 2 
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ANEXO Q – SUJEITO 2 

Nutrilife 
Software 

Estatura por Idade  
Nome do Paciente: SUJEITO 2 
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ANEXO R – SUJEITO 2 

Nutrilife 

Software 

IMC por Idade   

Nome do Paciente: SUJEITO 2 
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ANEXO S – SUJEITO 2 

Nutrilife 
Software 

Nutricionista 
 
 

 
 
 

Nome do Paciente: SUJEITO 
2 

Cálculos Energéticos  
 
Data da Avaliação: 
20/06/2018 

 
 

Idade: 7 Estatura (cm):130 

Peso Atual (Kg):33,200     

Protocolo 

 

Peso Desejado (Kg):     Peso Habitual (Kg):  

Peso Atual       Peso Desejado Peso Habitual 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Redução/Aumento Calórico 
 

 

Protocolo Escolhido: EER IOM/DRI/2005 % Escolhido: 5% 
 

Valor Calórico Final:1819 Kcal 

 
  

EER DRI/IOM/2005 1914,92 0 0 

TMB FAO/OMS/85 1248,64 0 0 

VET FAO/OMS/85 1935,39 0 0 

TMB HB/LONG/97 1234,68 0 0 

VET HB/LONG/97 2247,11 0 0 

GET HB/QUEIMADOS 0 0 0 
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ANEXO T – SUJEITO 2 

Nutrilife 
Software 

Nutricionista 
 
 

 

Distribuição Calórica 
 

Nome do Paciente: SUJEITO 2 Idade: 7 
 

 

VET Previsto: 1800 kcal 

   

    VET Final: 1822,92 Kcal 

 

Diferença: 22,92 kcal 

 

 
 

Refeição % Prevista % Dieta Kcal Prevista Kcal Dieta 
 

Café da Manhã 10 9,2 180 165,51 

Lanche da Manhã 10 11,69 180 210,46 

Almoço 30 29,64 540 533,45 

Lanche da Tarde 1 20 21,35 360 384,35 

Jantar 20 20,94 360 376,89 

Ceia 10 8,46 180 152,26 
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ANEXO U – SUJEITO 2 

 

 

Nutrilife 
Software 

Nutricionista 
 

QT     MEDIDA CASEIRA ALIMENTO G/ML CHO KCAL 

07:00  CAFÉ DA MANHÃ 

1      SUCO MARACUJÁ 200 10,6 49,95 

1 FOLHA DE HORTALIÇA 
(bater com o maracujá) 

COUVE VERDE 20 1,44 8,1 

5 COLHERES DE SOPA 
CHEIA 

ABACATE 120 25,23 109,19 

1 COLHER DE CHÁ 
CHEIA 

MEL 6 4,75 19,06 

09:00 LANCHE DA MANHÃ 

1 SUCO LARANJA 200 21,24 93,67 

5 UNIDADE BISCOITO DE 
CASTANHA 

25 9,51 109,08 

12:00 ALMOÇO 

1 COLHER DE SOPA 
CHEIA 

BETERRABA (COZIDA) 20 1,99 9,65 

1 COLHER DE SOPA QUIABO (COZIDO) 20 0,39 2,82 

1  COLHER DE SOPA BRÓCOLIS (COZIDO) 21 0,51 3,54 

1 COLHER DE SOPA ABÓBORA, CABOTIAN, 
(COZIDA) 

20 3,34 17,17 

2 COLHER DE SOPA FEIJÃO CARIOCA, 
(COZIDO) 

36 3,96 24,44 

1 ½  COLHER DE SOPA MOLHO DE TOMATE 
CASEIRO 

20 0,78 7,81 

2 UNIDADES MÉDIA OVO DE GALINHA 
CLARA COZIDA/10 
MINUTOS 

80 4,27 144,54 

4 COLHERES DE SOPA BOLINHO DE ARROZ 80 33,36 218,8 

1 COLHER DE SOPA  ÓLEO DE CANOLA 13 0 134,87 

16:00 LANCHE DA TARDE 

1 UNIDADE MÉDIA MANGA 120 12,32 52,32 

1      FATIAS MÉDIA MAMÃO FORMOSA 120 6,64 28,88 
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4 COLHER DE SOPA AMENDOIM TORRADO 
COM SAL 

36 5,53 220,46 

19:00    JANTAR 

1     2 COLHERES DE SOPA TUCUMÃ POLPA 20 5,29          57,19 

2  COLHER DE SOPA FARINHA DE 
MANDIOCA 
(TORRADA) 

37,5 32,4         133,16 

1  COLHER DE CHÁ LINHAÇA, SEMENTE 10 3,46          41,62 

1COLHER DE SOPA ÓLEO DE CANOLA 13 0              134,87 

1  UNIDADE GRANDE OVO DE GALINHA 80 0,7            156,8 

21:00 Ceia 

5  UNIDADE BISCOITO DE 
CASTANHA 

25 14,27        163,62 

1 SUCO LARANJA 200 9,54          43,18 
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ANEXO V – SUJEITO 2 

 

Nutrilife 
Software 

Nutricionista 
 
 
 

  Análise de Nutrientes __________________ 
 

Nome do Paciente: SUJEITO 2 Idade: 7  

Nutriente Quantidade Unid. 

BIOTINA (VITAMINA B8) 72,86 mcg 

CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) 1,36 mcg 

COLECALCIFEROL (VITAMINA D) 1,92 mcg 

MENADIONA (VITAMINA K) 0,03 mcg 

NIACINA (VITAMINA B3) 10,11 mg 

PIRIDOXINA (VITAMINA B6) 0,94 mg 

RETINOL (VITAMINA A) 803,22 mcg 

RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) 1,33 mg 

TIAMINA (VITAMINA B1) 0,73 mg 

TOCOFEROL (VITAMINA E) 13,6 mg 

ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 151,35 mg 

ÁCIDO PANTOTÊNICO (VITAMINA B5) 3,9 mg 
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ANEXO W – SUJEITO 2 

 

Nutrilife 
Software 

Nutricionista 
 
 
 

  Análise de Nutrientes___________________  
 

Nome do Paciente: SUJEITO 2 Idade: 7  

Nutriente Quantidade Unid. 

GORDURAS MONOINSATURADAS 36,31 g 

GORDURAS POLIINSATURADAS 21,73 g 

GORDURAS SATURADAS 11,71 g 

GORDURAS TOTAIS 97,26 g 
 
 

  



126 
 

 

ANEXO X – SUJEITO 2 

Nutrilife 
Software 

Nutricionista 
 
 
 

  Análise de Nutrientes __________________ 

Nome do Paciente: SUJEITO 2 Idade: 7 

Nutriente Quantidade
 Unid. 

 

FOLATO 271,84
 mcg 
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ANEXO Y – SUJEITO 2 

 
 

 

 

 

 

Análise de Nutrientes 
 
 

Avaliação Dietética_________________________________________ 

Descrição do Alimento: LINHAÇA, SEMENTE 

Medida Caseira: 2 COLHER DE CHÁ
 Peso (g/ml): 8 

 

Nutriente Quantidade
 Unid. 

 

CARBOIDRATOS 3,46 

COBRE 0,09 

CÁLCIO 16,88 

FERRO 0,38 

FIBRA ALIMENTAR 2,68 

FÓSFORO 49,2 

GORDURAS MONOINSATURADAS 0,57 

GORDURAS POLIINSATURADAS 2,02 

GORDURAS SATURADAS 0,34 

GORDURAS TOTAIS 2,58 

MAGNÉSIO 27,76 

MANGANÊS 0,22 

OLÉICO (18:1) 0,56 

PIRIDOXINA (VITAMINA B6) 0,01 

POTÁSSIO 69,52 

PROTEÍNAS 1,13 

SÓDIO 0,72 

TIAMINA (VITAMINA B1) 0,01 

ZINCO 0,35 

ÁGUA 0,54 

ÔMEGA-3 1,58 

ÔMEGA-6 0,43 
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ANEXO Z – SUJEITO 2 

 

 

 

 

 

 

Análise de Nutrientes 
 
 

Avaliação Dietética_________________________________________ 

Descrição do Alimento: TUCUMÃ, CRU 

Medida Caseira: 1 UNIDADE
 Peso (g/ml): 20 

 

Nutriente Quantidade
 Unid. 

 

ARAQUÍDICO (20:0) 0,05 

BEHÊNICO (22:0)                               0 

CARBOIDRATOS 5,29 

CINZAS 0,22 

COBRE 0,08 

CÁLCIO 9,27 

ESTEÁRICO (18:0) 0,24 

FERRO 0,11 

FIBRA ALIMENTAR 2,53 

FÓSFORO 10,51 

GADOLÉICO (20:1) 0,01 

GORDURAS MONOINSATURADAS 1,94 

GORDURAS POLIINSATURADAS 0,18 

GORDURAS SATURADAS 0,94 

GORDURAS TOTAIS 3,82 

LINOLÉICO (18:2) - CLA 0,06 

LINOLÊNICO (18:3) - ALA 0,12 
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MAGNÉSIO 24,2 

MANGANÊS 0,11 

MIRÍSTICO (14:0)                                0 

OLÉICO (18:1) 1,92 

PALMÍTICO (16:0) 0,64 

PIRIDOXINA (VITAMINA B6) 0,02 

POTÁSSIO 80,23 

PROTEÍNAS 0,42 

SÓDIO 0,78 

TIAMINA (VITAMINA B1) 0,01 

ZINCO 0,17 

ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 3,6 
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ANEXO Z 1 – SUJEITO 2 

 
 

 

 

 

 

Análise de Nutrientes 
 
 

 Avaliação Dietética_________________________________________ 

Descrição do Alimento: BISCOITO DE CASTANHA 

Medida Caseira: 3 UNIDADE
 Peso (g/ml): 30 

 

Nutriente Quantidade/Unid. 
 

CARBOIDRATOS 14,27 

COLESTEROL 10,84 

CÁLCIO 31,39 

FERRO 0,39 

FIBRA ALIMENTAR 0,98 

GORDURAS TOTAIS 10,94 

PROTEÍNAS 2,03 

RETINOL (VITAMINA A) 57,4 

ÁCIDO ASPÁRTICO 1,06 
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ANEXO Z 2 – SUJEITO 2 

Nutrilife 
Software 

Nutricionista 
 
 

 

Relatório Simplificado 

Nome do Paciente: SUJEITO 2 Idade: 7 anos 

 

 
 

Tipo da Avaliação: PROPOSTA DE DIETA 

VET Final: 1822,92 Kcal 

Data da Consulta: 20/06/2018  

 
 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PESO E KCAL 
 

Valores totais por dia 

Sódio 
(mg) 
983,64 

Potássio (mg) 2011,52 Colesterol TOT. (mg): 522,57 Fibras TOT. (g): 26,94  

 

GORD. SAT. (G): 11,71    GORD. MONO. (G): 36,31       GORD. POLI. (G): 21,73 

 

Distribuição entre as refeições 
 

 CHO (g) PROT (g) LIP (g) Kcal 

Café da Manhã 19,99 2,42 8,43 165,51 

Lanche da Manhã 24,89 2,88 11,05 210,53 

Colação     

Almoço 46,56 30,24 25,18 533,82 

Lanche da Tarde 1 22,83 9,05 28,53 384,29 

Lanche da Tarde 2     

Jantar 42,38 14,69 16,51 376,87 

Lanche da Noite     

Ceia 19,05 2 7,56 152,24 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

CHO (g): 

175,7 

 
PROT (g): 

61,28 

 
LIP (g): 

97,26 
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NUTRIEN
TE 

CALCUL. DRI/AI NUTRIEN
TE 

CALCUL.
 DR

 

 

RECOMENDAÇÕES DIÁRIAS (RDA) 

 

 

 
  

 

 

 

 

Cálcio (mg) 417,05 1000 

Ferro (mg) 9,15 10 

Cobre (mg) 1,23 440 

Zinco (mg) 11,44 5 

Magnésio (mg) 238,02 130 

Fósforo (mg) 672,27 500 

Iodo (mcg) 181,46 90 

Folato (mcg) 271,84 200 

Selênio (mcg) 31,9 30 

 
Vitamina A (mcg) 803,22 400 

Vitamina D (mcg) 1,92 15 

Vitamina B1 (mg) 0,73 0,6 

Vitamina B2 (mg) 1,33 0,6 

Vitamina B3 (mg) 10,11 8 

Vitamina B6 (mg) 0,94 0,6 

Vitamina B12 (mcg) 1,36 1,2 

Vitamina C (mg) 151,35 25 

Vitamina E (mg) 13,6 7 

 

DRI/AI 
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ANEXO - Z.3 FOTO BISCOITO DE CASTANHA 

 

 

Autora: Oliveira, V. (2018). Biscoito de Castanha elaborado pela pesquisadora 

 

 

 

ANEXO  Z.4 FOTO DA MÃE DO SUJEITO 2 

 

Autora Mãe do Sujeito 2: Kelly Priscila da Silva Nascimento, (2018). Agradecimento. 
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ANEXO  Z.5 FOTO ELABORAÇÃO DO  BISCOITO DE CASTANHA SEM GLÚTEN 

 

Autor: Emildo Alves de Oliveira,  (2018). Biscoito elaborado sem Glúten  

 

 

 

ANEXO  Z.6 FOTO ELABORAÇÃO DO  MUFFIN DE ARROZ 

 

Autor: Emildo Alves de Oliveira,  (2018). Muffin elaborado sem Glúten  
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Autor: Emildo Alves de Oliveira,  (2018). Muffin elaborado sem Glúten  

 

 

 

 

ANEXO  Z.7 FOTO ELABORAÇÃO DA PIZZA DE TUCUMÃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Emildo Alves de Oliveira,  (2018). Pizza elaborada sem Glúten  



136 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Emildo Alves de Oliveira,  (2018). Pizza elaborada sem Glúten  
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ANEXO  Z.8 PARECER DE APROVAÇÃO DO PROJETO 

 


