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RESUMO 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) configura um agravo clínico pediátrico 

em ascensão, a prevalência de ASD nos Estados Unidos atualmente estima-se 

que afete 1 em 68 crianças. A seletividade alimentar baseada em três 

situações: recusa de comida, repertório alimentar limitado e alto frequência de 

ingestão alimentar única. Essa condição é preocupante, sobretudo na fase 

infantil, já que esta é marcada por intenso crescimento e desenvolvimento. Em 

crianças com autismo esse distúrbio também é frequentemente associado a 

dificuldades de processamento sensorial, que inclui excesso ou falta de 

sensibilidade a estímulos sensoriais no meio ambiente.  Salienta-se que a 

recusa de alimentos com base na textura, cor, cheiro, marca, forma e gosto 

pode culminar em deficiências nutricionais e também no incremento do peso, 

uma vez que os alimentos ricos em açúcares e gorduras são os menos 

rejeitados no quadro de seletividade alimentar. Diante disso, o presente 

trabalho tem como objetivo avaliar a prevalência e os fatores associados a 

seletividade alimentar em crianças portadoras do TEA, bem como seu impacto 

para saúde dos mesmos. 

PALAVRAS-CHAVES: Seletividade alimentar, Crianças, Transtorno do 

espectro autista. 
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ABSTRACT 

Autistic Spectrum Disorder (ASD) is a growing pediatric medical condition, the 

prevalence of ASD in the United States is currently estimated to affect 1 in 68 

children. Food selectivity based on three situations: refusal of food, limited food 

repertoire and high frequency of single food intake. This condition is worrying, 

especially in the childhood phase, since it is marked by intense growth and 

development. In children with autism, this disorder is also often associated with 

difficulties in sensory processing, which includes excess or lack of sensitivity to 

sensory stimuli in the environment. It should be noted that the refusal of food 

based on texture, color, smell, brand, shape and taste can culminate in 

nutritional deficiencies and also in weight increase, since foods rich in sugars 

and fats are the least rejected in the table of food selectivity. Therefore, the 

present study aims to assess the prevalence and factors associated with food 

selectivity in children with ASD, as well as their impact on their health. 

KEYWORDS: Food fussiness, Child, Autism spectrum disorder. 

RESUMEN 

El trastorno del espectro autista (TEA) es una afección médica pediátrica en 

crecimiento; actualmente, se estima que la prevalencia del TEA en los Estados 

Unidos afecta a 1 de cada 68 niños. Selectividad alimentaria basada en tres 

situaciones: rechazo de alimentos, repertorio de alimentos limitado y alta 

frecuencia de ingesta de un solo alimento. Esta condición es preocupante, 

especialmente en la etapa infantil, ya que está marcada por un intenso 

crecimiento y desarrollo. En los niños con autismo, este trastorno también suele 

asociarse con dificultades en el procesamiento sensorial, lo que incluye el 

exceso o la falta de sensibilidad a los estímulos sensoriales del entorno.  Cabe 

destacar que el rechazo de alimentos por textura, color, olor, marca, forma y 

sabor puede culminar en deficiencias nutricionales y también en aumento de 

peso, ya que los alimentos ricos en azúcares y grasas son los menos 

rechazados en la mesa. de la selectividad alimentaria. Por tanto, el presente 



estudio tiene como objetivo evaluar la prevalencia y los factores asociados a la 

selectividad alimentaria en niños con TEA, así como su impacto en su salud. 

PALABRAS CLAVE: Selectividad alimentaria, Niños, Trastorno del espectro 

autista. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) configura um agravo clínico 

pediátrico em ascensão, estimando-se que afete 1 em 68 crianças nos EUA 

(CHRISTENSEN et al., 2016). Ainda não há cura para essa doença que, 

clinicamente, é marcada por comportamento introspectivo, dificuldades em 

comunicar-se com outros indivíduos, além de transparecer aspectos repetitivos 

e ter dificuldade em estabelecer todo e qualquer relacionamento pessoal, ainda 

tendo como consequência, alterações gastrintestinais e seletividade alimentar, 

o que contribui negativamente para manutenção de um estado nutricional 

adequado (GAMA et al., 2020). 

De acordo com Bandini et al. (2010), a seletividade alimentar baseada 

em três situações: recusa de comida, repertório alimentar limitado e alto 

frequência de ingestão alimentar única. Essa condição é preocupante, 

sobretudo na fase infantil, já que esta é marcada por intenso crescimento e 

desenvolvimento. Em crianças com autismo esse distúrbio também é 

frequentemente associado a dificuldades de processamento sensorial, que 

inclui excesso ou falta de sensibilidade a estímulos sensoriais no meio 

ambiente (CHISTOL et al., 2017; GAMA et al., 2020).     

Quando se compara crianças típicas com crianças com TEA já é 

evidenciado que as com o agravo ingerem uma variedade menor de alimentos 

do que crianças sem TEA. (SEIVERLING et al., 2018). Alguns comportamentos 

comuns no quadro de seletividade alimentar são: birra, choro, comer 

pausadamente ou em longos intervalos, beliscar alimentos ao longo do dia, 

além da exigência por alimentos distintos (SAMPAIO et al., 2013). 

 Salienta-se que a recusa de alimentos com base na textura, cor, cheiro, 

marca, forma e gosto pode culminar em deficiências nutricionais e também no 



incremento do peso, uma vez que os alimentos ricos em açúcares e gorduras 

são os menos rejeitados no quadro de seletividade alimentar  (HUBBARD et 

al., 2020). Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a 

prevalência e os fatores associados a seletividade alimentar em crianças 

portadoras do TEA, bem como seu impacto para saúde dos mesmos. Tomou-

se como base a seguinte pergunta norteadora: “Como a seletividade alimentar 

está implicando o estado clínico e nutricional de crianças portadoras do 

Espectro Autista?” 

2. MÉTODOS  

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura científica, com 

finalidade de elucidar a seletividade alimentar acometida em pacientes 

portadores do TEA.  

A busca de artigos foi realizada no período de agosto até novembro de 

2020, onde foram pesquisados artigos científicos indexados nas seguintes  

bases de dados : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

(Pubmed/Medline) e na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nos idiomas inglês 

e português e que tivessem sido publicado entre os anos de 2010 a  2020. 

Foram incluídos apenas estudos originais e que estivem disponíveis para 

acesso gratuito. Teses, estudos em animais e revisões da literatura foram 

excluídos.  

Para tornar a busca mais fidedigna, foi adotado o uso do booleano 

(AND) nas seguintes combinações de palavras-chaves indexadas nos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Food fussiness/ Seletividade 

alimentar AND child/ crianças AND autism spectrum disorder/ transtorno do 

espectro autista. 

A triagem dos artigos se deu pela leitura inicial dos títulos, seguido da 

leitura dos resumos e, aqueles que se enquadraram nos critérios de inclusão, 

leitura na íntegra. Por fim, todos que respondiam à pergunta norteadora foram 

incluídos nos resultados do presente artigo. 

Por se tratar de um estudo de revisão, não foi necessário avaliação do 

comitê de ética e pesquisa do Centro universitário Tiradentes.  



3. RESULTADOS 

A busca inicial em todas as bases de dados totalizou 99 artigos. Após a 

leitura dos resumos e identificação de duplicidade nas próprias bases foram 

excluídos 2 artigos. A leitura dos resumos excluiu mais 84 pela não 

correspondência com a questão norteadora, dessa forma, 15 artigos seguiram 

para a etapa de leitura de leitura na íntegra, porém por não responderem ao 

objetivo proposto no presente artigo, mais 10 foram excluídos, sendo assim, 5 

artigos foram incluídos na revisão.  

 

Figura 1. Fluxograma da seleção dos estudos 

 

Na Tabela 1, é possível visualizar as características dos artigos 

selecionados: nome do artigo, autores/ano, intervenção estudada e os 

principais achados. Trata-se de um instrumento validado para uma revisão 

integrativa da literatura, e para o presente artigo foi adaptado (URSI; GALVÃO, 

2006).



Tabela 1. Síntese dos artigos apresentados na revisão. 

Autor  Nome do 
artigo 

Ano/Interv
enção 

estudada 

Objetivo do artigo Métodos Principais achados 

BANDINI, et al. Food 
Selectivity in 
Children with 
Autism 
Spectrum 
Disorders and 
Typically 
Developing 
Children 

2010 Definir a seletividade 
alimentar e comparar os 
índices de seletividade 
alimentar entre crianças com 
TEA e crianças com 
desenvolvimento típico e, 
avaliar o impacto da 
seletividade alimentar no 
consumo de nutrientes. 
 
 

Estudo transversal 
descritivo. Foi utilizado um 
questionário de frequência 
alimentar modificado e um 
registro alimentar de 3 dias.  
A seletividade alimentar foi 
comparada entre 53 
crianças com TEA e 58 
crianças com 
desenvolvimento típico de 3-
11 anos. 
A ingestão de nutrientes 
foi avaliada em relação às 

recomendações dietéticas 

de referência. 

 

A ingestão inadequada de vitamina D e cálcio 
foi mais frequente em crianças com TEAs em 
comparação  com crianças com 
desenvolvimento típico. 
As crianças com TEA exibiram maior recusa 
alimentar do que crianças com 
desenvolvimento típico. 
 
 

POSTORINO, 
et al.  
 

Clinical 
differences in 
children with 
autism 
spectrum 
disorder with 
and without 
food selectivity 

2014  O objetivo deste estudo foi 
investigar perfis clínicos 
distintos em crianças com e 
sem seletividade alimentar.  

Um total de 158 crianças 
com TEA foram inscritas 
neste estudo: 79 
participantes com 
Seletividade Alimentar (SA) 
e 79 participantes sem 
Seletividade Alimentar (Sem 
SA). 
Todos os pais de crianças 
com TEA incluídas no 
estudo preencheram um 
questionário específico 
sobre os hábitos alimentares 
de seus filhos e 

O grupo que possui seletividade alimentar, 
em mais detalhes apresentam: 68,4% (n = 54) 
para "textura", 53,2% (n = 42) para "gosto", 
20,3% (n = 16) para "cor", 
16,5% (n = 13) para "forma", 12,7% (n = 10) 
para "marca ou embalagem", 
10,1% (n = 8) para "cheiro", 7,6% (n = 6) "não 
especificado", 3,8% (n = 3) para “rituais 
envolvendo comer”, 2,5% (n = 2) para 
“quantidade”, 1,3% (n = 1) 
para "temperatura". 
Do total da amostra, 13,9% (n = 22) 
apresentaram sintomas GI: 8,2% (n = 13) do 
grupo SA e 5,6% (n = 9) do grupo Sem SA. 



uso de dietas especiais. Foi 
utilizado um questionário de 
frequência (YAQ) para 
avaliar a recusa alimentar. 
 
 

 
 

Particularmente, 6,3% (n = 10) relataram 
vômitos (6 participantes do SA 
e 4 participantes do grupo Sem SA), 4,4% (n 
= 7) apresentavam diarréia crônica  (3 
participantes do grupo SA e 4 participantes do 
grupo Sem SA), 2,5% (n = 4) relataram 
obstipação  (4 participantes do grupo SA) e 
0,6% (n = 1) apresentou refluxo 
gastroesofágico (1 criança do grupo Sem SA). 
Não houve diferenças estatisticamente 
significativas entre o grupo SA e o grupo sem 
SA em relação aos sintomas GI. 

HUBBARD, et 
al. 

A Comparison 
of Food 
Refusal 
Related to 
Characteristics 
of Food in 
Children with 
Autism 
Spectrum 
Disorder and 
Typically 
Developing 
Children 
 

2014 
 

Avaliar a  recusa alimentar 
com base nas características 
dos alimentos, em crianças 
com 
TEA e com desenvolvimento 
normal. 
 

Estudo seccional. Os pais 
preencheram um 
questionário. A recusa 
alimentar foi avaliada por 
meio de um questionário de 
frequência alimentar 
adaptado, com base no 
Questionário de frequência 
alimentar. 
 
 

 
Crianças com TEA eram significativamente 
mais propensas a recusar 
alimentos com base na textura / consistência 
(77,4% vs 36,2%), sabor / cheiro (49,1% vs 
5,2%), misturas (45,3% vs 25,9%), marca 
(15,1% vs 1,7%) e forma (11,3% vs 1,7%).  

HUBBARD, et 
al. 

Food 
Selectivity, 
Mealtime 
Behavior 
Problems, 
Spousal 
Stress, 
and Family 
Food Choices 
in Children 

2015 

 

Explorar a relação entre os 

problemas da hora das 

refeições e a seletividade 

alimentar em crianças com 

TEA e crianças 

Desenvolvimento Típico  

(DT) e examinar a natureza, 

a frequência e a extensão 

Estudo descritivo. Foram 
avaliados os padrões 
dietéticos, horários das 
refeições e 
padrões de atividade física 
de crianças com TEA e 
crianças TD.  e foi 
previamente descrito. 
Os pais responderam a uma 

série de questionários de 

Crianças com Desenvolvimento Típico (DT) 
eram mais propensas a serem filhos únicos 
do que crianças com TEA (26% e 11%, 
respectivamente). Os pais de crianças com 
DT também eram mais propensos do que os 
pais de crianças com TEA de nunca terem se 
casado (12% e 0% respectivamente). 
Crianças com TEA eram mais propensas a ter 
alta seletividade alimentar do que crianças 
com DT (66% e 24% respectivamente). 



with and 
without Autism 
Spectrum 
Disorder 

dos problemas de 

comportamento das crianças 

durante as refeições, o 

estresse conjugal nas 

refeições e a influência nas 

escolhas alimentares dos 

membros da família entre 

crianças com TEA e 

Crianças DT. 

autorrelato, incluindo uma 

versão modificada do 

Questionário de Frequência 

Alimentar para Jovens / 

Adolescentes (YAQ). A 

recusa alimentar era 

avaliada usando o FFQ e foi 

operacionalizado como o 

número absoluto de 

alimentos que o pai indicou 

que a criança 

não comeria, bem como a 

porcentagem de alimentos 

que a criança 

não comeria em relação ao 

número de alimentos 

oferecidos. 

 
 

 
 

 

Crianças com TEA tiveram uma frequência 
maior de problemas de comportamento 
durante as refeições do que crianças com DT 
(19,7% vs. 12,0%).Em comparação com os 
pais de crianças TD, o estresse conjugal foi 
maior entre os pais de crianças com TEA (n = 
49 e 51, respectivamente; média dos escores 
da escala de estresse conjugal 10,7 vs. 6,9). 
Os pais de crianças com TEA também eram 
mais propensos a relatar que as preferências 
alimentares de seus filhos influenciavam o 
que outros membros da família comiam (6,2 
vs. 4,2,). 

CHISTOL, et al. Sensory 
Sensitivity and 
Food 
Selectivity in 
Children with 
Autism 
Spectrum 
Disorder 

 2017 

 

Examinar as relações entre 
o processamento sensorial 
oral atípico, a seletividade 
alimentar e o consumo de 
frutas / vegetais em crianças 
com TEA.  

Este estudo usou dados do 
Children's Activity and 
Meal Patterns Study 
(CHAMPS), um estudo 
transversal. 
Os pais responderam a um 
questionário demográfico / 
médico, um Questionário de 

A variedade de frutas foi significativamente 
menor para as crianças que pontuaram na 
faixa atípica vs típica para hipersensibilidade 
sensorial oral (5,3 vs 8,2, p = 0,003), mas não 
foi significativamente diferente para aquelas 
que tiveram pontuação na faixa atípica vs 
típica na oral. Crianças que foram 
categorizadas como atípicas para 



Frequência Alimentar (QFA) 
e um registro alimentar de 3 
dias. A escala de 
comportamento adaptativo 
de Vineland (VABS) foi 
usada para caracterizar as 
habilidades adaptativas das 
crianças e as escalas de 
habilidades diferenciais 
(DAS) foram administradas 
para avaliar a capacidade 
cognitiva em crianças com 
TEA. 

sensibilidade sensorial oral e 
hipersensibilidade sensorial oral 
apresentaram níveis significativamente mais 
baixos de variedade vegetal em comparação 
com crianças que pontuaram na faixa típica 
(4,2 vs. 8,6 e 4,2 vs. 8,9, p <0,01), 
respectivamente. 

 

Legenda: FS- Food selectivity / TEA- Transtorno do Espectro Autista  



 

4. DISCUSSÃO 

Prevalência de seletividade alimentar em crianças com TEA 

 

Estima-se que 46–89% das crianças com transtorno do espectro do 

autismo (TEA) têm problemas de alimentação, que podem incluir padrões 

alimentares incomuns, rituais e seletividade alimentar (LEDFORD e GAST, 

2006; SHARP et al., 2013 ). Níveis mais elevados de problemas de 

alimentação na primeira infância foram relatados entre crianças que foram 

posteriormente diagnosticadas com TEA em comparação com aquelas sem 

diagnóstico do transtorno (EMOND et al., 2010).  

Nos estudos de Leader et al.(2020), não há um foco para qual faixa 

etária tem um padrão de seletividade, porém, os estudos de Patton et al. (2020) 

e Marshal et al. (2014)., relatam que os primeiros sinais de seletividade já se 

inicia na fase pré escolar sendo proporcional ao grau de TEA. 

 

Fatores associados a seletividade alimentar em crianças com TEA 

 

   No estudo conduzido por Hubbard et al. (2014) observou-se que a 

recusa alimentar com base na cor foi inversamente associada ao consumo de 

vegetais em ambos os grupos (com e sem TEA).  

Segundo os pais das crianças com TEA, estes são extremamente 

exigentes, com hábitos alimentares incomuns, o que acabam dificultando seu 

convívio e interação familiar. Além disso, as crianças criam barreiras com os 

alimentos, devido a textura, cor ou formato do consumo alimentar, o que 

acarreta na possibilidade maior de desenvolverem algum problema alimentar 

(BANDINI et al., 2010). Pesquisas futuras são necessárias para desenvolver 

abordagens eficazes e práticas de alimentação para crianças com ASD. 

(HUBBARD et al., 2014) 

Impacto da seletividade alimentar no estado nutricional de crianças com 

TEA 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5310968/#R20
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5310968/#R20
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5310968/#R28
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5310968/#R11


Pessoas com TEA tendem a ser nutricionalmente vulneráveis, pois as 

dificuldades alimentares colaboram para consequências nocivas à saúde 

humana, dentre as quais pode-se enfatizar: desnutrição, predisposição para 

lesões cariosas e outras lesões na cavidade oral deficiências de 

micronutrientes, como consequência alteração na composição e função da 

microbiota intestinal, o que acarreta sintomas gastrointestinais e disfunções 

cognitivo-comportamentais (MAGAGNIN et al., 2019).  

Crianças com TEA tiveram significativamente mais variedade dietética 

restrita do que as crianças com o desenvolvimento típico (BANDINI et al., 

2010). Zimmer et al., (2012) sinalizaram que portadores de TEA que 

apresentam seletividade eram significativamente mais prováveis de 

desenvolver pelo menos uma deficiência nutricional grave, estando este 

achado associado ao menor consumo de frutas e vegetais.  

Abordagem de tratamento da seletividade alimentar 

A terapia ocupacional propõe a Terapia de Integração Sensorial, que 

consiste em organizar e interpretar situações dos sistemas sensoriais distintos, 

conforme o armazenamento de memórias do cérebro. Essa organização dá-se 

através da internet recepção dos sentidos: tato, olfato, visão e paladar (GAMA 

et al., 2020). 

A literatura geral apoia a estratégia de usar apresentações múltiplas de 

novos alimentos, a fim de ajudar a expandir uma variedade de alimentos ao 

longo do tempo. (PATTON et al., 2020). 

CONCLUSÃO 

Foi evidenciado que há uma grande dificuldade em estabelecer uma 

rotina de alimentação saudável das crianças autistas, de forma que a 

preferência por alimentos específicos que, geralmente são pobres em 

nutrientes, possui uma porcentagem elevada. Os fatores associados à maior 

seletividade alimentar foram: cor do alimento, textura, apresentação do prato e 

até mesmo relacionado a marca do alimento. Ressalta-se ainda que quanto 

maior a restrição da criança, maiores os riscos de desenvolvimento e de 

comprometimento do estado nutricional. Levando-se em consideração a 



complexidade desta temática, sugere-se a condução de mais estudos e 

métodos que auxiliem os pais a estabelecer rotinas de forma que contribua 

para uma melhora do estado nutricional e das escolhas alimentares das 

crianças com TEA.  
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