
 

 

 

  

AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM 

TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE (TDAH) 

 
Introdução: O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) atinge 
algumas partes do córtex cerebral e quando ocorre o comprometimento das funções nesta 
região surgem os três principais sintomas como desatenção, impulsividade e inquietude. 
Muitos fatores podem influenciar no comportamento e conduta da criança ou adolescente, 
como o meio familiar e social. A dieta e os distúrbios alimentares podem induzir ou 
sugestionar tanto na ocorrência quanto no agravamento do TDAH. Bons resultados são 
esperados ao combinar o tratamento convencional com a terapia nutricional, pois estudos 
mostram que influências dietéticas têm sido satisfatórias tanto no comportamento quanto 
na aprendizagem das crianças com TDAH. Objetivo: Avaliar a frequência de consumo 
alimentar, bem como comportamentos acerca da alimentação em crianças e adolescentes 
com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Métodos: Estudo do 
tipo transversal, realizado com crianças e adolescentes diagnosticadas com TDAH pelos 
profissionais responsáveis do Centro de Apoio Pedagógico de Ipiaú, Bahia. Após a 
aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto 
Mantenedor de Ensino Superior da Bahia (parecer 4.550.618), a autorização da instituição, 
o consentimento dos pais/responsáveis e o assentimento da criança ou adolescente, 
aplicou-se um questionário contendo 8 questões objetivas acerca do consumo alimentar, 
bem como o questionário de frequência alimentar individual que incluiu alimentos em 11 
grupos, avaliados conforme a média de frequência diária do consumo por grupo. Os dados 
foram recolhidos pelo “Google Formulários” e as análises estatísticas foram realizadas no 
SPSS, descritas em frequências absolutas e relativas. Resultados: Avaliou-se 13 crianças 
e adolescentes dentre os quais apresentaram maior média de consumo diário de frutas, 
cereais e raízes, verduras e legumes. Ainda, 69,2% dos estudados não terminam a refeição 
sem se levantar da mesa, 53,8% pedem para remover o caroço dos alimentos e o mesmo 
percentual representa aqueles que conversam muito durante as refeições, 46,2% fazem as 
refeições interagindo com algum aparelho eletrônico, 38,9% não comem tudo que é 
colocado no prato, 38,5% pedem para remover temperos verdes do prato, 23,1% fazem 
uso de algum suplemento alimentar e apenas 7,7% têm acompanhamento nutricional. 
Conclusão: O consumo alimentar dessas crianças e adolescentes se baseia nos alimentos 
in natura e minimamente processados, apresentando menor consumo de alimentos 
industrializados, açúcares e aditivos, o que se torna benéfico ao minimizar os agravamentos 
do presente transtorno, sendo assim, um fator de proteção para possíveis consequências 
negativas. Ainda, a inquietude e o comer distraído podem levar ao comportamento 
alimentar inadequado entre indivíduos com TDAH, sendo importante dar atenção a esses 
aspectos por meio de uma abordagem multiprofissional. 
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