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As dificuldades alimentares são quadros altamente prevalentes na infância, estimando-se que acometam 

mais da metade das crianças em algum momento de sua vida.1 Apesar de ser, muitas vezes, considerado 

quadro passageiro e de pouca gravidade, estudos publicados nos últimos anos têm demonstrado que as 

repercussões à saúde podem ser frequentes, apresentando graus variados de severidade.2 

A correta abordagem do problema, que pode incluir orientações alimentares, mudanças comportamentais 

do paciente e da família, medidas fonoaudiológicas, utilização de fórmulas pediátricas para nutrição 

enteral e suplementação, permite que se garanta evolução satisfatória. Por outro lado, a ausência de 

tratamento adequado pode repercutir em diversos riscos à saúde, e os principais serão discutidos a seguir.

Quadro 1 – Necessidade calórica para crianças com idades entre 3 e 10 anos4

S: sedentário; MA: moderadamente ativo; A: ativo
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Ganho de peso insuficiente

Uma das consequências mais óbvias para uma criança que apresenta dificuldade 

alimentar é o risco de ela não ser capaz de atingir sua necessidade calórica.3 

Nesse caso, a repercussão inicial incide sobre o peso, que pode apresentar ganho 

insuficiente ou, até mesmo, redução. Caso o quadro seja mais grave e duradouro, 

pode haver também prejuízo de crescimento.3 

O quadro 1 mostra a necessidade calórica de crianças com idades entre 3 e 10 anos.
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Avaliando o peso ideal para a idade ou para a estatura, estudos de Chatoor et al,5 Dubois et al,6 

Ekstein et al7 e Wright et al8 mostraram que crianças com diferentes tipos de dificuldade alimentar 

apresentam-se com valores abaixo do ideal. 

Essa questão nos remete aos riscos à saúde representados pelo baixo peso, usualmente 

encontrado em literatura internacional com o nome “wasting”, tais como prejuízos em imunidade, 

desenvolvimento cognitivo, crescimento, microbiota, massa óssea, além de processos 

inflamatórios e alterações metabólicas.9

Crescimento inadequado

Crianças com dificuldades alimentares podem apresentar deficiência de crescimento, 

conhecida na literatura internacional como “stunting”.3 Prejuízos estaturais nesses 

casos já foram demonstrados por Wright et al.,10,11 Xue et al.12 e Zhang et al.13 

Esse quadro pode ter como causa básica o tempo prolongado da subnutrição3 e também 

deficiências nutricionais específicas, tais como de zinco, ferro e cálcio, entre outras.14 

Além do prejuízo estatural em si, sabe-se que esse quadro pode levar a outras 

consequências a curto e médio prazos, tais como aumento da morbidade e mortalidade, baixo 

desenvolvimento infantil e capacidade de aprendizagem, aumento do risco de infecções e doenças 

não transmissíveis, aumento da suscetibilidade de acumular gordura, principalmente na região 

central do corpo, menor oxidação de gordura, menor gasto energético, resistência à insulina e 

maior risco de desenvolver diabetes, hipertensão, dislipidemia, redução da capacidade de trabalho 

e desfechos reprodutivos maternos desfavoráveis na idade adulta.15-20

Além disso, crianças com prejuízo estatural nutricional que experimentaram ganho rápido de peso 

após 2 anos têm risco aumentado de se tornarem obesas, na infância ou posteriormente.17

A melhor forma de avaliação é usar o seguimento contínuo através das curvas de crescimento 

(Disponíveis em: https://www.sbp.com.br/departamentos-cientificos/endocrinologia/graficos-de-

crescimento/ ). Quando a estatura estiver abaixo da curva do escore z de -2 ou apresentar desenho 

descendente, deve-se considerar o risco de “stunting”.

Deficiências nutricionais

Dependendo do tipo de dificuldade alimentar, as deficiências nutricionais 

específicas podem ser mais ou menos prevalentes. Frente à presença de 

uma seletividade específica, é possível que o risco de determinada deficiência 

seja maior. Por exemplo, uma criança que não ingere carne, pode se apresentar 

https://www.sbp.com.br/departamentos-cientificos/endocrinologia/graficos-de-crescimento/
https://www.sbp.com.br/departamentos-cientificos/endocrinologia/graficos-de-crescimento/
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deficiente em ferro ou zinco. Por outro lado, seletividades mais amplas ou dificuldades extensas 

podem produzir quadros mais severos, com múltiplas deficiências.2

Já foi demonstrado baixo consumo de vitaminas D, E e C e de cálcio e zinco em crianças seletivas.21, 22 

Dados brasileiros recentes relativos a crianças entre 4 e 8 anos com dificuldades alimentares 

mostram prevalências de inadequação bastante elevadas para cálcio, ferro, zinco e vitamina A, 

conforme mostrado no quadro 2.23
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Quadro 2 - Prevalência de inadequação de micronutrientes em crianças com dificuldades alimentares23

A deficiência de cálcio pode levar a prejuízos de ossificação, especialmente quando associada à 

deficiência de vitamina D, o que tem potencial gravidade considerando-se que quase a totalidade do 

processo de formação óssea acontece nos primeiros 20 anos de vida.24

A carência de ferro leva a significativos prejuízos em vários aspectos, tais como desenvolvimento cognitivo 

e imunidade; se o quadro evolui, pode-se ter anemia ferropriva, com agravamento das consequências.25, 26

Quando o estado nutricional de zinco está prejudicado, tecidos de renovação rápida, como 

pele, mucosas, unhas e cabelos são prejudicados, além de redução da defesa imunológica e 

comprometimento de numerosas reações metabólicas que tem o zinco como cofator.27, 28 

A deficiência de vitamina A pode levar a prejuízos imunológicos e à anemia, sendo que, nos casos mais 

severos, pode haver comprometimento visual de graus variados.29

O baixo consumo de DHA repercute em desbalanço imunológico, além de prejuízos visuais e de 

aprendizagem.13, 30-32

Prejuízos para desenvolvimento cognitivo e aprendizagem

O adequado desenvolvimento cognitivo e o processo de aprendizagem 

dependem de uma complexa interação entre fatores genéticos e 

ambientais. Aspectos como estimulação social, qualidade geral de vida 

e nutrição, dentre outros, determinam quanto do potencial herdado 

será atingido. 
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Na busca de que seja possível à criança expressar toda sua capacidade, esses elementos devem ser 

garantidos. O cérebro é o órgão mais complexo do corpo humano, por esse motivo, apresenta 

demanda elevada e constante de insumos.33 Mesmo correspondendo a cerca de somente 2% do peso 

corporal, 20% de toda energia consumida pelo organismo é usada para seu funcionamento.34 De 

igual forma, utiliza também 20% de todo o oxigênio inalado.34 

A alimentação adequada é fundamental para o completo funcionamento cerebral, não apenas pela oferta 

energética, proveniente fundamentalmente dos carboidratos, mas também pelo adequado aporte dos 

outros macronutrientes: lipídeos são constituintes fundamentais de toda a estrutura e aminoácidos 

são exigidos o tempo todo para a síntese de neurotransmissores e de componentes proteicos.34 

Crianças que consomem menos calorias que suas necessidades podem apresentar prejuízo no 

funcionamento do Sistema Nervoso Central (SNC). Em relação a nutrientes específicos, podem-

se destacar especialmente o DHA e o ferro, devido à sua importância para o desenvolvimento 

cerebral e os processos cognitivos.

O DHA pronto para utilização é obtido através do consumo de peixes de água fria e profunda, os 

quais, por terem sabor bastante marcante, raramente são ingeridos por crianças com dificuldade 

alimentar. A alternativa seria o consumo de precursores, ácidos graxos essenciais linoleico e alfa 

linolênico, obtidos em óleos vegetais, entretanto, a imaturidade enzimática da faixa etária pediátrica 

dificulta sua conversão.35 

O DHA é o principal lipídio com papel funcional no SNC, com ação nas vias de 

neurotransmissores, transmissão sináptica e transdução de sinais,36 atuando em todo o 

processo de desenvolvimento cerebral e também na visão,37 além de atuar na proteção 

ao estresse oxidativo.38 

Os estudos reforçam sua participação em diversos aspectos, tais como memória, 

aprendizado, comportamento39 e integração entre informações sensoriais e motoras40 

e sua deficiência nutricional apresenta potencial prejuízo em todos esses aspectos.

Em relação ao ferro, sua deficiência está ligada a prejuízos emocionais, visuais, auditivos, 

cognitivos e de memória, além de problemas comportamentais como perversão do 

apetite, déficit de atenção e hiperatividade e síndrome das pernas inquietas.41-45

Outros nutrientes, tais como zinco, colina, vitamina C, inositol, taurina, L-carnitina e nucleotídeos 

também participam do neurodesenvolvimento, e suas deficiências, especialmente quando 

associadas umas às outras, podem levar a problemas no desenvolvimento e na aprendizagem.27, 46-51
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Imunidade

A imunidade adequada, que deve ser bem balanceada, sem levar a respostas 

excessivas (alergias, doenças autoimunes) nem deficientes (imunossupressão), é 

bastante dependente da boa nutrição.52

Ter um estado nutricional adequado permite manter e reparar os sistemas 

indispensáveis para a defesa do organismo. Tecidos, células e moléculas envolvidas 

no bom funcionamento do sistema imunológico requerem energia e insumos 

estruturais suficientes, uma vez que a produção celular e a substituição do sistema 

imunológico têm uma alta taxa metabólica. Por essa razão, um fornecimento adequado de energia 

e nutrientes melhora e preserva o bom funcionamento do sistema imunológico.53

Alguns nutrientes apresentam papéis de destaque nesse processo. A vitamina D atua nos mecanismos 

inato e adaptativos da imunidade, com destaque para seu efeito estimulatório; a vitamina E amplifica 

a função da célula T; o zinco atua em proliferação de linfócitos, produção de IL2, atividade das células 

NK, capacidade fagocitária dos macrófagos, capacidade funcional de neutrófilos, maturação da célula 

T e regulação intracelular da apoptose linfocitária; o selênio protege contra o estresse oxidativo e atua 

na produção de citocinas, de anticorpos e na integridade do DNA; a vitamina A atua na diferenciação 

celular de células imunológicas, é necessária para resposta adequada a processos infecciosos e reduz a 

susceptibilidade a infecções; a vitamina C é necessária para a adequada resistência às infecções e para 

a proliferação das células T; a vitamina B6 garante a capacidade de resposta dos linfócitos e atua na 

produção de anticorpos; o ferro é indispensável na multiplicação celular e componente fundamental da 

hemoglobina que permite o transporte de oxigênio; o DHA tem papel na ativação de células tanto do 

sistema imunológico inato quanto do imunológico adaptativo, através de mecanismos diversos, incluindo 

a imunomodulação,54 redução de citocinas proinflamatórias e atenuação da inflamação em muitos 

processos de doenças.55-57 Por fim, a beta-lactoglobulina presente no soro do leite é capaz de modular a 

proliferação de células do sistema imune, influenciando positivamente a resposta imunológica,58 além de 

atuar como transportadora59 e de apresentar atividades antimicrobianas e antioxidantes.60

Para que as consequências das dificuldades 

alimentares sejam prevenidas e tratadas, é 

fundamental que o adequado tratamento seja 

implementado o quanto antes. O primeiro 

passo é o correto diagnóstico, uma vez 

que quadros distintos pedem tratamentos 

diferentes61 e muitas vezes é necessário 

cuidado multidisciplinar.62, 63

Estratégias educativas e comportamentais para 

cada um dos tipos de dificuldade alimentar já 

estão bem descritas na literatura64-66 e em livros 

texto67 e estão resumidas no quadro 3.

Tratamento
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Quadro 3 – Tratamento das dificuldades alimentares de acordo com a causa

Crianças muito ativas que não se concentram na alimentação: buscar maior 
concentração no processo de comer, evitando-se distrações. Limitar o tempo e a 
duração da refeição.

Portadoras de apatia: tratar a causa base e estimular formas lúdicas de alimentação.

Portadoras de doenças orgânicas que levem à inapetência: tratamento da causa básica.

Neofobia simples: ofertas repetidas de novos alimentos e variação das formas 
de apresentação.

Seletivas: respeito ao quadro, cuidado com pressões para comer, busca para o 
encontro de alimentos aceitáveis e avaliação nutricional frequente. Se a seletividade 
for do tipo hiposensorial, o incremento de sabor pode ajudar. Por outro lado, se for 
hipersensorial, muitas vezes a resposta é melhor com alimentos de perfil mais neutro 
no que se refere a sabor, odor e textura.

Medo de se alimentar devido a problemas psíquicos (fobias): tratamento do quadro 
de base, uso de estratégias de relaxamento e lúdicas associadas ao ato de comer.

Medo de se alimentar devido a problemas orgânicos (quase sempre devido a processos 
dolorosos): tratamento da causa de base, analgesia, adaptação da dieta ao quadro.

Paralelamente, sempre deve-se dar especial atenção às necessidades nutricionais da criança até 

que as medidas gerais surtam efeito, devendo considerar a suplementação quando a ingestão de 

alimentos não é capaz de suprir as necessidades, garantindo-se a segurança nutricional.68 

Esse fato é particularmente relevante para os casos de seletividade alimentar ampla, em que vários 

grupos alimentares são excluídos da dieta, mas teoricamente todos os tipos de dificuldade alimentar 

podem necessitar de suplementação para seu adequado tratamento.69-71 

Suplementos isocalóricos com vitaminas e minerais mostram bons resultados na manutenção do estado 

nutricional,72,73 com melhora da atividade geral, do crescimento e do apetite, sem, contudo, ocorrer 

ganho ponderal excessivo,74 além de redução de episódios infecciosos.75

Nesse sentido, dois estudos podem ser destacados. Em 2015, Huynh et al.18 nas Filipinas, realizaram estudo 

prospectivo de intervenção com suplemento completo e duração de 48 semanas envolvendo 200 crianças 

com idades entre 3 e 4 anos, com peso para estatura entre os percentis 5 e 25. 
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Os autores verificaram que a suplementação foi capaz de recuperar o estado 

nutricional para aquelas crianças que necessitavam de catch-up, inclusive do ponto 

de vista estatural, com posterior manutenção, sem levar a risco de obesidade. 

Interessante é que verificaram também que as crianças suplementadas ficaram 

menos doentes conforme o estudo avançava e tiveram aumento de apetite e de 

atividade física. 

Ghosh et al.,76,77 em dois artigos indianos publicados em 2018 também, fizeram estudos de 

intervenção prospectivo controlado por placebo envolvendo 255 crianças seletivas, triadas durante 

episódio de infeção de vias aéreas superiores, com escore z de peso para idade entre -1 e -2. 

Verificaram que o grupo de intervenção recuperou peso e estatura, melhorou 

a ingesta energética e apresentou menos episódios de infeções de vias aéreas 

superiores durante o seguimento. 

Suplementos alimentares devem, preferencialmente, não contribuir para o consumo total 

de açúcar livre da dieta, as quais devem perfazer menos de 5% do total energético ingerido 

em um dia.78 Em geral, sugere-se o uso de suplementos completos isocalóricos entre as refeições 

intermediárias (lanches manhã/tarde ou ceia),70, 79-81 iniciando-se com duas doses diárias de 200 ml,18, 72 

podendo-se ajustar de acordo com a evolução. 

Um dado que deve ser destacado refere-se ao fato de que crianças com dificuldades 

alimentares quase sempre apresentam preferência marcante por líquidos (modo 

de oferta dos suplementos orais), que são de mais fácil aceitação, o que é muito 

importante para garantir a adequada adesão ao tratamento.11

O uso de suplementação para pacientes com dificuldades alimentares apresenta bastante 

respaldo na literatura científica e tem se mostrado estratégia eficaz para garantir a segurança 

nutricional dessas crianças.13, 74, 75, 77, 80, 82-87
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