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Peleja na hora de comer
» CAROLINA LENOIR

Quem era adolescente na década
de 1990 cresceu acompanhan-
do as infindáveis recusas em
comer do personagem Dudu,

da Turma da Mônica. Hoje, boa parte
dessa geração – agora adulta e, em
muitos casos, com filhos pequenos –
tem que lidar com o problema na vida
real, dentro de casa. Uma pesquisa rea-
lizada pelo Instituto Ipsos a pedido da
empresa do segmento de saúde Abbott
revelou que, de cerca de mil mães ouvi-
das no Brasil, 51% encontram dificul-
dades alimentares nos filhos. A preva-
lência desse comportamento ocorre
em crianças com idade entre 3 e 7 anos.
Apesar de ser aparentemente comum,
pode afetar o desenvolvimento e a saú-
de dos pequenos.

As dificuldades alimentares dizem
respeito a qualquer problema que afe-
te negativamente o processo pelo qual
pais ou cuidadores fornecem alimen-
tos e nutrientes às crianças. Nem to-
das as dificuldades são as mesmas e
pode ser difícil reconhecê-las como
um problema e não como apenas uma
fase. Crianças na idade pré-escolar

têm maior probabilidade de apresen-
tar esse comportamento. Elas passam
a ter mais autonomia e é comum co-
meçarem a rejeitar alguns alimentos.
Essa fase passa para a maioria delas,
mas é preciso avaliar se a questão per-
siste ou se se intensifica, o que pode
levar à deficiência nutricional.

Mauro Fisberg, pediatra e coorde-
nador clínico do Centro de Atendi-
mento e Apoio ao Adolescente da
Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp), explica que o fato de o fi-
lho não comer nada é a principal
queixa dos pais nos consultórios. “A
maioria dos casos não se trata de
transtornos, mas de dificuldade ali-
mentar frequente, apetite diminuído
e pouco interesse na comida. Isso po-
de ser determinado por característi-
cas genéticas ou ambientais, além de
hábitos culturais e familiares. As cau-
sas podem se inter-relacionar e o mé-
dico precisa separar o que é orgânico
do que é comportamental.”

O pediatra norte-americano William
MacLean, presidente do Fundo Inter-
nacional para a Nutrição Infantil, expli-
ca que o limite entre um comporta-
mento alimentar normal e o anormal

não é abruptamente modificado. “É co-
mo uma curva de mudanças e depende
de quem a interpreta. Pode se tratar de
um problema na concepção da mãe,
mas ser algo normal para o médico. Os
pais precisam de apoio, seja de outros
familiares ou do pediatra, para perce-
ber o que é medo e ansiedade e o que é
de fato um problema alimentar.”

Os principais sinais dados pelas
crianças são pouco apetite, rituais e
agitação durante as refeições, seletivi-
dade exagerada dos alimentos e pe-
queno interesse pela comida. O alerta
dos pais deve acender se o filho não
ganha peso, não come muitos ali-
mentos de certas texturas ou consis-
tências, recusa-se a comer todas as
comidas de um determinado grupo,
perturba as refeições familiares com
seu comportamento ou parece inca-
paz de comer, mesmo quando quer.

De acordo com Fisberg, casos mais
leves podem ser tratados pelo pediatra
e, conforme a gravidade aumenta, in-
serem-se especialistas como nutricio-
nista, gastroenterologista e fonoaudió-
logo. Nos mais graves, é necessária
uma equipe multidisciplinar, especial-
mente quando se trata de crianças au-

tistas, com alguma paralisia, proble-
mas respiratórios, cardíacos e gas-
troeintestinais. “Se não forem tratados
com os devidos cuidados, os casos
mais severos podem levar, além da
perda de peso, ao retardo no cresci-
mento, deficiências de vitaminas e mi-
nerais, desnutrição, falta de energia,
cansaço, alteração das defesas corpo-
rais e diminuição da capacidade cogni-
tiva e da atividade intelectual”, pontua.

A abordagem para lidar com as difi-
culdades depende de diversos fatores,
principalmente da colaboração dos
pais, que influenciam muito o com-
portamento dos filhos. “Há tipos dife-
rentes de famílias: as responsivas, que
atendem às recomendações do pedia-
tra; as indulgentes, que permitem tu-
do; as controladoras, que não permi-
tem nada; e as negligenciadoras, que
terceirizam o cuidado. Dependendo
da família e do comportamento da
criança, as consequências podem ser
distintas”, explica Mauro Fisberg.

Irritação e choro

A família de Gabriela Mello Anto-
nacci, de 3 anos, é um exemplo de co-

mo lidar com a resistência da menina
a alguns tipos de alimentos com cui-
dado e carinho. “Quando ela tinha 1
ano, não queria mais sopinha e pas-
sei a introduzir outros alimentos. A
partir de então, ela começou a recu-
sar quase tudo. Se deixar, ela só quer
tomar leite na mamadeira e iogurte.
Fico atrás dela para que coma e, mes-
mo assim, se irrita e chora. Há até
pouco tempo, ela fazia vômito se co-
messe mais de duas colheradas no al-
moço”, explica a mãe da menina, a
advogada Raquel Mello, de 34.

Gabriela é uma criança saudável,
com peso, altura e desenvolvimento
adequados para a sua idade – ou seja,
tudo indica que seja uma fase –, mas
Raquel não vai relaxar. “Não quero
que ela coma demais, mas o necessá-
rio. É um cuidado constante, para que
não piore futuramente. Creio que mi-
nha filha esteja bem pelos pequenos
milagres que eu e meu marido faze-
mos todos os dias. Tentamos ser bons
exemplos e comemos de tudo.” Para
Fisberg, atitudes como a de Raquel
são fundamentais para que se recupe-
re o prazer da alimentação, não só pa-
ra a criança, mas para a família toda.

Pesquisa feita no Brasil indica que de mil mães ouvidas sobre o comportamento alimentar do filho, 51%

têm dificuldade com as crianças. Boa parte dos casos não é de transtorno, mas de comportamento

❚❚ AS MAIORES QUEIXAS

● 47% das mães

afirmam que o filho

não come toda a

quantidade de

alimentos oferecida

● 43% apontam que
a criança não tem
interesse na comida

● 40% destacam que
o filho come sempre
os mesmos tipos de
alimento

● 64% se sentem
preocupadas com o
problema 

● 46% atribuem a
dificuldade a um
comportamento
próprio da criança

● 10% atribuem à
influência da televisão

● 17% atribuem à
falta de rotina na
hora das refeições

● 91% procuram por
ajuda do pediatra

● 33% das mães
oferecem a comida
preferida do filho caso
ele faça a refeição
principal

● 24% deixam a
criança à mesa até
que ela termine a
refeição

● 70% mencionam
que a dificuldade
alimentar da criança
atrapalha a relação
entre mãe e filho

● Entre as crianças
que têm dificuldade
alimentar, 73% não
consomem verduras e
legumes, 46% não
ingerem frutas, 30%

cereais, 29% carnes,
27% peixes, 18% leite
e derivados e 10%

outros

❚❚ PRINCIPAIS
DIFICULDADES

● Baixo apetite por interpretação

inadequada dos pais: eles oferecem

mais alimentos do que o filho

consegue comer ou do que é

necessário para ele

● Baixo apetite em criança

fundamentalmente ativa (hiporexia

infantil): a criança é mais interessada

em brincar e interagir do que comer e

não demora à mesa

● Ingestão altamente seletiva: crianças

chamadas sensoriais, que escolhem de

maneira exacerbada o alimento por

consistência, textura, cor, cheiro e

sabor

● Fobia alimentar: a criança teve alguma

experiência alimentar desagradável,

como alergia, engasgo, necessidade

de passar sonda ou mesmo os pais

terem forçado a alimentação

❚❚ 10 PASSOS PARA FAZER SEU FILHO COMER BEM

Gerencie os horários das refeições, que
devem durar entre 20 e 30 minutos

Aprenda a entender os sinais de fome da
criança e respeite períodos de pouco
apetite

Escolha alimentos saudáveis e ofereça
novas opções constantemente. Não
desista na primeira resistência da criança
– o ideal são de 10 a 15 saborizações

Crie o momento “família à mesa”, em
que pais e filhos devem se sentar juntos
sempre que for possível para fazerem as
refeições. Crie um ambiente saudável e
sem distrações

Aprenda o estilo de alimentação da
criança. Aceite que ela tem direito a ter
preferências e aversões

Estabeleça limites: os alimentos devem ter a
textura adequada ao estágio de desenvolvimento
da criança; a bagunça à mesa só deve ser tolerada
se for pertinente à idade e a autoalimentação
deve ser incentivada

Ofereça alimentos em quantidades pequenas
para encorajar a criança a pedir mais. 
Não ofereça nada entre as refeições e evite
substitui-las

Reduza o preparo de alimentos preferidos da
criança e evite medicamentos estimulantes de
apetite

Não force, ameace, puna, recompense e agrade a
criança para fazê-la comer

Verifique o uso de alimentos-chave para o
crescimento e o desenvolvimento da criança

Fonte: Mauro Fisberg, pediatra, e Abbott Nutrition
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Aos 3 anos, Gabriela faz beicinho quando a mãe, Raquel, lhe oferece comida. A menina é saudável e tudo indica que seja apenas uma fase
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 14 maio 2012. Seudinheiro, p. B-9.




