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ALIMENTAÇÃO  

E TRANSTORNO DE DÉFICIT  

DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE 

 

 

 

 

 

SE VOCÊ TEM TDAH OU 
CONVIVE COM ALGUÉM QUE 

TENHA, VEJA ESSAS DICAS: 

•Ao se alimentar, sente-se 
confortavelmente à mesa, coma 
com calma e em companhia de 
outras pessoas; 

•Estabeleça horários para realizar as 
refeições; 

•Evite realizar as refeições em frente 
à televisão, computadores ou 
celulares; 

•Realize o acompanhamento médico 
e nutricional regularmente. A 
suplementação de ômega-3, sob 
supervisão profissional, pode ser 
benéfica; 

• Fique atento às variações de peso e 
apetite. 



TRATAMENTO DO TDAH 

Outro fator considerado para o 

desenvolvimento do TDAH é o possível papel 

de aditivos e corantes alimentares. Ainda 

assim, a associação entre o TDAH e alimentos 

ou substâncias não está bem estabelecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

  

O QUE É O TDAH? 

• O Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade (TDAH) é em um 
distúrbio neurocomportamental, 
caracterizado por desatenção, 
hiperatividade e impulsividade. 

Apresenta início precoce, geralmente durante a 
infância e tem evolução crônica. Pode ser 

subdividido em três tipos: 

TDAH com predomínio de sintomas de 
desatenção 

TDAH com predomínio de sintomas 
de hiperatividade/impulsividade 

TDAH combinado 

• A etiologia do TDAH não está 
totalmente compreendida.  

• Estudos demonstram que a causa 
pode estar relacionada à 
predisposição genética e fatores 
ambientais, como a exposição 
materna a compostos tóxicos 
durante a gravidez.  

• Estudos relacionam também a 
deficiência de zinco, ferro e 
magnésio com o desenvolvimento 
do TDAH.  

ETIOLOGIA DO TDAH 

TRATAMENTO DO TDAH 

• A conduta mais utilizada para o tratamento 
do TDAH é a abordagem combinada, que 
consiste no uso de medicamentos 
estimulantes associados a recursos 
terapêuticos complementares que podem 
incluir intervenções psicoterápicas, 
psicopedagógicas, nutricionais e de 
mudanças no estilo de vida. 

ALIMENTAÇÃO E O TDAH 

• O controle do peso, o 
comportamento alimentar e a dieta 
podem estar alterados nos pacientes 
com TDAH; 

• A inclusão de alimentos fonte de 
triptofano deve ser estimulada, tais 
como: arroz integral, pão integral, 
leite, tâmaras, iogurte, soja, nozes e 
lentilhas; 

• Evitar alimentos ultraprocessados, 
ricos em açúcar e gordura que 
causam oscilações abruptas nos 
níveis de glicose; 

• O uso dos medicamentos 
estimulantes pode provocar redução 
do apetite, principalmente no início 
do tratamento; 

• Os relacionamentos interpessoais e a 
noção de autocuidado podem estar 
comprometidos, influenciando 
negativamente nas escolhas 
alimentares e na prática de cozinhar. 

 


