
https://www.atheneu.com.br/produto/nutricao-na-consulta-pediatrica-como-conduzir-2765


Nutrição na Consulta Pediátrica 
Como Conduzir 



Série Atualizações Pediátricas
• Oftalmologia pediátrica e os desafios mais frequentes (2022)

• Aleitamento materno na era moderna – vencendo desafios (2021)

• O dia a dia do pediatra (2021)

• Cuidados paliativos na prática pediátrica (2019)

• Dermatologia pediátrica no consultório (2019)

• Infectologia nas emergências pediátricas (2019)

• Medicina do sono (2019)

• Pneumologia pediátrica no consultório (2019)

• Puericultura passo a passo (2019)

• Da queixa clínica à reumatologia pediátrica (2019)

• Adolescência e sexualidade – visão atual (2016)

• Atualização em alergia e imunologia pediátrica: da evidência à prática (2016)

• Do pediatra ao endocrinologista pediátrico: quando encaminhar (2016)

• Pediatria ambulatorial: da teoria à prática (2016)

• A saúde mental na atenção à criança e ao adolescente: os desafios da prática pediátrica (2016)

• Atualizações em terapia intensiva pediátrica – 2a Edição (2014)

• Doenças pulmonares em pediatria: atualização clínica e terapêutica (2014)

• Hematologia e hemoterapia pediátrica (2013)

• Obesidade no paciente pediátrico: da prevenção ao tratamento (2013)

• Otorrinolaringologia para o pediatra – 2a edição (2013)

• Odontopediatria para o pediatra (2013)

• Imunizações em pediatria (2013)

• Oncologia para o pediatra (2012)

• Gastroenterologia e hepatologia na prática pediátrica – 2a edição (2012)

• O recém-nascido de muito baixo peso – 2a edição (2010)

• Oftalmologia para o pediatra (2010)

• Emergências pediátricas – 2a edição – revisada e ampliada (2010)

• Atualidades em doenças infecciosas – manejo e prevenção (2009)

• Organização de serviços em pediatria (2008)

• Reumatologia para o pediatra (2008)

O presente livro passou por criterioso processo de revisão científica e textual pelos coordenadores, 
editores e produtores. No entanto, ainda assim, está exposto a erros. Caso haja dúvida, solicitamos 
ao leitor entrar em contato com a SPSP.
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Apresentação da Diretoria de Publicações

A Diretoria de Publicações da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP), dando 
continuidade à Série Atualizações Pediátricas, apresenta o livro Nutrição na consulta 
pediátrica: como conduzir, elaborado pelo Departamento Científico de Nutrição. 

Nesta publicação, de uma forma objetiva e muito prática, os autores discutem as 
condutas mais atuais referentes a problemas e queixas nutricionais mais frequentes  
observadas nas consultas pediátricas de rotina.

Serão discutidos temas relativos à aplicação prática do conceito dos mil dias em 
relação às orientações nutricionais de gestantes e lactantes, no manejo do aleitamento 
materno, na alimentação complementar do lactente e primeiros 2 anos de vida, além da 
composição e indicação de fórmulas infantis, dietas enterais e suplementos nutricionais. 
Também serão abordadas as dificuldades alimentares em diversas situações, como as 
orientações nutricionais a pacientes obesos e como conduzir a recuperação nutricional 
em situações especiais, entre várias outras situações. 

Pela qualidade do conteúdo, espera-se que este livro se torne uma importante 
fonte de consulta para os pediatras na assistência a crianças e adolescentes no 
momento atual.

Cléa Rodrigues Leone
Diretora de Publicações da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP)



A Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP) tem como missão oferecer educação 
continuada aos pediatras por meio de cursos, jornadas, congressos e publicações 
científicas. Sabedores da fundamental importância de um profissional capacitado para 
a orientação de uma vida saudável e para a prevenção de doenças, a SPSP trabalha, 
continuamente, para levar conhecimento atualizado à comunidade médica. 

A Série Atualizações Pediátricas é um dos resultados deste incansável trabalho. Organizada 
pela Diretoria de Publicações, é elaborada pelos membros dos departamentos científicos, 
profissionais de elevado conhecimento médico e de destacada experiência clínica. 

É com grande orgulho que apresentamos a edição de Nutrição, trabalho desenvolvido 
pelo Departamento Científico de Nutrição da SPSP. 

A responsabilidade assumida pelos profissionais do departamento reflete o sucesso e 
a credibilidade conquistados durante o desenvolvimento dos temas. Os autores reúnem 
talentos com forte motivação que representam a vanguarda no assunto e mantêm 
relacionamento e intercâmbio entre as demais especialidades.

A infância é um período em que se desenvolve grande parte das potencialidades 
humanas. Os distúrbios nutricionais que incidem nessa época são responsáveis por 
graves consequências para indivíduos e comunidades. A orientação nutricional correta 
é uma estratégia para proteção e desenvolvimento da criança. 

Esta publicação representa uma importante ferramenta para o dia a dia do pediatra, 
em seu ambulatório, em seu consultório e em demais áreas de trabalho. 

Os temas foram abordados de maneira prática e de fácil consulta, contribuindo para 
o desenvolvimento da população que é atendida por nós, pediatras. Aborda temas 
como a importância dos “mil dias”, dificuldades alimentares, obesidade, recuperação 
nutricional, dentre tantos desafios da prática pediátrica.

Serão beneficiados todos os pediatras, residentes ou atuantes, assim como profissionais 
envolvidos em Nutrição, mas os principais beneficiados serão as crianças que receberão 
orientação sobre as melhores práticas. 

Sua leitura será importantíssima na formação e no aperfeiçoamento dos pediatras, 
na importante área da Nutrição, fundamental na prática da Puericultura.

Aproveitem.

Sulim Abramovici
Presidente da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP)

Apresentação da Presidência da SPSP



Apresentação do Coordenador

A Nutrição faz parte dos cuidados básicos na manutenção e promoção da saúde. As 
alterações nutricionais são comuns em crianças e adolescentes: a orientação nutricional 
adequada é a ação que previne e corrige as deficiências e os excessos de nutrientes.

Sem dúvida, o consultório pediátrico é o centro da avaliação e orientação nutricional 
desde os “mil dias” (período da gestação até os 2 primeiros anos de vida) até o 
final da adolescência. Não é tarefa simples! O pediatra precisa ter conhecimentos 
atualizados para lidar com situações diversas não somente na orientação nutricional, 
que promove o crescimento e o desenvolvimento cognitivo adequados da criança, 
mas também na proteção da saúde futura do indivíduo. 

Nos últimos anos, os conceitos da epigenética e da microbiota intestinal relacionados 
com o desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) fortaleceram 
as vertentes da nutrigenômica e a formação durante os primeiros anos de vida de 
uma microbiota saudável altamente dependente da alimentação saudável para a 
gestante e do aleitamento materno para o recém-nascido e lactente.  

Dando seguimento à promoção do aleitamento materno, a introdução da alimentação 
complementar e posteriormente nas fases da 1a infância, escolar e adolescência, a 
orientação nutricional é de fundamental importância.

Desvios nutricionais como a obesidade têm prevalência alarmante em nosso 
meio, decorrentes de uma alimentação e estilo de vida inadequados que devem 
ser monitorados no consultório pediátrico devido ao comprometimento da saúde em 
curto e longo prazos.

Movimentos alternativos na alimentação tomaram impulso nos últimos anos 
como o vegetarianismo, adotado por muitas famílias, exigindo adequada orientação 
nutricional à criança.

De maior importância são situações clínicas específicas como a orientação nutricional 
no seguimento do recém-nascido pré-termo e a desnutrição associada à doença, que 
exigem uma abordagem nutricional diferenciada na recuperação da saúde.

Novos conhecimentos relacionados com as ações metabólicas da nutrição no 
controle de doenças neurológicas, como o uso da dieta cetogênica, têm importante 
aplicação clínica.

Diversas situações clínicas têm como causa e tratamento a alimentação, entre 
as quais as alergias e as intolerâncias alimentares, com incidência crescente nos 
últimos anos. Como exemplo, alergia à proteína do leite de vaca e a intolerância 
ao glúten ocasionando doença celíaca, condições muitas vezes de diagnóstico de 
maior complexidade, em que se faz necessária a orientação dietética adequada.  



Esses temas e outros mais são abordados de forma prática e concisa neste livro, 
de autoria dos membros do Departamento Científico (DC) de Nutrição e outros 
DC com interface em nutrição da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP) e 
contribuição de especialistas convidados, que certamente será de grande utilidade 
para o pediatra e demais profissionais de saúde no dia a dia do seu consultório.

Rubens Feferbaum

Presidente dos Departamentos Científicos de Nutrição da  
Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP) e de 

Suporte Nutricional da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)
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1

Mil dias



A genômica nutricional e o cuidado 
com os genes das crianças

Patrícia Salmona
Zan Mustacchi

Capítulo 1

O Projeto Genoma Humano (PGH) foi um consórcio internacional que permitiu o enten-
dimento detalhado da organização do genoma humano, a partir da elucidação da sequência de 
bases nitrogenadas e nucleotídeos do DNA. Metodologias avançadas para o sequenciamento do 
DNA, conhecidas como sequenciamento de nova geração (NGS, next generation sequence), têm 
possibilitado uma análise ampla e rápida do genoma, o que facilita a identificação de genes 
responsáveis por diversas doenças.1 No entanto, a tradução clínica de toda essa sequência de 
nucleotídeos do DNA em sua plenitude está longe de acabar, já que, embora essas sequências 
sejam decodificadas, não se sabe muito sobre as muitas funções dos genes humanos codificantes 
e não codificantes. 

Os humanos são 99,9% idênticos no que se refere às suas sequências gênicas. Assim, 
as variações fenotípicas como distribuição de pelos, cor da pele, peso, altura, distribuição da 
massa muscular, suscetibilidade individual a condições de saúde, entre outras, correspondem 
a menos de 1% da sequência gênica. Essa variabilidade fenotípica é resultado das variações 
de expressões genéticas e de processos moleculares, tal qual seja por um polimorfismo de 
nucleotídeo único (SNP, single nucleotide polymorphism), é uma variação na sequência de DNA 
que afeta somente uma base nitrogenada; variações de números de cópias (CNV); inserções 
e deleções (INDEL); e respostas biológicas à ingestão energética de nutrientes e compostos 
bioativos de alimentos (CBA). É possível citar o exemplo da intolerância à lactose que, quando 
tratada, confere uma vantagem nutricional e melhor absorção do cálcio.2 

Para que sejam relevantes, os SNP, no seu papel na nutrigenômica, além de se expressarem 
com elevada frequência na população geral, também devem modificar ou regular proteínas que 
ocupam posições relevantes nas vias metabólicas, que deverão ter marcadores próprios com efeito 
clínico. Todavia, têm sido identificados poucos SNP que atendam a esses critérios.
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Como a composição genética individualizada coordena a resposta do organismo frente 
à sua nutrição? Como nutrientes e compostos bioativos de alimentos (CBA) podem interferir 
no genoma e nas interações entre nutrientes e medicamentos?

Tentando responder a esses questionamentos, nasce a ciência da Genômica Nutricional, 
conceitualmente abrangendo a Nutrigenômica, a Nutrigenética e a Epigenética Nutricional (Fi-
gura 1.1). Essa ciência tem ganhado muita visibilidade nos últimos anos, desde o PGH finalizado 
em 2003. Muitas pesquisas surgiram com ênfase nos conceitos de genômica, transcriptômica, 
proteômica e metabolômica, descrevendo a interação dos nutrientes, CBA com a genética mo-
lecular influenciando a sua expressão no material genético.

A Nutrigenômica estuda as interações entre nutrição e CBA com o genoma e como isso 
afeta o padrão de expressão gênica, influenciando positiva ou negativamente a saúde do indi-
víduo. Mudando os meus hábitos alimentares, será que posso modular meu DNA? A ciência da 
Nutrigenômica é preditiva e não determinística, trazendo uma maior ou menor possibilidade 
de desenvolver determinada patologia.

A intenção da ciência nutrigenômica está relacionada com:
• A descoberta de novos biomarcadores para doenças relacionadas com a alimentação, 

bem como para monitorar a eficácia de intervenções nutricionais. 
• A determinação de genes e vias moleculares como alvos de prevenção.
• O desenvolvimento de alimentos funcionais embasado em conhecimento científico.
• A colaboração para uma alimentação personalizada, incentivada desde a pré-concepção, 

a amamentação, a puericultura até a senescência.

Já a Nutrigenética tem como principal objetivo a identificação de variações em genes e 
em outros locais do DNA que tenham alguma relação com a resposta a padrões alimentares dis-
tintos, resultando em fenótipos e riscos de doenças variáveis. Desse modo, os resultados desses 
estudos poderão ser utilizados nas recomendações de ingestão de nutrientes e na elaboração 
de planos alimentares individualizados, de acordo com cada perfil genético.3

Finalmente, a Epigenética Nutricional estuda como os nutrientes e CBA podem desen-
cadear mecanismos moleculares (pela reorganização da cromatina por meio de mecanismos 
como metilação do DNA, modificações em histonas e regulação por micro-RNA) capazes de 
modular a expressão gênica sem alterar a sequência de nucleotídeos do DNA, e podendo ser 
transmitida para outras gerações. 

GENÔMICA NUTRICIONAL

NUTRIGENÔMICA

NUTRIGENÉTICAGenes Nutrientes

Figura 1.1 – Genômica nutricional.
Fonte: Elaborada pelos autores.



5Seção 1 – Mil dias

Entende-se que um dos principais grupos que se apropriarão dessas ciências serão os 
pediatras, uma vez que o fundamento de uma boa puericultura se baseia em prevenção, por meio 
do incentivo a hábitos alimentares e estilo de vida saudáveis. Extrapolando essa puericultura, 
já se consegue, dentro do conceito dos primeiros 1.000 dias de vida, a avaliação pediátrica da 
gestante na 32ª semana gestacional. Pensando na importância da genômica nutricional, um 
casal já deveria pensar em avaliação nutricional e estilo de vida ao menos 3 meses antes de 
pensar em conceber um filho, preparando-se, assim, ao melhor favorecimento do futuro bebê.

Não se pode deixar de citar nesse período pré-concepção que um delicado grupo de doen-
ças (na maior parte de herança autossômica recessiva), paralelamente a um grande problema 
sociocultural de populações que mantêm modelos de endogamia ou consanguinidade, persiste, 
elevando significativamente os riscos de patologias, como dos erros inatos do metabolismo, 
caracterizados por desorganizações de vias enzimáticas ou de grande número de coenzimas, 
muitas delas definidas como partes integrantes do grupo das doenças “raras”.

Está claro que fatores nutricionais de uma progenitora, associados a seu “estilo de vida”, 
serão alicerces importantes na embriogênese harmonizada pela ciência da nutrigenética. Não 
obstante, deve-se delegar importantíssima responsabilidade à microbiota sustentada pelo mi-
crobioma, que permanece em constante organização ao longo de nossas vidas.

As “barreiras” materno-embrião/fetais compartilham a homeostase e o equilíbrio desse 
complexo sistema materno-gestacional, principalmente assegurando as estratégias da regulação 
de imunocompetência do sistema self e non-self. Apesar de o produto da gestação ser prima-
riamente reconhecido como non-self ou “estranho” ao organismo, reconhecemos que ainda há 
muito a aprender sobre essa condição que deve ser entendida, necessariamente, como simbiótica 
e em nenhum momento como parasitária, como algumas vezes referenciada.

A partir do momento da nidação, imagina-se que o processo simbiótico embriomaterno 
receberá suprimentos através da nutrição materna. A nutrição materna será o principal ins-
trumento das células que estão se organizando no zigoto (união dos gametas dos genitores), 
definindo milhões de circuitos e conexões e interagindo para o propósito do melhor desenvol-
vimento do concepto. 

Segundo o Dr. Zan Mustacchi, em um universo ainda não bem estabelecido, as “moléculas 
de memória”, as quais são transmitidas (por singularidades epigenéticas) ou mesmo herdadas 
por qualquer modelo de herança, permanecem no corpo de nossas genitoras ancestrais por 
várias gerações. Esse fato faz com que possamos expressar fenótipos similares aos de nossos 
antepassados longínquos – assim, esse fenótipo poderá manifestar-se de alguma forma “dife-
rente” por atuação compartilhada do ambiente com genética.

Imagine-se a interação do microbioma dos nossos ancestrais compartilhando com even-
tos da nutrigenômica que influenciou no seu genoma por meio de determinantes nutricionais 
de nossa ascendência, construindo, assim, um perfil evolutivo da diversidade da microbiota. 

Propomos, desse modo, a interação da genômica nutricional com eventos fisiometabólicos 
que maestram a progressiva erupção dentária, que, por sua vez, favorecerá o uso de uma ampla 
gama de novas oportunidades nutricionais, influenciando as expressões da nutrigenética. Em 
um grupo expresso de mamíferos, o desmame é induzido, entre outros fatores, pela erupção 
dentária da prole, que depende de nutrientes para seu pleno desenvolvimento e que estava, 
desde o nascimento, sendo nutrida do melhor suprimento: o leite materno.

A progressão de um fenótipo sadio para um fenótipo considerado enfermo pode ser ex-
plicada pela mudança da expressão gênica ou por diferenças entre as atividades das proteínas 
e enzimas, bem como nutrientes e CBA podem regular a expressão gênica de forma direta ou 
indireta. Quando direta, o nutriente ou CBA interage diretamente como elemento regulatório, 
ou seja, basicamente como ligante de receptores nucleares ou de fatores de transcrição, o que 
promove alterações na taxa de transcrição do gene-alvo. 
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No mecanismo indireto de controle de expressão gênica, o nutriente ou CBA não se desloca 
diretamente para o núcleo, e sim ativa uma cascata de sinalização que resultará na translocação 
de determinado fator de transcrição do citoplasma para o núcleo celular e, consequentemente, 
na regulação da expressão gênica.4

Algumas moléculas da dieta podem ser correlacionadas como ligantes para receptores 
nucleares, como os genes envolvidos com o metabolismo dos lipídios. Os ácidos graxos são regu-
lados por receptores de peroxissomos, que atuam como sensores de lipídios que potencialmente 
envolvem outros componentes da dieta ativados por proteases de segmentação, organizando, 
por exemplo, a relação insulina/glicose e os níveis de ácidos graxos poli-insaturados (PUFA).2 

Exemplo de mecanismo direto na expressão gênica

Os receptores nucleares compreendem uma classe de proteínas intracelulares responsáveis 
pela detecção de hormônios e outras moléculas e, por apresentarem a capacidade de se ligar dire-
tamente em locais específicos do DNA e de regular a expressão de genes, são classificados como 
fatores de transcrição. Para que ocorra a regulação da expressão gênica, é necessária a ligação de 
uma molécula que modifica o comportamento do receptor: o ligante. Isso altera a conformação 
do receptor, de forma que ele se torne ativo e exerça ação de regulação positiva ou negativa na 
expressão dos genes.5 Até então, o grupo dos receptores nucleares tem 48 diferentes tipos de re-
ceptores reconhecidos. Alguns receptores nucleares apresentam hormônios ligantes específicos, 
como o hormônio tireoidiano, o estradiol, a progesterona, a testosterona, o cortisol e a aldosterona, 
ou mesmo as formas biologicamente ativas das vitaminas A e D. Em contraste, outros receptores 
nucleares podem ter como ligantes alguns lipídios provenientes da alimentação, como ácidos gra-
xos e oxisteróis. Além disso, existem receptores nucleares conhecidos como órfãos, que não têm 
nenhum tipo de ligante natural identificado até o momento.6 

Além disso, nutrientes e CBA podem ser metabolizados por diferentes vias, o que resulta 
na modificação da concentração de substratos e intermediários, podendo afetar a expressão 
gênica. Alternativamente, o substrato ou os intermediários podem modular vias de sinalização 
celulares também envolvidas na expressão gênica. Os efeitos dessas interações entre genes e 
nutrientes ou CBA podem ser benéficos ou deletérios ao organismo.7 

Exemplos de mecanismos indiretos na expressão gênica

Destaca-se a obesidade como uma doença crônica não transmissível que causa um 
processo pró-inflamatório crônico. Diversos nutrientes e CBA (destacando-se os ácidos graxos 
essenciais e polifenóis) têm sido estudados como fatores modificáveis que modulam esse pro-
cesso, como é o caso do ácido cafeico (presente na erva-mate), do tirosol (azeite de oliva), da 
quercetina (frutas e hortaliças) e do licopeno (tomate, goiaba e melancia). Esses compostos 
apresentam a capacidade de reduzir a expressão de genes, como gene ciclo-oxigenase (COX) 
e óxido nítrico sintetase induzível (iNOS), por atuarem na redução da translocação do fator 
nuclear kappa B (NF-κB) do citosol para o núcleo celular, reduzindo, portanto, a produção de 
citocinas pró-inflamatórias.8

Um exemplo clássico utilizado em nutrigenética é a fenilcetonúria, erro inato do metabo-
lismo de caráter autossômico recessivo, causada por mutações no gene que codifica a enzima 
fenilalanina hidroxilase. Cerca de 20 anos após sua descoberta, verificou-se que os pacientes 
acometidos pela doença respondiam à restrição alimentar do aminoácido essencial fenilala-
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nina. A fenilcetonúria pode ser classificada, de acordo com a tolerância à fenilalanina antes 
dos 5 anos de idade, em clássica, moderada e leve. A forma clássica é a mais grave, na qual há 
ausência ou quase ausência da atividade da fenilalanina hidroxilase e os indivíduos afetados 
toleram quantidades inferiores a 250 a 350 mg de fenilalanina por dia para a manutenção das 
concentrações plasmáticas seguras do aminoácido.9 Esse foi, portanto, o primeiro erro inato 
do metabolismo causado por alterações em um único gene que respondeu exclusivamente ao 
tratamento alimentar, caracterizando um clássico da intervenção nutrigenética.10

Vários projetos e laboratórios de genética fazem o sequenciamento de DNA com as 
principais variações genéticas de SNP. Ainda, é preciso lembrar que não se dispõe de estudos 
robustos e longínquos para sedimentar todo esse novo conhecimento. Esses estudos devem 
passar por etapas in vitro, in vivo em modelos animais (estudos pré-clínicos) e in vivo em 
humanos (estudos clínicos).

Já as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) – como obesidade, diabetes melito tipo 
2, doenças cardiovasculares, hipertensão arterial e câncer – são multifatoriais e multigênicas. 
Nesses casos, o fenótipo é determinado pela interação entre múltiplos genes (poligênicas), 
polimorfismo genético, epigenética e fatores ambientais, o que torna mais complexos seus 
manejos e estudos. Mesmo assim, a nutrição auxiliará como ferramenta de suplementação.11 

Com tantas ferramentas moleculares modernas e tecnologia gênica de ponta, em con-
trapartida observa-se uma grande problemática em lidar com a velocidade enorme com a qual 
essas ferramentas científicas estão sendo criadas, em detrimento da falta de tempo adequada 
para que os profissionais (médicos, nutricionistas etc.) tenham expertise e segurança para 
aproveitá-las em sua integralidade. 

Faz-se necessário ter conhecimento de medicina, nutrição, genética, bioética, entre outros, 
para o pleno e responsável uso desses testes genéticos. 

Entendemos como premissa a presença de um profissional habilitado para interpretação, 
orientação e acompanhamento dos pacientes, uma vez que nos resultados de exames genéticos 
estão registradas informações definitivas e permanentes para o resto da vida desses indivíduos.

Os Estados Unidos, por exemplo, são líderes em venda de suplementos nutricionais e, ao 
mesmo tempo, ícones em intoxicação por esses suplementos, principalmente intoxicação hepática.

A intenção é cuidar dos genes das nossas crianças, uma vez que, conhecendo as variações 
genéticas que determinam predisposições e resistências ao surgimento de DCNT, será possível 
modular o ambiente, principalmente por meio da nutrição, do estilo de vida, da educação e, 
por fim, da prevenção, mantendo o equilíbrio metabólico e a plena saúde.

Conclusão 

A adequada intervenção dietética, embasada em experiência associada a conhecimentos 
clínicos aliados, bem como ao do genótipo, é, sem dúvida, a melhor opção para prevenir, mitigar 
ou curar doenças crônicas. 

Esperamos ter uma colaboração de fontes público-privadas com empresas inventivas 
e influentes, com o apoio de instituições de pesquisas universitárias e organizações públi-
cas que, juntas, compartilhando os domínios das inovações tecnológicas digitais, invistam 
na elaboração de instrumentos que compartilhem aplicativos de saúde para nos adaptar 
a mudanças com incentivos agropecuários/industriais e investimentos na inovação dos 
componentes bioativos como facilitadores a futuras perspectivas da intervenção na nutri-
genômica das próximas gerações.



8 NUTRIÇÃO NA CONSULTA PEDIÁTRICA: COMO CONDUZIR

Referências bibliográficas 
1. Speicher MR, Antonarakis SE, Motulsky AG. Vogel and Motulsky’s Human genetics, problems 

and approaches. 4. ed. Berlim: Springer-Verlag; 2009. 
2. Kaput J, Rodríguez RL. Nutritional genomics: the next frontier in the postgenomic era. 

Physiol Genomics. 2004; 15:16:166-77.
3. Kaput J. Nutrigenomics research for personalized nutrition and medicine. Current Opinion 

in Biotechnology. 2008; 19:110-20.
4. Rist MJ, Wendell U, Daniel H. Nutrition and food science go genomic. Trends Biotechnology. 

2006; 24(4):172-78.
5. Olefsky JM. Nuclear receptor minireview series. J Biol Chen. 2001; 276(40):36863-64.
6. Gronemeyer H, Gustafson J, Laudets V. Principles for modulation of the nuclear receptor 

superfamily. Nat Rev Drug Discov. 2004; 3:950-64.
7. Berná G, Oliveras-López MJ, Jurado Ruíz E, Tejedo J, Bedoya F, Soria B, et al. Nutrigenetics 

and nutrigenomics insights into diabetes etiopathogenesis. Nutrients. 2014; 6:5338-69.
8. Dalmiel L, Vargas T, Molina AR. Nutritional genomics for the characterization of the effect 

of bioactive molecules in lipid metabolism and releated pathways. Electrophoresis Journal. 
2012; 33:2266-89.

9. Mitchell JJ, Trakadis YJ, Scriver CR. Phenylalanine hydroxylase deficiency. Genet Med. 
2011; 13(8):697-707.

10. Simopoulos AP. Nutrigenetics/Nutrigenomics. Annu Rev Public Health. 2010; 31:53-68.
11. Huang J, Fronligh J, Ignaszewski AP. The impact of dietary changes and dietary suplements 

on lipid profile. Can J Cardiol. Jul-Aug 2011; 27(4):488-505.


	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco



