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Introdução: Uma alimentação infantil adequada engloba o aleitamento materno associado à 

introdução em tempo oportuno de alimentos apropriados a criança. O leite humano é o 

alimento exclusivo para o infante do nascimento até o sexto mês de vida, porém a partir dessa 

idade a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que os alimentos complementares 

devem ser introduzidos de forma gradual e na consistência adequada. Diante deste cenário é 

necessário o monitoramento do estado nutricional bem como a caracterização do consumo 

alimentar desse grupo específico. O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) 

preconiza a aplicação de um questionário cujos marcadores de consumo alimentar indicam a 

qualidade da alimentação em seus aspectos benéficos ou nocivos. O conhecimento das 

informações geradas incentiva profissionais da Atenção Básica e Gestores para implantação 

de estratégias que visem à promoção a saúde relacionadas com a nutrição1. Objetivos: 

Caracterizar a alimentação complementar de crianças atendidas em uma Unidade Municipal 

de Saúde. Métodos: Trata-se de um estudo transversal, descritivo, quantitativo, tendo como 

público alvo 100 crianças atendidas em uma Unidade Municipal de Saúde, do Município de 

Belém do Pará. Foram incluídas crianças com idade de 06 a 23 meses, que compareceram por 

demanda espontânea a Unidade, cujos pais ou responsáveis aceitaram participar da pesquisa 

através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) com aprovação do CAEE 

51459115.2.0000.5173. As entrevistas foram realizadas mediante Formulário de Marcadores 

de Consumo Alimentar para indivíduos menores de 05 anos, disponível pelo SISVAN e 

avaliação de peso e comprimento da criança. Os dados foram tabulados no software Microsoft 

Excel 2013. A análise dos resultados antropométricos se deu através das Curvas de 

Crescimento da OMS e o consumo alimentar foi realizada a partir dos Dez Passos para 

Alimentação Saudável e Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos. Resultados e 

Discussão: Segundo o IMC para idade, encontrou-se IMC elevado para idade, na faixa de 06 

a 12 meses, o que pode ser justificado devido a introdução dos alimentos complementares 

inadequados2. Quanto ao índice peso para idade observou-se que a faixa de 13 a 18 meses 

estão eutróficas. O peso para a estatura também encontra-se adequado nessa faixa. O índice 

estatura para idade teve melhores resultados na faixa de 19 a 23 meses. O aleitamento 

materno foi mantido nos três grupos etários, seja de forma exclusiva, complementar, mista ou 

predominante. A prevalência da amamentação é tida como fator de proteção para sobrepeso e 

doenças crônicas1. Em relação ao número de refeições realizadas no dia, os três grupos 

mantiveram a ingestão de 4 a 6 refeições diárias. Quanto ao consumo de frutas os três grupos 

apresentaram bom consumo. Vemos ainda que nos grupos mais da metade das crianças 

consumiam frutas em pedaços. Sobre a frequência de ingestão de frutas, a média entre grupos 

foi de 2 vezes ao dia, o Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos recomenda o 

consumo diário de 3 a 4 porções ao dia3. Analisando sobre o consumo de refeição salgada os 

grupos apresentaram ingestão diária, porém quanto a formas oferecida há um percentual 
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relativamente elevado para a forma liquidificada3. Em relação ao consumo de carne, os 

grupos alcançaram a ingestão adequada principalmente nas idades de 13 a 18 meses. Os 

grupos apresentaram bom consumo do feijão. As leguminosas são ricas em ferro não heme, 

que apesar baixa biodisponibilidade são a principal fonte de ferro em populações de baixo 

nível socioeconômico. Para o consumo de legumes o percentual é excelente. Uma dieta rica 

em legumes tem associação inversa com a incidência de doenças cardiovasculares e câncer4. 

O consumo de vegetais/frutas alaranjadas e verduras de folhas escuras apresentou ótima 

ingestão, especialmente no grupo de 19 a 23 meses. A inserção destes alimentos são 

importantes para prevenção de deficiência de vitamina A e regressão da anemia ferropriva4. 

Para as verduras de folhas o consumo encontrou-se adequado, com melhor inclinação para o 

grupo de 06 a 12 meses. O consumo do grupo de cereais, massas e tubérculos é elevado nos 

três grupos, porém foi mais expressivo na faixa de 19 a 23 meses. Quanto ao consumo de 

fígado há uma baixíssima ingestão nos grupos, o que pode ser justificado pelo receio que as 

mães relatam em introduzir as vísceras na alimentação infantil. Em relação ao consumo de 

embutidos, o grupo de 19 a 23 meses não consome os produtos. Embutidos não são 

recomendados pelo alto de conservantes, nitritos e sódio expondo as crianças ao risco de 

doenças crônicas futuras4. O baixo consumo de bebidas adoçadas é prevalente em todos os 

grupos. O consumo elevado da bebida se correlaciona com a obesidade infantil e incidência 

de cáries dentárias1. Quanto ao consumo de salgadinhos, macarrão instantâneo, biscoitos e 

guloseimas os grupos apresentaram baixa ingestão. O consumo destes alimentos causam 

desinteresse por alimentos adequados e induzem a alergia e excesso de peso5. Os grupos 

apresentaram consumo de leite de vaca elevado. Um estudo identificou que 79% das crianças 

menores de um ano já consumiam leite de vaca. O uso precoce de leite de vaca desencadeia 

alergias alimentares, sobrecarga renal e imunológica e reduz a absorção do ferro4. 

Correlacionando a escolaridade materna com os marcadores de proteção mostrou-se que a 

escolaridade não sofre grande influência na escolha adequada dos alimentos, uma vez que as 

mães entrevistadas em todos os níveis mostraram conhecer os alimentos saudáveis ou não 

para a alimentação infantil. Conclusão/Considerações Finais: O estudo mostrou que de 

acordo com os parâmetros antropométricos s crianças apresentaram estado nutricional 

eutrófico e que a escolaridade materna pareceu não influenciar a escolha dos alimentos 

adequados. Quanto aos hábitos alimentares, algumas práticas adequadas foram prevalentes, 

contudo é relevante a frequência observada de práticas adequadas, dada a vulnerabilidade da 

faixa etária e a importância para a construção de bons padrões alimentares. Existe a 

necessidade de ações educativas com o intuito de reforçar os hábitos saudáveis e 

conscientização para prevenção de deficiências e distúrbios nutricionais. 
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