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baixo consumo diário de verduras (12,7%), 

legumes(21,8%), carnes (24,6%) 

elevado consumo de

refrigerantes (40,5%), alimentos fritos 

(39,4%), salgadinhos (39,4%), doces (37,8%), 

na frequência de uma três vezes na semana.



Proporção de crianças MENORES DE DOIS ANOS que tomavam 
refrigerante ou suco artificial e proporção de crianças que comiam 

biscoitos, bolachas ou bolo, segundo as Grandes Regiões – PNS, 2013
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Não houve diferença entre a área rural e urbana



Crianças atendidas em Unidades de Saúde de Porto Alegre
Aos 6-8 meses -

Consumo R24h

74% açúcar de adição

72,5% petit suisse

42,4% bolacha recheada e salgadinho

48% refrigerante e suco artificial



Pesquisa:1576 crianças 
(2015) 
consumo antes dos 6 meses
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Aos 12-16 meses 

50,4% das mães ofereciam frutas/dia aos filhos 

42,4% das mães ofereciam hortaliças/dia

Aos 2-3 anos 

87% das crianças não consomem nem 1 porção de 
verduras e legumes (60g)

58% das crianças não consomem a porção mínima de 
frutas (80 g)







• alimentos naturais, fortificados e
suplementação;

• na ausência de alimentos fortificados na
dieta risco para ingestão insuficiente de
vitaminas B1, B2, B3, B6 e zinco;

• Risco para consumo excessivo de alguns
micronutrientes.

Fulgoni

et al

• Atenção aos riscos no consumo de
alimentos fortificados;

• mais da metade da ingestão de
vitamina D, vitamina B3 e folato foi
dada por meio desses alimentos;

• Risco para consumo excessivo de
Vitaminas A, B3 e Zn.

Berner

et al

Fulgoni, 2011; Berner, 2014. 



2-3 anos 

47 % 

Paula Leffa PORTO ALEGRE 



Conclusão 

▪ O consumo de produtos  ultraprocessados na idade 
pré-escolar é preditor do aumento da concentração 
de lipídeos da idade  escolar.



REFEIÇÕES

348 crianças de 3 anos - 2 Recordatórios de 24 horas 

Média de ingestão energética diária foi de 1502,7±322,3Kcal

24,8% das calorias provenientes das refeições 
principais

Nenhuma criança atingiu o percentual de consumo 
energético 

esperado nessas refeições!!!!!!!!!!!!



Preferências à 

alimentos   

“energéticos”

Consequências 

fisiológicas 

positivas para 

saciar a fome

Birch, 1998



Comportamento Alimentar 

Em estratos socioeconômicos menos favorecidos 
os alimentos ofertados ou disponíveis, como 
facilitador de “apaziguamento” da criança 
geralmente, são ricos em gordura, açúcar e sódio. 

Ludwig,1999;Greewood,1993;Rosenbaum,1998, 
Cook, 2004, Kaiser et al, 2001). 



Culturais 

Psicológicos 

Antropológicos

Sociológicos 

Socioeconômicos 

Além dos aspectos 

fisiológicos: 



1.6 kcal/g                                            2.6 kcal/g





Asdc

Quanto custa do 

orçamento 

familiar  não 

oferecer?

ATÉ O S DOIS ANOS DE IDADE 

http://www.mundodastribos.com/receita-de-pave-de-bolacha-recheada.html


JUSTIFICATIVA DOS  
PAIS 

É SÓ PARA 

EXPERIMENTAR.... 

VÃO FICAR COM 

VONTADE.... 

FICAM COM PENA....

NÃO TEM COMO NÃO 

DAR...







http://flaviabarone.blogspot.com/2010_05_01_archive.html


http://horno3.ensi.com.mx/apps/newsletter/idem.php?module=Newsletter&action=ReadNewsletter&newsletter_id=7442


http://thelittlestlesnaus.blogspot.com/2014/01/going-back-to-2013but-just-for-minute.html




Intervenção: cartazes



• Crianças não podem ser servidas de bebidas adoçadas

• Crianças só podem ser servidas por suco 100% natural 

e não mais que 180ml ( somente servidos para crianças 

mais de 8  meses) 

• Crianças devem ter agua disponível e facilmente 

acessível por todo o dia

• Crianças de 1 a 3 anos devem ter pelo menos 60 

minutos de atividade física todos os dias 

• Crianças menores que dois anos não é permitido assistir 

Televisão

• Crianças maiores de dois anos é permitido 60 minutos 

de TV por dia (somente programas educacionais o que 

envolvam movimentos físicos)



https://atedoisdocenao.wordpress.com



Obrigada!

nupen@ufcspa.edu.br


