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RESUMO  

 

Objetivo: Identificar o teor de ferro e vitamina A na alimentação complementar de crianças 

menores de 2 anos atendidas nas Unidades de Saúde da Família no município da Vitória de 

Santo Antão - PE, bem como, conhecer o consumo da suplementação profilática desses 

nutrientes pelas crianças. Metodologia: A coleta dos dados ocorreu a partir de visitas às 

Unidades de Saúde da Família por meio de um instrumento padronizado e coleta contendo 

questões sobre aspectos socioeconômicos, demográficos, nutricionais e recordatório de 24h. A 

amostra foi constituída por 39 crianças incluídas por demanda espontânea nas Unidades. 

Resultados: Quanto à estimativa de ingestão de ferro nas últimas 24h, cerca de 30% das 

crianças, (tanto em aleitamento quanto desmamadas) apresentaram estimativa de consumo com 

adequação inferior a 80%, em relação à recomendação da RDA. A estimativa de ingestão de 

vitamina A abaixo de 80% da adequação entre as crianças estava entre 50% naquelas em 

aleitamento e 68% nas desmamadas. A maioria das crianças analisadas apresentava uma 

alimentação qualitativa com presença de alimentos saudáveis como frutas e verduras (63,1%), 

carnes (47,3%) e feijão (68,4%), embora 31,3% consumiram algum alimento não nutritivo 

(refrigerante, salgadinho, biscoito e doces). Quanto a suplementação, 28,2% e 65,8% não 

receberam suplementação de vitamina A e ferro, respectivammente, verifica-se práticas e 

consumo alimentar inadequado por lactentes, bem como percentual importante de crianças sem 

receber suplementação profilática. Conclusão: É possível que essas práticas de alimentação e 

suplementação levem ao aumento do risco de desenvolvimento de carências nestas crianças. 

Cabe aos profissionais de saúde orientar as mães sobre as práticas adequadas de alimentação 

complementar e sobre as ações governamentais de prevenção das carências nutricionais. 

Palavras-chave: Ferro. Vitamina A. Lactente. Suplementação alimentar. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A anemia e a hipovitaminose A tem se revelado um grave problema de saúde pública 

em países em desenvolvimento como o Brasil, principalmente, devido as suas consequências 

adversas. As crianças menores de cinco anos estão entre os grupos de maior vulnerabilidade a 

essas deficiências, (PAULA et al., 2012). 

A deficiência de vitamina A é uma das causas associadas à morbimortalidade de 

crianças em países subdesenvolvidos. Essa deficiência pode ocasionar diversos e sérios 

problemas, como cegueira irreversível, xeroftalmia, anemia, dentre outros, (SOUZA; BOAS, 

2002). A hipovitaminose A é resultado de uma alimentação inadequada, segundo a 

Organização Mundial de Saúde a maioria das crianças não atingem os níveis adequados de 

vitamina A na alimentação. (SOUZA; BOAS, 2002). 

A anemia infantil ocasionada pela carência de ferro tem causa multifatorial e afeta 

principalmente crianças de países em desenvolvimento como o Brasil (ÓSORIO, 2002). É 

causada por um balanço negativo dos estoques de ferro presente no organismo, podendo ser 

esse desbalanço acasionado por diversos fatores, como sociais, econômicos, biológicos e 

culturais. (ALMEIDA, 2004). 

Estudos pontuais têm mostrado que a prevalência da anemia no Brasil é considerada 

bastante alta entre crianças de 6 a 24 meses devido ao desmame precoce e introdução 

inadequada dos alimentos complementares, os quais deveriam ser ricos em ferro e vitamina A, 

(SPINELLI et al 2005; LEAL et al., 2011; BATISTA et al., 2007). 

O leite materno tem uma alta biodisponibilidade de ferro, cerca de 50%. Uma criança 

nascida a termo e com peso adequado, em aleitamento materno exclusivo até os seis meses de 

vida, recebe da mãe a quantidade adequada de todos os nutrientes, para o seu desenvolvimento 

saudável, após esse período se torna essencial uma alimentação complementar de qualidade, 

rica principalmente em ferro, pois os estoques hepáticos reduzem e o leite materno, 

isoladamente, não consegue mais suprir as necessidades do organismo da criança, 

(BORTOLINI; VITOLO, 2010). A introdução da alimentação complementar deve ser feita de 

forma gradual e na consistência adequada para o estado de maturação da criança, 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2006). 
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 Portanto uma alimentação complementar adequada tanto em ferro, como em vitamina 

A, é indispensável para a saúde e desenvolvimento ideal da criança, evitando assim as graves 

conseqüências da carência que esses nutrientes podem acarretar no âmbito de saúde pública no 

Brasil. (BRASIL, 2005). 

 As crianças de 6 a 58 meses, devem ser suplementadas com vitamina A, devendo essa 

ser ingerida concomitantimente a uma dieta saudável e diversificada, para prevenir a carência 

da vitamina A, (OMS, 2011). Segundo Ministério da Saúde, crianças a partir dos 6 meses, 

também devem iniciar a suplementação de ferro até os 24 meses. Os suplementos são 

distribuidos nos postos de saúde de todos os municipios brasileiro, essa suplementação é 

gratuita e, assim como a vitamina A deve ser usada junto com uma alimentação complemntar 

adequada, a fim de evitar carência. (BRASIL, 2005). 

   Diante do exposto, houve a necessidade de estudar o teor de ferro e vitamina A da 

alimentação complementar das crianças menores de dois anos, no município de Vitória de 

Santo Antão, a fim de conhecer os hábitos alimentares dessas crianças, sabendo-se que as 

crianças desmamadas são as que se encontram em maior risco nutricional, pois não recebem o 

aporte de vitamina A, proveniente do leite materno. Do mesmo modo, avaliar o consumo de 

suplementação profilática de ferro e vitamina A, como medida preventiva da carência desses 

nutrientes e que fazem parte da agenda de ações da Atenção à Saúde da Criança. 
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2  OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral: 

 Identificar o teor de ferro e vitamina A, na alimentação complementar, bem como a 

ingestão de suplementação profilática desses nutrientes em crianças menores de 2 anos 

atendidas nas Unidades de Saúde da Família no município de Vitória de Santo Antão.  

 

2.2 Objetivos específicos: 

 Caracterizar as crianças quanto à situação socioeconômica das famílias; 

 Avaliar qualitativa e quantitativamente a alimentação complementar de crianças de 6 a 

24 meses, no que diz respeito ao teor de ferro e vitamina A e oferta de alimentos 

fontes desses nutrientes; 

 Identificar a ingestão de suplementação profilática de ferro e vitamina A, pelas 

crianças avaliadas. 

 

 

 

 



11 
 

3  REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1  Leite materno 

O leite materno é um alimento nutricionalmente completo para o lactente, fornece 

todos os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento adequado da criança, 

ajuda na imunidade, evitando doenças infecciosas, pois possui fatores imunológicos 

importantes para o recém-nascido. Também é importante para melhorar a interação afetiva 

entre mãe e bebê. Segundo a Oganização Mundial de Saúde o leite marterno deve ser exclusivo 

até os seis meses de vida da criança e, utilizado como alimento complementar até os dois anos, 

pois são diversos e de grande importãncia todos os benefícios provenientes do leite materno. 

(PEREIRA et al, 2000). 

Um fator preocupante é a introdução precoce de outros alimentos a dieta da criança, 

contribuindo para a morbi-mortalidade infantil, pois a introdução de alimentos que não seja o 

leite natural antes dos seis meses de vida, priva a criança de rceber de forma integral todos os 

nutrientes e benefícios provenientes do leite materno, deixando-as mais dispostas a infecções e 

diarréias. Além do mais o leite materno é apropriado para o estado de maturação dos rins da 

criança e, a introdução de outros alimentos a exemplo do leite integral de vaca, pode 

desencadear uma sobrecarga renal no lactente, devido à alta quantidade de solutos presentes 

nos mesmos. (PEREIRA et al, 2000). 

A partir dos seis meses de vida o leite materno não é mais capaz de suprir de forma 

integral todos os nutrientes que a criança necessita, para o seu crescimento e desenvolvimento 

ótimo, sendo importante o início da alimentação complementar de qualidade, devendo ser 

saudável e rica em todos os nutrrientes. A alimentação complementar deve ser ofertada de 

forma orientada e respeitando o estado de maturação da criança. (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE PEDIATRIA, 2006). 

3.2 Anemia ferropriva como um problema de saúde pública 

Segundo a OMS mais de dois bilhões de pessoas sofrem de anemia, isso corresponde a 

mais de um terço da população mundial. Nos últimos anos a anemia ferropriva foi considerada 

como problema nutricional de maior magnitude, que afeta todos os continentes e classes 

sociais, porém sua prevalência é ainda mais significativa nos grupos de menor renda e menor 

escolaridade. (BATISTA et al., 2007 ). 
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A carência de ferro é a causa mais comum da anemia, e afeta especialmente as 

crianças menores de 5 anos, gestantes e mulheres em idade fértil. As crianças menores de cinco 

anos se configuram como grupo de risco por se apresentarem em intenso processo de 

crescimento e aumento das necessidades nutricionais de ferro. No entanto o desmame precoce e 

a introdução de produtos lácteos pobres em ferro são fatores que tornam esse grupo com 

prevalência elevadas de anemia ferropriva. ( BATISTA et al., 2007). 

A anemia infantil ocasionada pela carência de ferro tem se mostrado um grave 

problema de saúde pública em todo o mundo, sua causa é multifatorial e afeta principalmente 

crianças de países em desenvolvimento como o Brasil. (ÓSORIO et al, 2002 ). É causada por 

um balanço negativo dos estoques de ferro presente no organismo, podendo ser esse desbalanço 

acasionado por diversos fatores, como sociais, econômicos, biológicos e culturais. (ALMEIDA 

et al, 2004). 

A deficiência de ferro esta diretamente relacionada a fatores nutricionais, como baixa 

ingestão de alimentos fonte do mesmo e ao desmame precoce. No Brasil a transição nutricional 

e epidemiológica tem evidenciado redução da desnutrição infantil, porém o problema da 

anemia não tem acompanhado essa melhora. A anemia pode ocorrer em crianças de todas às 

classes sociais, porém é mais evidente nos grupos de condições econômicas menos favorecidas, 

e um dos motivos para isso é a alimentação qualitativa e quantitativa inadequada, 

especialmente na alimentação complementar. Segundo estudo desenvolvido por Osório 

(OSÓRIO et al 2002) as crianças que mais sofrem com anemia são aquelas residentes em áreas 

rurais (Cerca de 50% das crianças são afetadas). Esse problema pode estar associado à 

dificuldade de acesso a alimentos ricos em ferro e vitamina C (importante para absorção do 

ferro), como também a introdução precoce de outros alimentos antes dos seis meses de vida, 

quando nessa fase o aleitamento materno deveria ser exclusivo. (ÓSORIO et al., 2002 ). 

Na década de 90 a anemia por deficiência de ferro foi considerada a segunda maior 

causa de morbidade por fatores carências na infância. As crianças estão entre os grupos mais 

vulneráveis, pois nessa fase da vida a demanda de ferro é elevada, devido à fase de maior 

crescimento e desenvolvimento do organismo. (LEAL et al., 2011).  

Estudos pontuais têm mostrado que a prevalência da anemia no Brasil é considerada 

bastante alta entre crianças de 6 a 24 meses devido ao desmame precoce e introdução 

inadequada dos alimentos complementares, os quais deveriam ser ricos em ferro e vitamina A, 

(SPINELLI et al, 2005; LEAL et al., 2011; BATISTA et al., 2007). Estudo mostrou que no 
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Brasil a prevalência da anemia em menores de 5 anos é bastante elevado, sendo de 46,9% em 

São Paulo, SP, 54% em Criciúma, SC, 43,3% em Salvador, BA e 40,9% em Pernambuco. 

(LEAL et al., 2011). 

 Assim, acredita-se que no Brasil, cerca de 30% a 50% dos lactentes possuem anemia 

ferropriva. A alimentação complementar inadequada, com baixa biodisponibilidade em ferro é 

a causa mais comum dessa anemia, o que em longo prazo pode acarretar em sérios problemas, 

como deficiência no desenvolvimento intelectual da criança. (DEPARTAMENTO 

CIENTÍFICO DE NUTROLOGIA – SBP, 2012). 

Cerca de 90% dos estoques de ferro de corpo humano são restituídos e reutilizados 

diariamente, os 10% restantes são excretados. Portanto, o consumo diário de ferro deve 

compensar essa perda de 10%, principalmente no caso das crianças, onde a necessidade do 

nutriente é ainda maior, devido ao intenso metabolismo para o crescimento e desenvolvimento. 

No entanto, o consumo de alimentos fonte desse mineral tem sido inadequada, não fornecendo 

o aporte necessário que o organismo necessita nessa fase da vida, o que ocasiona na carência do 

nutriente. (DEPARTAMENTO CIENTÍFICO DE NUTROLOGIA – SBP, 2012). Níveis de 

hemoglobina menores que 11 mg/dl, representa um diagnóstico de anemia por carência de 

ferro. ( KONSTANTYNER et al., 2009). 

A anemia ferropriva se caracteriza pela redução da hemoglobina e do hematócrito, 

ocasionando distúrbios no mecanismo de transporte de oxigênio para os tecidos. Esse distúrbio, 

por sua vez, gera uma série de sinais e sintomas, bem como conseqüências orgânicas, tais como 

palidez nas peles da mucosa, fadiga, fraqueza, palpitação, alteração no crescimento e 

desenvolvimento psicomotor, afetando também a imunidade da criança. (OSÓRIO, 2002). 

No Brasil, várias medidas estão sendo adotadas pelo governo para reduzir a anemia 

por deficiência de ferro, entre tais medidas em médio prazo está a fortificação de alimentos 

como farinha de trigo e milho com ferro. (BORTOLINI; VITOLO, 2010). As formas de 

prevenção da anemia consistem, em educação nutricional, medida mais importante por ser mais 

eficaz em longo prazo. Fortificação de alimentos, o qual acredita corrigir o problema em médio 

prazo e a suplementação medicamentosa, o qual se obtém um resultado em curto prazo, porém 

como estratégia isolada, não corrige o problema em longo prazo. (DEPARTAMENTO 

CIENTÍFICO DE NUTROLOGIA – SBP – 2012). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que crianças de 6 a 23 meses 

façam suplementação de sulfato ferroso em caso de não terem acesso a alimentos fortificados 
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ou habitarem em localidades onde a prevalência da anemia seja superior a 40%. A dose 

profilática deve ser de 2 mg/kg de peso corporal/dia. Em crianças desmamadas, a 

suplementação deve iniciar aos 4 meses. A Sociedade Brasileira de Pediatria indica para a dose 

profilática, a quantidade de 1 mg de ferro/ kg de peso corporal/dia, desde o momento da 

introdução da alimentação complementar até os 24 meses de vida da criança, nos casos de 

crianças nascidas a termo e com peso adequado para idade gestacional, ou suplementação 

semanal com a dose de 25 mg, até os 18 meses de vida da criança. (DIAS et al., 2010).  

3.3 Hipovitaminose A como problema de saúde pública 

A prevalência da hipovitaminose A é considerada um grave problema de saúde pública 

em países subdesenvolvidos e contribui de forma significativa para os índices de 

morbimortalidade infantil. (RAMALHO et al., 2002). 

Crianças de 5 meses a seis anos de idade, estão entre os grupos de maior risco. O 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), afirma que a hipovitaminose A, trata-se 

de uma deficiência que atinge cerca de 40% das crianças menores de cinco anos em países em 

desenvolvimento, ocasionando um alto índice de mortalidade, sendo este de cerca de um 

milhão a cada ano. (PAIVA et al., 2006). 

No Brasil a carência de vitamina A também representa um grave problema de saúde 

pública, e são vários os agravos provenientes dessa deficiência, como redução da resposta 

imune, aumento da morbimotalidade devido à elevação de doenças infecciosas, atraso no 

crescimento da criança e anemia, pois a deficiência de vitamina A, leva a uma redução na 

mobilização de ferro no organismo. (BARROS et al., 2010 ).  Estudo tem mostrado que a 

deficiência de vitamina A compromete os estoques de ferro presente na medula óssea, de modo 

a prejudicar a hematopoiese, portanto uma dieta pobre em vitamina A pode resultar também em 

deficiência dos níveis de ferro do organismo. Dessa forma, a suplementação de vitamina A se 

faz necessária para prevenção da anemia. (SILVA et al., 2008 ). 

Na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher, realizada em 

2006, mostrou que 17,4% das crianças com idade inferior a cinco anos, possuem níveis séricos 

diminuídos de vitamina A. No nordeste esse dado foi ainda mais alarmante, pois a deficiência 

correspondia a 19%. ( FERREIRA et al, 2013 ). 
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A maioria das crianças de países em desenvolvimento não alcançam os níveis seguros 

de ingestão recomendada pela DRI (Dietary Reference Intake), que, para crianças de até 6 

meses é de 400 mcg/dia; 7 a 12 meses, 500 mcg/dia e de 1 a 3 anos, 300 mcg/dia. A vitamina A 

é encontrada nos alimentos na forma de Pré-vitamina A (ésteres de retinila) de origem animal e 

na forma de pró-vitamina A (carotenóides) de origem vegetal. As fontes de Pré-vitamina A são 

leite, fígado, gema de ovo, peixe, entre outros, enquanto as de pró-vitamina A são mamão, 

manga, abóbora, cenoura, couve entre outros. Uma das medidas para prevenção da 

hipovitaminose A é uma alimentação complementar adequada. A suplementação também é 

uma importante medida emergencial, mas sempre se deve dar atenção para a educação 

alimentar com o intuito de corrigir o problema em longo prazo. (SOUZA; BOAS, 2002; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2007). 

São diversos os motivos relacionados à deficiência de vitamina A, entre eles esta a 

desnutrição, baixa escolaridade materna, situação socioeconômica precária, dentre outros, que 

podem levar a uma alimentação inadequada deste nutriente. ( FERREIRA et al., 2013 ). 

Inquéritos bioquímicos realizados no Brasil, afirmam que 20 a 40% da nossa 

população apresenta níveis sanguíneos de vitamina A inferiores a 20 mg/dl, sem evidências 

clinicas da carência desse nutriente, ou seja sem sintomas característicos da hipovitaminose A, 

sugerindo que existe uma baixa ingestão de alimentos fonte de vitamina A. (GRAEBNER et 

al., 2007 ). Um estudo com 179 lactentes, de idade entre 6 a 12 meses, nas cidades de Curitiba, 

São Paulo e Recife, obteve consumo de vitamina A com percentual de inadequação de 38%. ( 

CAETANO et al.; 2010). 

3.4 Alimentação complementar 

Entende-se por alimentação complementar, todo alimento que é introduzido 

concomitantemente com o leite materno. A alimentação complementar não deve ser iniciada 

com o intuito de substituir o aleitamento materno e sim de complementá-lo, já que a partir dos 

seis meses de vida do lactente, o leite materno por si só não mais fornece de forma integral 

todos os nutrientes que a criança precisa para o seu adequado desenvolvimento. Dentre os 

nutrientes que precisam ser ofertados na alimentação complementar, são o ferro e a vitamina A, 

uma vez que as reservas hepáticas desses nutrientes na criança estão reduzidos aos 6 meses. A 

recomendação adequada de ferro para crianças dos seis aos oito meses é de 4mg/100kcal, e dos 

nove aos onze meses de 2,4mg/100kcal, e 0,8mg/100kcal dos 12 aos 24 meses, porém a 

maioria dos lactentes de seis a doze meses não conseguem consumir a quantidade adequada de 
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alimentos ricos em ferro, não atingindo assim as recomendações. ( MONTE; GIUGLIANI, 

2004 ). 

A introdução da alimentação complementar deve ser feita de forma gradual e 

orientada, não devendo ser realizada antes dos seis meses de vida da criança, pois ocasionaria 

riscos à saúde do lactente, como desnutrição ou obesidade, dependendo da qualidade e da 

densidade calórica dos alimentos ofertados. ( BERNARDI et al., 2009 ).  

O período de introdução da alimentação complementar é considerado um período 

crítico, no qual se deve ter o máximo de cuidado na manipulação dos alimentos da criança, com 

intuito de evitar contaminações e conseqüentemente a ocorrência de diarréia e desnutrição. 

Também nessa fase ocorre a oferta de alimentos não saudáveis, o que pode comprometer a 

saúde da criança, inclusive deixando-as pré-dispostas a doenças crônicas, como obesidade. 

(ALLEO et al., 2014 ). 

Por isso os alimentos oferecidos devem ser variados e ricos em todos os macros e 

micronutrientes. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2006). A alimentação 

complementar adequada é de extrema importância para que as crianças desenvolvam 

futuramente hábitos alimentares saudáveis, já que, a partir do primeiro ano de vida a criança 

começa a formar suas preferências alimentares. (CAETANO et al., 2012 ). e deve ser excluído 

do cardápio dos lactentes alimentos como: Refrigerantes, café, chás, salgadinhos, biscoitos 

recheados e mel. Deve-se dar preferência a alimentos saudáveis e variados como: Cereais e 

tubérculos, leguminosas, hortaliças, carnes (vaca, frango, peixes e vísceras como fígado), para 

melhor nutrição do lactente. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2006). 

A II pesquisa de aleitamento materno realizada no Brasil em 2008 mostrou que os 

hábitos alimentares das crianças menores de um ano é uma questão preocupante, pois apesar de 

70% delas consumirem frutas e 70,9 % consumirem verduras, ainda foi detectada uma 

significativa prevalência de consumo de alimentos não saudáveis como biscoitos e salgadinhos 

(71,7%) e refrigerantes (11,6%). (BORTOLINI; VITOLO, 2010). 

No Brasil, a alimentação complementar de qualidade ainda não é uma realidade que 

contempla todas as crianças, pois existe nessa fase a introdução de alimentos industrializados, 

ricos em gorduras, açúcares e sal. Também existe uma baixa ingestão de alimentos saudáveis e 

completos em nutrientes. (PORTELLA et al., 2010). O consumo precoce de leite de vaca nos 

primeiros anos de vida, também é um fator preocupante, pois o cálcio presente no leite de vaca 
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dificulta a absorção do ferro não heme, quando ingerido juntos nas refeições fontes de ferro, 

isso torna as crianças com uma maior pré-disposição a anemia, ademais, a grande carga de 

proteínas existente no leite de vaca pode desencadear uma sobrecarga renal. (CAETANO et al., 

2012; OSÓRIO; OLIVEIRA, 2005 ). 

Um estudo realizado em 2005, com 179 lactentes, de idade entre 6 a 12 meses, foi 

realizado através de análises de registros alimentares de 7 dias, essas crianças eram residentes 

das cidades de Curitiba, São Paulo e Recife. Através deste estudo pode-se fazer um 

levantamento de dados das práticas alimentares das crianças e obteve-se como resultado 

quantitativo uma ingestão inadequada de 45% em relação a recomendação. (CAETANO et al., 

2010). 

As causas da anemia são multifatoriais, porém, já é certa que uma alimentação 

complementar saudável nos primeiros anos de vida é uma importante forma de prevenção. 

Deve-se dar atenção ao consumo de carnes no almoço, por esse alimento se constituir em fonte 

de ferro heme, que possui uma maior biodisponibilidade. Recomenda-se também o consumo de 

alimentos ricos em vitamina C, para potencializar a absorção do ferro inorgânico presente nos 

vegetais folhosos e leguminosos como o feijão. (BORTOLINI; VITOLO, 2010). 

Apesar da existência de guias de alimentação freqüentemente atualizados e designados 

aos profissionais de saúde que prestam assistência as crianças nessa faixa etária, a incorporação 

de alimentos adequados e saudáveis ainda não tem sido realizado como deveria. Compreende-

se por uma alimentação complementar adequada, aquela equilibrada em macro e 

micronutrientes, livre de qualquer tipo de contaminação, de simples preparo e aceitação, custo 

aceitável e preparado com base em alimentos costumeiramente consumidos pela família. 

(CAETANO et al, 2010 ). 
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4 METODOLOGIA 

4.1Tipo de estudo 

  O estudo foi do tipo transversal descritivo, realizado no município de Vitória de Santo Antão 

– PE.  

4.2 Local e população do estudo 

A pesquisa foi realizada nas Unidades de Saúde da Família do Município de Vitória de 

Santo Antão. As referidas unidades foram identificadas usando o cadastro no Sistema de 

Informação Ambulatorial do Sistema Único de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS), perfazendo um total de 26 unidades, sendo 10 localizadas na área rural e 16 na área 

urbana. A população estudada foi composta por crianças menores de 2 anos residentes no 

município e atendidas em livre demanda nas unidade do Programa Saúde da Família. 

Para a suplementação profilática de vitamina A, levamos em cosideração o que 

recomenda o Ministério da Saúde, 2007, ocorrendo da seguinte forma: Crianças de 6 a 11 

meses de idade, deviam receber 1 megadose de vitamina A, na concentração de 100.000 UI, 

enquanto crianças de 12 a 59 meses de idade, deveriam recebe 1 megadose de vitamina A, na 

concentração de 200.000 UI a cada 6 meses. Para anélise da ingestão profilática de ferro, 

levamos em consideração a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é de 1 mg 

de ferro/ kg de peso corporal/dia, desde o momento da introdução da alimentação 

complementar até os 24 meses de vida da criança, nos casos de crianças nascidas a termas e 

com peso adequado para idade gestacional, ou suplementação semanal com a dose de 25 mg, 

até os 18 meses de vida da criança. (DIAS et al., 2010).  

4.3 Delineamento amostral 

A amostra total foi constituída por 39 crianças incluídas por demanda espontânea nas 

Unidades de Saúde da Família da área urbana entre os meses de Julho a Outubro de 2014. 

4.4 Coleta dos Dados 

A coleta dos dados ocorreu a partir de visitas às Unidades de Saúde da Família por 

meio de um instrumento padronizado contendo questões formuladas a partir das 

recomendações do Programa de Atenção à Saúde da Criança (APÊNDICE A). Os 
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entrevistadores foram treinados previamente e os instrumentos submetidos à pré-teste em 

outras Unidades de Média Complexidade não participantes do estudo.  

A coleta de dados foi realizada por meio de inquérito às mães ou acompanhantes das 

crianças menores de 2 anos através de um questionário, que abordou informações referentes à: 

Avaliação do estado nutricional, características sociais das famílias, bem como informações 

biológicas sobre as crianças e sobre as práticas alimentares e introdução de alimentos.  

No presente estudo foram utilizadas as seguintes variáveis relacionada às crianças 

menores de 2 anos; idade, sexo, motivo da ida à unidade, suplementação de ferro e vitamina A 

e introdução dos alimentos complementares ricos em ferro e vitamina A, aleitamento materno, 

recebimento de benefícios do governo, renda familiar, tratamento da água de consumo, 

destino do lixo, idade, tipo de residência, composição familiar, quantidade de irmãos e 

presença de água encanada. 

Os entrevistadores (Alunos do curso de graduação em nutrição) foram treinados e após 

o treinamento foram sanadas as dúvidas e realizadas alterações no questionário caso 

necessário. Os questionários foram revisados semanalmente por supervisores de campo e 

pesquisadora. Quinzenalmente aconteceram reuniões da equipe a fim de avaliar o andamento 

do trabalho e fazer as mudanças que se mostraram necessárias. 

As crianças com vacinação ou suplementação em atraso foram orientadas a procurar a 

Unidade de Saúde. Nas unidades não há atendimento de nutrição, as crianças são 

acompanhadas por pediatras e enfermeiros. Após o término da coleta de dados, as mães ou 

responsáveis receberam orientação nutricional específica de acordo com o estágio da vida da 

criança. 

O consumo Alimentar foi registrado pelo método recordatório de 24h. As mães ou 

responsáveis foram questionadas a respeito dos alimentos e preparações consumidas pela 

criança (e respectivas porções em medidas caseiras), nas ultimas 24 horas a entrevista, 

fornecendo aos entrevistadores informações sobre a alimentação da criança na época da 

entrevista. Para obtenção de dados confiáveis os alunos foram treinados para buscar detalhes 

dos alimentos consumidos como ingredientes das porções, marcas, além de recursos como 

apresentação de fotos para ajudar na estimativa das porções consumidas. 

Para análise qualitativa dos recordários 24 horas, foram utilizados todos os 

questionários, porém, para análise quantitativa foram selecionados apenas aqueles que 
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possuiam informações precisas, quanto as medidas caseiras utilizadas para o preparo das 

refeições das crianças, totalizando 32 questionários. 

Para análise quantitativa, utilizamos como base para cálculo das adequações as 

recomendações da Dietary Reference Intakes (DRI), que são, para crianças de 0 a 6 meses, 

400 mcg/dia de vitamina A, 7 a 12 meses 500 mcg/dia de vitamina A e, de 1 a 3 anos 300 

mcg/dia de vitamina A, para crianças de 0 a 6 meses 0,27 mg/dia de ferro, 7 a 12 meses 11 

mg/dia de ferro e, 1 a 3 anos 7 mg/dia de ferro. Para análise qualitativa observamos nos 

recordatórios o consumo de alimentos fonte de ferro, como carnes, feijão, fígado, ovo; 

alimentos fonte de vitamina A, como, frutas e vegetais amarelos alaranjados, leite 

industrializado. Consideramos também os alimentos estimuladores da absorção de ferro, 

como frutas e sucos fontes de vitamina C. Os alimentos inibidores da absorção de ferro, 

como, chás e por fim alimentos não saudáveis, como, refrigerante, biscoitos recheados e 

salgadinhos, macarrão instantâneos e doces. Foi considerado alimento-fonte aqueles que 

forneciam 5% das recomendações da Dietary Reference Intakes (DRI) em uma porção usual 

(PHILIPPI, 2009 ). 

 4.5 Processamento e análise dos dados 

O banco de dados foi criado com a utilização do programa EPI INFO versão 6.04. No 

processamento dos dados houve a transformação das perguntas em variáveis, as quais foram 

alimentadas com as informações dos questionários. A digitação dos dados foi realizada pela 

estudante, após treinamento. O acompanhamento dos erros de digitação foi realizado pela 

extração de tabelas de freqüência simples a partir da identificação de dados e conferência 

junto ao questionário e correções. 

Os dados obtidos foram avaliados com o auxílio do software Epi Info, versão 6.04, e 

os dados foram apresentados em número absoluto e respectivos percentuais. Para análise dos 

recordatórios foi utilizado o programa Avanutri versão 3.1.  

 4.6 Aspectos éticos  

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal de Pernambuco (nº parece: 390.191; nº CAAE: 15371413.8.0000.5208) (ANEXO A), 

após obtenção da carta de concordância pelo SMS (ANEXO B). A coleta de dados ocorreu 

após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelas mães ou responsáveis 

pelas crianças (APÊNDICE B). Ressalta-se que as informações coletadas foram tratadas de 

maneira sigilosa, preservando tanto a identificação dos profissionais quanto das unidades de 
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saúde. Desta maneira, foram obedecidos os princípios Éticos da Pesquisa com Seres Humanos 

estabelecidos pelo Conselho Nacional de Saúde na resolução nº 466/12. 

Os dados obtidos são confidenciais e assegurados o sigilo durante todas as fases da 

pesquisa, inclusive após a publicação da mesma. Os dados não serão divulgados de forma a 

denegrir a imagem dos participantes, pois o objetivo principal é saber as condições de saúde e 

nutrição materno-infantil no município da Vitória de Santo Antão. O anonimato será 

preservado por questões éticas. Esses dados serão guardados em computador pessoal, no 

endereço profissional, sob a responsabilidade das pesquisadoras, pelo período de cinco anos 
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5 RESULTADOS 

Tabela 1 – Características socioeconômicas e demográficas, prática de amamentação e motivo 

da ida à unidade das crianças de 6 a 24 meses atendidas em Unidades de Saúde da Família, 

Vitória de Santo Antão, 2014 

Fonte: Amaral, Anna Ruth Lima Cavalcanti do, 2015. 

Nota: Tabela elaborada pela autora com base nos resultados obtidos na pesquisa. 

*Casos sem informação. **Salário mínimo da época R$730,00. ***A criança pode ir a Unidade de Saúde por mais de um motivo.  

Variáveis N % 

Sexo (n=39) 

    Feminino 

    Masculino 

 

26  

13  

 

66,7 

33,3 

Idade (meses) (n=39) 

    6-11 

    12-24 

 

16  

23  

 

41,0 

59,0 

Número de irmãos (n=39) 

    Nenhum 

    De 1-2 irmãos 

    De 3-4 irmãos 

 

21  

16  

2  

 

53,8 

41,1 

5,1 

Aleitamento materno (n=39) 

    Ainda mama 

    Não mama 

    Nunca mamou 

 

11  

22  

6  

 

28,2 

56,4 

15,4 

Situação de residência (n=39) 

    Própria 

    Alugada 

    Cedida 

 

15  

20  

4  

 

38,5 

51,3 

10,2 

Composição familiar (n=38)* 

    Com companheiro e filhos 

    Com companheiro, filhos e familiares 

    Com familiares 

 

28  

4  

6  

 

73,7 

10,5 

15,8 

Presença de água encanada (n=39) 

     Sim 

     Não 

 

32  

7  

 

82,1 

17,9 

Abastecimento de água (n=39) 

     Carro pipa 

     Rede geral 

     Poço artesiano 

 

4  

30  

5  

 

10,3 

76,9 

12,8 

Tratamento da água de consumo (n=39) 

     Sim 

     Não 

 

22  

17  

 

56,4 

43,6 

Destino dos dejetos (n=39) 

     Fossa 

     Céu aberto 

     Rede de esgoto 

     Açude  

 

12  

1  

25  

1  

 

30,8 

2,6 

64,0 

2,6 

Destino do lixo (n=39) 
     Coletado 

     Queimado 

 
37  

2  

 
94,9 

5,1 

Renda familiar** (n=39) 

      < 1 salário mínimo 

      1 a 2 salário mínimo 
      >2 salários mínimos 

 

10  

25  
4  

 

25,6 

64,1 
10,3 

Recebimento de benefício do governo (n=39) 
      Sim 

      Não 

 
18  

21  

 
46,2 

53,8 

Motivo da ida à Unidade de Saúde da Família (n=38)*** 

      Vacinação 
      Rotina 

      Retorno ou doença 

 

1 
   35  

1  

 

5,2 
92,2 

2,6 



23 
 

A maior parte das crianças era do sexo feminino (66,7%), e 59% delas estavam na 

faixa dos 12 aos 24 meses.  Metade das crianças eram filhos únicos e mais de 70% delas eram 

desmamadas. Em relação ao tipo de moradia, metade residia em casas alugadas (51,3%), e 

mais de 70% moram com pai e mãe. 

 Quanto às condições de saneamento básico, a maioria das crianças residiam em 

domicílio com água encanada (82,1%), rede de esgoto (64,0%) e coleta de lixo pelo serviço 

público (94,4%). Mais da metade faziam algum tratamento para a água de consumo. A renda 

familiar das famílias, em sua maioria (89,7%), era de até dois salários mínimos. O benefício 

do governo é recebido por 46,2% das famílias. O principal motivo da ida a Unidade foi a 

consulta de rotina (92,2%). 
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Tabela 2 - Suplementação de vitamina A e ferro em doses profiláticas em crianças de 6 a 24 

meses, atendidas em Unidades de Saúde da Família (USF), Vitória de Santo Antão, 2014 

 

Fonte: Amaral, Anna Ruth Lima Cavalcanti do, 2015. 

Nota: Tabela elaborada pela autora com base nos resultados obtidos na pesquisa. 

*Apenas as crianças que tomaram o suplemento de vitamina A, mas havia 1 caso sem informação do número de doses. **1 mãe ou 

responsável não sabia informar. ***Apenas as crianças que tomavam suplemento de ferro.  

 

 

A maioria das crianças recebeu suplementação de vitamina A (71,8%). E dentre 

aquelas que receberam a vitamina A, mais da metade havia tomado apenas uma dose (55,6%). 

Em relação ao sulfato ferroso, pode-se identificar o oposto, em que a maioria das crianças não 

recebeu suplementação (65,8%). Em se tratando do esquema de suplementação de ferro, cerca 

da metade tomava o suplemento diariamente (53,8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suplementação profilática N  % 

Vitamina A (n=39) 

    Sim  

    Não 

 

28  

11 

 

71,8 

28,2 

Número de doses de vitamina A (n=27)* 

    Uma 

    Duas 

    Três 

 

15 

7  

5  

 

55,6 

25,9 

18,5 

Sulfato ferroso (n=38)** 

    Sim 

    Não 

 

13  

25  

 

34,2 

65,8 

Esquema de suplementação de ferro (n=13)*** 

    Diário 

    Semanal 

 

7  

6  

 

53,8 

46,2 
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Tabela 3 - Suplementação de vitamina A e sulfato ferroso segundo a situação de aleitamento 

materno em crianças de 6 a 24 meses atendidas em Unidades de Saúde da Família, Vitória de 

Santo Antão, 2014  

 Variáveis 

  Vitamina A(n=39) Sulfato ferroso(n=38)* 

 Sim Não Sim  Não 

 N % N % N % N % 

Em aleitamento 

(n=11) 

7 25 4 36,4 1 7,7 10 40 

Desmamada 

(n=28) 

21 75 7 63.6 12 92,3 15 60 

Total 28 100 11 100 13 100 25 100 

Fonte: Amaral, Anna Ruth Lima Cavalcanti do, 2015. 

Nota: Tabela elaborada pela autora com base nos resultados obtidos na pesquisa. 

*1 caso de criança desmamada, a mãe ou responsável não soube informar.  

Observamos que um percentual importante de crianças, tanto em aleitamento, quanto 

desmamadas não recebem suplementação. As crianças desmamadas, estão sob um maior 

risco, quanto as carências de vitamina A e ferro, pois não recebem o aporte desses nutrientes 

pelo leite materno.  
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Tabela 4 - Quantidade de doses profiláticas de vitamina A segundo a idade em crianças, de 6 

a 24 meses, atendidas em Unidade de Saúde da Família (USF), Vitória de Santo Antão, 2014 

Variáveis 

Idade 

6-11meses  12-24meses 

(n =11) % (n=16) % 

Número de doses de vitamina A (n=27)*     

  Uma  9 81,8 6 37,6 

  Duas 2 18,2 5 31,2 

  Três  0 0,0 5 31.2 

Fonte: Amaral, Anna Ruth Lima Cavalcanti do, 2015. 

Nota: Tabela elaborada pela autora com base nos resultados obtidos na pesquisa. 

*1 caso sem informação.  

 

A partir dos seis meses de vida da criança, se faz necessário a ingestão do suplemento 

de vitamina A, devendo essa suplementação se repertir a cada 6 meses, porém podemos 

obsevar que um percentual importante de crianças, que receberam apenas uma dose de 

vitamina A, enquanto já deveriam ter recebido ao menos duas, isso representa um fator 

preocupante, quanto ao surgimento de hipovitaminose A. 
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Tabela 5 - Estimativa de ingestão de ferro e vitamina A na alimentação complementar, em 

relação às recomendações nutricionais, segundo a prática da amamentação em crianças de 6 a 

24 meses atendidas em Unidades de Saúde Familiar, Vitória de Santo Antão, 2014 

 

Nutrientes* 

Prática de amamentação 

Crianças em 

aleitamento 

materno 

(n=10) 

Crianças 

desmamadas (n=22) 

Ferro     

     Estimativa de ingestão diária (mg) 8,82±9,4** 9,6 (3,4-33,3)*** 

Distribuição da ingestão de ferro em relação RDA/ DRI     

     <80% 3 30,0 6 27,3 

     80-120% 3 30,0 4 18,2 

     >120% 4 40,0 12 54,5 

Vitamina A     

     Estimativa de ingestão diária (µg RE) 407,2±321,6** 141,1 (18,5-749,0)*** 

Distribuição da ingestão de vitamina A em relação RDA/ 

DRI 
    

     <80% 5 50,0 14 63,6 

     80-120% 1 10,0 2 9.1 

     >120% 4 40,0 6 27,3 
Fonte: Amaral, Anna Ruth Lima Cavalcanti do, 2015. 

Nota: Tabela elaborada pela autora com base nos resultados obtidos na pesquisa. 

  *A análise quantitativa de ferro e vitamina a foi realizada em 32 recordatórios, sendo 10 de crianças em aleitamento e 22 de crianças 

desmamadas. RDA = Ingestão Dietética Recomendada (Recommended Dietary Intake). DRI = Recomendação Dietética Diária (Dietary 

Reference Intake). RE= equivalentes de retinol ** Média ±DP. ***Mediana (Valor Minimo - Valor Máximo).  

Do total de casos da amostra (n=39), a análise quantitativa da estimativa de consumo 

de ferro e vitamina A foi realizada em 32 recordatórios, uma vez que em 7 houve a ausência 

de informações completas sobre porção e ou tipo do alimento impedindo a análise detalhada. 

A estimativa de ingestão média de ferro foi de 8,82mg nas últimas 24h para as crianças em 

aleitamento materno e uma mediana de 9,6mg para aquelas desmamadas. Pode-se encontrar 

no presente estudo um percentual importante de crianças, tanto em amamentação, quanto 

desmamadas com esttimativa de consumo inadequado de ferro, sendo inferior a 80% em 

relação ao recomendado pela RDA. A estimativa de ingestão média de vitamina A entre as 

crianças foi de 407,2 µg RE para as crianças em aleitamento, as crianças desmamadas 

apresentaram mediana de consumo de 141,1mg. Tmbém observou-se uma inedequação 

importante a respeito do consumo de vitamina A em ambos os grupos. 
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Tabela 6 - Consumo de alimentos fontes de ferro e vitamina A, estimulantes e inibidores da 

absorção de ferro e consumo de alimentos não saudáveis nas últimas 24 horas a entrevista em 

crianças de 6 a 24 meses atendidas na Unidade de Saúde da Família (USF), Vitória de Santo 

Antão, 2014 

Alimentos complementares* N=39 

 

% 

 

Alimentos fontes de ferro**   

    Carnes (bovina, frango e peixe) 18 47,3 

    Fígado 01 2,6 

    Feijão 26 68,4 

   

Alimentos fontes de vitamina A**   

    Frutas amarelo alaranjado 05 13,1 

    Verduras amarelo alaranjado 19 50,0 

    Gema de ovo 01 2,6 

    Leite industrializado 35 92,1 

Estimulantes da absorção de ferro   

    Frutas e sucos fontes de vitamina C 23 60,5 

Inibidores da absorção de ferro   

    Chás*** 19 48,7 

Alimentos não saudáveis   

    Refrigerantes  02 5,2 

    Biscoitos/ Salgadinhos 06 15,7 

    Macarrão instantâneo  03 7,8 

    Doces 01 2,6 
Fonte: Amaral, Anna Ruth Lima Cavalcanti do, 2015. 

Nota: Tabela elaborada pela autora com base nos resultados obtidos na pesquisa. 

*Percentuais não somam 100% pois a mesma criança pó der consumido mais de alimento do mesmo grupo. **Considerou-se alimento-fonte 

aqueles fornecendo 5% da recomendação (RDA) da DRI em uma porção usual diária do alimento.***O consumo de chá foi relatado pelas 

mães no questionário, mas não foi citado nos recordatórios.  

Podemos observar no presente estudo, que embora exista um percentual importante de 

crianças que consomem alimentos fontes de ferro, vitamina A, alimentos estimulantes da 

absorção de ferro, ainda existe uma quantidade significativa de crianças que consomem 

alimentos não saudáveis e inibidores da absorção de ferro como chás. 
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6. DISCUSSÃO 

 

Diversos estudos associaram as práticas de alimentação complementar inadequada a 

fatores socioeconômicos, tais como, escolaridade dos pais, idade da mãe, quantidade de irmãos, 

tipo de moradia, renda familiar, saneamento básico, entre outros. (CAETANO et al., 2012). A 

alimentação dos lactentes pode estar diretamente relacionada a esses fatores, uma vez que 

quanto menor a escolaridade, idade materna, renda familiar, pior a composição da alimentação 

complementar ( DIAS et al., 2010 ) e maior o risco de deficiência de ferro e vitamina A. 

(FERREIRA et al., 2013; FILHO et al., 2007). No nosso estudo, a maioria das crianças 

analisadas morava em casas alugadas, recebiam uma renda familiar de até dois salários 

mínimos, e em alguns casos, as residências ainda não tinham uma rede de esgoto. Além de 

receberem algum tipo de benefício do governo, o que pode representar características 

relacionadas a alimentação complementar inadequada. A melhora nas condições 

socioeconômicas das famílias, através dos programas de governo, aumentou o poder de compra 

da população mais carente, no entanto, a escolha adequada dos alimentos não acompanhou esta 

tendência. (ÓSORIO et al., 2002).  

O grande motivo da anemia e hipovitaminose A em crianças é a introdução da 

alimentação complementar inadequada e a baixa prevalência de aleitamento materno exclusivo 

até os seis meses de vida. A alimentação complementar incorreta e o desmame precoce 

lamentavelmente, representa um problema cultural, onde as mães e familiares dos lactentes 

acreditam que o leite materno é “fraco”, e por si só não é capaz de nutrir a criança, introduzindo 

precocemente o leite de vaca, farináceos e outros alimentos. (RAMOS; ALMEIDA, 2003).  

Ao iniciar a alimentação complementar, o lactente deve receber no lanche da manhã 

uma papa de fruta e uma papa salgada no almoço, e o leite materno em livre demanda. Já a 

partir do sétimo mês a criança pode receber mais de uma papa salgada, que devem ser 

oferecidas no almoço e jantar, e duas papas de frutas. Todas as frutas, sem restrição, devem ser 

oferecidas a criança. Desde a primeira papa salgada, já é interessante incluir um alimento de 

cada grupo, lembrando de introduzir sempre carnes e, pelo menos uma vez na semana fígado 

por serem fontes de ferro heme. O consumo de alimentos fontes de vitamina C também se faz 

necessário, pois além de outros fatores, ajuda na absorção do ferro. A partir do início da 

alimentação complementar, deve-se oferecer água a criança. A partir dos dez meses a criança, 
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já pode participar da comida da família, que deve ser saudável e sem muitos condimentos e 

sódio. (BORTOLINE; VITOLO, 2010 ). 

Se tratando de suplementação, que a aprtir dos 6 meses de vida da crianças já se faz 

necessária, podemos no nosso estudo observar que, mais da metade das crianças que recebiam 

suplementação de ferro utilizava o esquema diário como forma de profilaxia. Estudo realizado 

na cidade do Rio de Janeiro avaliou a eficácia da suplementação profilática de ferro em doses 

diárias e semanais. O esquema diário apresentou efeito dose-resposta para média de 

hemoglobina sérica e prevalência de anemia, fator não observado com o esquema semanal. 

Apenas o esquema diário de suplementação com sulfato ferroso em crianças de seis aos 12 

meses foi efetivo em aumentar a concentração de hemoglobina sérica e em reduzir o risco de 

anemia. (ENGSTROM et al., 2008). 

No que diz respeito ao consumo de vitamina A, o percentual de ingestão inferior aos 

80% de adequação variou entre 50 a 68%, o que significa um dado alarmante, pois a baixa 

ingestão da vitamina A, resulta em hipovitaminose A, fato que pode acarretar diversos danos a 

saúde e ao desenvolvimento da criança, como redução da resposta imune, aumento de doenças 

infecciosas, aumento da morbimortalidade, atraso no crescimento e anemia, pois a deficiência 

da vitamina A, leva a uma redução na mobilização de ferro no organismo. (BARROS et al., 

2010). Também pode acarretar a cegueira parcial ou total. (SOUZA; BOAS, 2002).  

Um estudo realizado em 2005, com 179 lactentes, com idade entre 6 a 12 meses, 

residentes das cidades de Curitiba, São Paulo e Recife, indicou que houve inadequação no 

consumo de ferro de 45% e de 38% de vitamina A na alimentação das crianças. (CAETANO et 

al, 2010).  

Contudo pode-se identificar que a maioria das crianças envolvidas na pesquisa recebeu 

suplementação profilática de vitamina A, porém ocorreu o oposto em relação à suplementação 

de ferro. A suplementação é uma importante medida de combate a anemia e hipovitaminose A. 

Um estudo realizado no Município de São Paulo, com 620 crianças entre 4 a 36 meses, revelou, 

que houve uma melhora importante em relação à anemia nas crianças que receberam 

suplementação com sulfato ferroso, principalmente entre aquelas que realizavam o esquema de 

suplementação adequadamente, de acordo com a prescrição médica. (TORRES et al., 1994). 

Embora a suplementação tenha eficácia, do ponto de vista operacional e de saúde pública, a 

suplementação não é a maneira mais adequada de combater a anemia ferropriva na população 

infantil, pois a oferta diária e por extensos períodos, leva a baixa adesão a profilaxia bem como 
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ao esquecimento das mães, quanto ao controle da aplicação do medicamento, portanto o 

aleitamento materno e a educação alimentar adequada para a alimentação complementar, ainda 

representa o melhor caminho no combate a anemia carencial. (TORRES et al., 1994). 

Estudo realizado por Assis e Barreto, 2002, durante o período de um ano, com 1.240 

crianças de 6 a 48 meses, do Nordeste brasileiro, teve o objetivo de avaliar a relação da 

suplementação da vitamina A com a redução da morbidade infantil. Com esse estudo concluiu-

se, que a suplementação de vitamina A, apresentou um impacto positivo na redução de diarréias 

moderadas a graves entre as crianças estudas, diminuindo assim o risco de mortalidade infantil. 

A suplementação profilática de vitamina A, também pode ser apresentada como uma 

medida emergencial, para grupos de risco, e segundo o Ministério da Saúde, 2007, ocorre da 

seguinte forma: Crianças de 6 a 11 meses de idade, devem receber 1 megadose de vitamina A, 

na concentração de 100.000 UI, enquanto crianças de 12 a 59 meses de idade, devem recebe 1 

megadose de vitamina A, na concentração de 200.000 UI a cada 6 meses. Essas megadoses de 

vitamina A, se apresentam de forma líquida, onde são diluídas em óleos de soja e 

incrementadas com vitamina E, em cápsulas gelatinosas. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

PEDIATRIA, 2007 ). Contudo, no presente estudo verificou-se que entre as crianças com mais 

de 6 meses que receberam a vitamina A, 37,6% haviam tomado apenas uma dose. A 

suplementação é feita a cada 6 meses, portanto essas crianças já deveriam ter consumido pelo 

menos duas doses, isso mostra a descontinuidade na profilaxia. 

A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda uma dose profilática de ferro na 

quantidade de 1 mg de ferro/ kg de peso corporal/dia, desde o momento da introdução da 

alimentação complementar até os 24 meses de vida da criança, nos casos de crianças nascidas a 

termas e com peso adequado para idade gestacional, ou suplementação semanal com a dose de 

25 mg, até os 18 meses de vida da criança. (DIAS et al., 2010). Atenção deve ser dada aos 

casos de crianças não amamentadas, em que a suplementação deve iniciar aos 4 meses. 

Contudo, identificou-se que 65,8% das crianças não receberam suplementação de ferro, e 

destas, 60% já haviam desmamado. No entanto, a criança desmamada precisa receber a 

suplementação de ferro, especialmente se não consumir fórmulas infantis enriquecidas em 

ferro, a fim de prevenir possível deficiência em decorrência da inadequação na alimentação 

complementar.  

O atual estudo apontou que crianças de 6 a 24 meses em aleitamentos maternos e 

desmamados, apresentam semelhanças em relação ao consumo de ferro e vitamina A, pois em 
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ambos os grupos analisados uma quantidade expressiva apresentou estimativa de consumo com 

adequação abaixo de 80% em relação ao recomendado pela DRI, indicando inadequação. 

Houve um elevado percentual de crianças com inadequado consumo de ferro (30%) segundo os 

recordatórios, nas últimas 24h anteriores a entrevista. Observa-se também em outros estudos 

resultados de inadequação do consumo de ferro pelos lactentes. (CAETANO et al., 2010; 

PORTELLA et al, 2010). Portella et al, 2010, em estudo com 78 lactentes de 6-18 meses 

identificaram através de inquérito recordatório de 24h que as crianças consumiam abaixo do 

mínimo recomendado de ferro (6,0mg/100g). A literatura chama atenção para o fato de que 

após os seis meses, cerca de 70% das necessidades de ferro dos lactentes devem ser atendidas 

pela alimentação complementar. (CAETANO et al., 2010). 

   Publicações do Ministério da Saúde afirmam que a alimentação complementar nos 

primeiros anos de vida da criança é considerada inadequada, pois ainda existe uma prevalência 

significativa em relação à oferta precoce de alimentos inadequados, como leite de vaca integral 

e, alimentos não saudáveis, como industrializados, ricos em gorduras e sódio, também a oferta 

insuficiente de micronutrientes na alimentação das crianças. Existe uma baixa oferta de frutas, 

verduras e legumes, além do risco de contaminação dos alimentos por despreparo na 

manipulação e armazenamento dos mesmos e outro fator grave é a introdução de carboidratos 

simples às mamadeiras. (CAETANO et al., 2010).  Nos recordatórios analisados, observou-se 

um alto consumo de mingau, preparado com leite de vaca integral e cereal, em diversos 

horários das refeições das crianças. 

O consumo de alimentos não saudáveis ocorreu em 31,3% das crianças representado 

pelo consumo de refrigerante (5,2%), biscoitos recheados ou salgadinhos (15,7%), macarrão 

instantâneo (7,8%) e 2,6%, de doces. Estudo realizado por Caetano et al, 2010 também 

encontraram que crianças maiores de 6 meses apresentavam consumo elevado de alimentos não 

saudáveis representados pelo consumo de frituras de 9,0%, 5,4% consumiam embutidos, 5,4% 

salgadinhos, 16,2 macarrão instantâneo, 26,1% consumiam doces, 29,7% alimentos 

industrializados semi prontos, 9,0% refrigerantes e, 20,7% suco artificial. Portella et al, 2010 

também alertou para o fato de que, nas 24h anteriores, para o consumo elevado de sódio na 

alimentação complementar de crianças de 6 a 18 meses.  

A análise qualitativa dos cardápios mostrou um resultado razoável, pois 50% das 

crianças consumiram carnes e/ou fígado nas suas dietas, o que contribuiu para que cerca de 

70% das crianças apresentassem adequação do consumo de ferro acima de 80%. Porém vale 
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ressaltar que metade das crianças não tinha carnes em sua alimentação nas últimas 24h. Quase 

70% por outro lado consumiram feijão. A carne e o fígado são alimentos ricos em ferro heme, 

que apresentam uma melhor biodisponibilidade, entre 15% a 35% e sua absorção é pouco 

afetada por outros nutrientes da dieta. O feijão é fonte de ferro não heme, que possui uma 

biodisponibilidade menor de 2% a 10%. (DEPARTAMENTO CIENTÍFICO DE 

NUTROLOGIA – SBP, 2012) 

O consumo de verduras e/ou de frutas amarelo alaranjado, ambas sendo fontes de pró-

vitamina A, estava presente em mais de 60% dos recordatórios. Cerca de 60,5% das crianças 

consumiram frutas e/ou sucos fontes de vitamina C, o que é importante, para absorção do ferro. 

Uma porcentagem muito pequena, apenas de 2,6% das crianças consumiu ovo, alimento esse 

importante, principalmente para a fase da vida do lactente, por ser uma rica fonte de vitamina 

A. Os alimentos inibidores de ferro estiveram presentes em 19% dos recordatórios, o que 

representa um fator cultural. Muitas mães introduzem precocemente outros alimentos a dieta 

das crianças, entre eles um dos principais é o chá, esse fato pode ser considerado um hábito 

cultural, pois são usados por diversas razões, tais como para aliviar as cólicas ou para acalmar a 

criança. Um estudo realizado pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), avaliou 

2.857 crianças menores de 2 anos, o resultado mostrou que a partir do 1º mês de vida 20,7% 

das crianças analisadas já recebiam chás, a partir do 4º mês esse percentual já representava 

53,5% e no 6º mês 67,7%. (BERNARDI et al, 2009).  Embora no presente estudo pode-se 

identificar um percentual importante de consumo de alimentos não saudáveis, é bem possível 

que esse resultado seja ainda mais alarmante, levando em consideração que muitas mães podem 

omitir informações sobre práticas alimentares inadequadas, não relatando alimentos não 

saudáveis que ofertam aos seus filhos. 

Em nosso estudo mais de 70% dos lactentes já haviam desmamado antes dos 2 anos e 

quase totalidade das crianças recebiam leite de vaca integral. Segundo Bortoline e Vitolo 

(2010) a alimentação complementar deve ser iniciada a partir do sexto mês de vida do lactente, 

porque até então o leite materno por si só já supre todas as necessidades nutricionais da criança, 

porém o leite materno não deve ser excluído da dieta da criança ao ser iniciada a alimentação 

complementar, mas permanecer até os 2 anos de idade.  

O leite integral de vaca é um alimento fonte de cálcio, nutriente importante para o 

desenvolvimento da criança, mas que também pode representar um perigo, quando não ingerido 

no horário correto, pois o cálcio consumido junto a alimentos fontes de ferro não heme, 
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dificulta a absorção do ferro, o que pode facilitar a ocorrência da anemia ferropriva. Também a 

alta carga de solutos presentes no leite de vaca, pode ocasionar uma sobrecarga renal nas 

crianças pequenas. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2006; OSÓRIO & 

OLIVEIRA, 2005) 
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7 CONCLUSÃO 

O presente trabalho alertou para o possível consumo inadequado de ferro e vitamina A 

na alimentação complementar pelas crianças de 6 a 24 meses, atrelado ao fato de percentuais 

elevados dessas crianças não receberem a suplementação profilática desses nutrientes 

recomendado pelo Ministério da Saúde para prevenção de carências nutricionais. Ademais, 

houve a prática de alimentação inadequada pelos lactentes representada pelo consumo de 

alimentos não saudáveis. É possível que essas práticas de alimentação e suplementação levem 

ao aumento do risco de desenvolvimento de carências nestas crianças. Cabe aos profissionais 

de saúde orientar as mães sobre as práticas adequadas de alimentação complementar e sobre as 

ações governamentais de prevenção das carências nutricionais. 
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