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RESUMO 

O objetivo foi analisar a introdução de doces e açucares que ocorre em crianças na 

primeira infância. Foi utilizado como método um questionário, em 34 responsáveis 

que possuíam filhos na primeira infância. Com os resultados verificou-se que a 

introdução de doces e açucares vem ocorrendo antes do esperado. Os tipos mais 

ofertados foram as guloseimas. Observou-se que o desmame vem ocorrendo 

precocemente e que tal fato não se relaciona com a introdução de doces e 

açucares. 
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ABSTRACT 

The objective was to analyze the introduction of sweets and sugars that occurs in 

children in early childhood. A questionnaire was used as a method, in 34 individuals. 

With the results it was verified that the introduction of sweets and sugars has been 

occurring sooner than expected. The most offered types were sweets. It was 

observed that weaning has occurred early and that this fact is not related to the 

introduction of sweets and sugars. 
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INTRODUÇÃO 

A lei nº 13.257, de 08 de março de 2016, considera primeira infância o período que 

abrange os primeiros 6 (seis) anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida 

da criança. 

De acordo com Salve & Silva (2009), os primeiros anos de vida da criança são 

marcados por crescimento e desenvolvimento de forma acelerada, assim as 

práticas alimentares infantis, desde a amamentação até a introdução de alimentos 

complementares e cotidianos da família, consistem em uma etapa crítica. Práticas 

não saudáveis nessa fase podem repercutir em problemas de saúde futuros. 



Sabe-se que a prática alimentar é um processo complexo e influenciado por fatores 

culturais e socioeconômicos, que interferem direta ou indiretamente no estado 

nutricional da criança (SILVA; VENÂNCIO; MARCHIONI, 2010). 

A introdução precoce de outros tipos de alimentos interfere diretamente na duração 

do aleitamento materno (AM), negativamente no estabelecimento dos hábitos 

alimentares e, consequentemente, na promoção de saúde, podendo ocasionar 

menor absorção de nutrientes importantes, contribuir para a ocorrência de 

desnutrição infantil e doenças associadas como diarreia e infecções (Oliveira, 

2014). 

Com o passar dos anos e com o aumento da inclusão de mulheres no mercado de 

trabalho, tem aumentado o número de crianças em creches, escolas e babas. A 

recomendação é que a amamentação seja exclusiva durante os seis meses de vida 

do bebê. No entanto a licença maternidade dura em média quatro meses. Sendo 

assim, esse fator pode interferir de maneira direta na introdução de outros alimentos 

precocemente na alimentação da criança. 

Desta forma tornou se importante a análise da introdução de doces e açucares em 

crianças na primeira infância, visto que seus hábitos alimentares estão sendo 

estabelecidos neste momento e isto irá refletir positivamente ou negativamente 

suas vidas no futuro. 

 

OBJETIVOS 

Analisar a introdução de doces e açucares em crianças da primeira infância; 

Identificar a época do primeiro contato com doces e açucares; Identificar qual o tipo 

de doce e açúcar mais ofertado; Avaliar a relação do desmame precoce com a 

introdução de doces e açucares. 

 

MÉTODO 

O estudo realizado é de caráter descritivo e quantitativo pois aplicou-se um 

questionário para obtenção dos dados. 

A presente pesquisa foi realizada com 34 responsáveis, que possuíam filhos na 

primeira infância, no CMEI Maria de Nazaré no município de Apucarana que está 

localizado na região centro-norte do estado do Paraná, no Brasil. 



Foram incluídos nessa pesquisa pessoas de ambos os gêneros com filhos ainda 

na primeira infância. Pessoas que assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) e responderem todas as questões e foram excluídos indivíduos 

que não possuíam filhos na primeira infância. Pessoas que se recusaram a 

participar da pesquisa e não preencheram o questionário de maneira correta ou 

não conseguiram responder. 

O questionário aplicado foi adaptado da Plataforma contra Obesidade (2007) que 

contem 13 perguntas, onde quatro questões correspondem a dados pessoais e 

socioeconômicos e as outras nove relacionadas aos hábitos alimentares da criança 

e o consumo de doces e açucares.  

Os dados foram analisados de forma descritiva, apresentados em forma de gráficos 

e tabelas para melhor compreensão dos resultados. 

 

RESULTADOS 

A pesquisa demonstrou que 59% das crianças receberam leite materno por menos 

de 6 meses, 35% por 6 meses ou mais (29% até os sexto mês e 6% até o sétimo). 

6% dos entrevistados não receberam leite materno. 

Com relação a época do primeiro contato a pesquisa revelou que a maioria (76%) 

das crianças tiveram o primeiro contato com doces e açucares antes dos 12 meses 

de idade. 

Dentre os açucares consumidos, 85% correspondem a doces ricos em açúcar 

simples, ou seja, guloseimas como: balas, pirulito, chiclete e chocolate e 15% 

refere-se à sucos industrializados (6%) e refrigerantes (9%). 

E ao analisar a relação entre a introdução de doces e açucares com o desmame, 

observou-se que a maioria (35%) recebeu leite materno com 04 meses e que no 

entanto a maioria delas (47%) introduziu doces com 12 meses. 

 

CONCLUSÃO 

Com a presente pesquisa foi possível observar que o consumo de doces e açucares 

vem ocorrendo precocemente na primeira infância, sendo de maior oferta açúcares 

simples contidos em guloseimas como balas, pirulitos, gomas entre outros. No 

entanto tal fato não justifica o desmame antes do esperado que corresponde a 24 

meses. 



Com a era digital e o fácil acesso à internet, as crianças se tornam cada vez mais 

vulneráveis ao conhecimento de alimentos que muitas vezes são pobres em 

nutrientes e ricos em calorias vazias. Como citado anteriormente a oferta de 

açúcares precoce e o consumo excessivo, se relaciona com a obesidade infantil e 

com morbicomorbidades. Todavia, nota-se a importância em promover incentivos, 

facilitar informações sobre o risco de doenças provenientes da ingestão de tais 

alimentos. Encorajar os pais e responsáveis a proporcionar uma alimentação 

saudável e livre de açúcares, além da oferta do AM até o período recomendado. 

Com tudo, conclui-se que a oferta de açúcares ocorre já na primeira infância, sendo 

as guloseimas de maior oferta. Sugere-se estudo futuro para analisar a causa do 

desmame precoce visto que, os resultados obtidos não justificam o consumo de 

açúcares com a desistência do AM. 
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