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RESUMO 

O hábito alimentar saudável é um dos grandes desafios do Brasil, por isso quando há 
uma introdução alimentar correta na criança pode-se prevenir diversas patologias 
nessa fase ou até ao longo da vida, pois a alimentação tem grande papel na saúde 
humana. Alguns alimentos quando incluídos na introdução alimentar infantil vão 
prevenir anemia ferropriva, por isso é de grande importância as mães conhecerem as 
diversas fontes alimentares que existem e poder incluir nos hábitos alimentares da 
criança. O objetivo deste trabalho foi verificar se as mães tem conhecimento quanto à 
importância da ingestão de alimentos ricos em ferro na introdução alimentar. Trata-se 
de um estudo transversal, quantitativo e descritivo por utilização de questionário que 
foi aplicado como forma de entrevista para 29 cuidadores que estiveram presentes na 
Unidade Básica de Saúde Centro Infantil Sonho da Criança do município de 
Apucarana- PR. Os resultados obtidos foram, um conhecimento dos cuidadores 
quanto a importância do ferro na alimentação como também os alimentos fontes, mas 
com uma falta de orientação dos profissionais de saúde e um conhecimento limitado 
sobre os alimentos que teriam maior quantidade de ferro na composição, a 
prevalência do mineral na alimentação foi relatada pela maioria das crianças, porém 
ainda baixo se comparado com metas da atualidade. Conclui-se que a maioria das 
mães sabem que os alimentos ricos em ferro fazem parte da introdução alimentar, 
mas não recebem orientação, o que pode prejudicar os hábitos das crianças , sendo 
que a falta do mineral na alimentação pode aumentar a probabilidade de ter anemia 
ferropriva ou deficiência de ferro, a falta de entendimento sobre quais são os alimentos 
fontes e seus fatores que auxiliam e inibem a absorção, comprova a importância do 
nutricionista em orientações na atenção primária à saúde. 

Palavras-chaves: Anemia Ferropriva. Lactentes. Informação. Hábitos alimentares  

 

  



 

 

CAETANO. Beatriz Ribeiro Ferreira Caetano. The importance of iron consumption 
in infant feeding. Work (Monograph). Nursing Graduation. FAP – College of 
Apucarana. Apucarana-Pr. 2020. 

 

ABSTRACT 

Healthy eating habits are one of the greatest challenges in Brazil, so when there is a 
correct food introduction in children, it can prevent various pathologies in this phase or 
even throughout life, as food has a great role in human health. Some foods when 
included in the infant food introduction will prevent iron deficiency anemia, so it is very 
important for mothers to know the different food sources that exist and be able to 
include them in the child's eating habits. The aim of this study was to verify whether 
mothers are aware of the importance of eating iron-rich foods when introducing food. 
This is a cross-sectional, quantitative and descriptive study using a questionnaire that 
was applied as a form of interview to 29 caregivers who were present at the Basic 
Health Unit Centro Infantil Sonho da Criança in the city of Apucarana-PR. The results 
obtained were, a knowledge of caregivers about the importance of iron in the diet as 
well as the source foods, but with a lack of guidance from health professionals and a 
limited knowledge about the foods that would have a greater amount of iron in the 
composition, the prevalence of the mineral in the diet was reported by most children, 
but still low when compared to current goals. It is concluded that most mothers know 
that foods rich in iron are part of the dietary introduction, but do not receive guidance, 
which can harm the habits of children, and the lack of mineral in the diet can increase 
the probability of having anemia. iron deficiency or iron deficiency, the lack of 
understanding about what are the source foods and their factors that help and inhibit 
absorption, proves the importance of the nutritionist in orientations in primary health 
care. 

Keywords: Iron deficiency anemia. Infants. Information. Eating habits 
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1 INTRODUÇÃO 

A anemia é um problema de saúde que afeta a população no mundo que 

traz consequências para saúde pública, desenvolvimento social e econômico do 

Brasil. Segundo a Fundação Abrinq (2019), no Brasil a população de crianças e 

adolescentes de zero a 19 anos representa 33% da população. Entretanto o período 

de maior prevalência de anemia são crianças de 6 a 24 meses, apresentando risco 2 

vezes maior de desenvolver anemia do que crianças na faixa etária de 25 a 60 meses, 

necessitando assim de atenção na ingestão de ferro (GONTIJO et al., 2017). 

As anemias podem ser causadas por deficiência de vários nutrientes como 

ferro, zinco, vitamina B12 e proteínas. Porém, a anemia causada por deficiência de 

ferro, é uma das mais importantes, sendo a mais prevalente, estima-se que essa 

anemia seja responsável por 90% dos casos, sendo um micronutriente muito 

importante para o organismo em diversas fases de vida (BRASIL, 2016). 

O ferro tem grande importância na infância das crianças, pois sua falta pode 

trazer diversas consequências como uma menor resistência a infecções, que levam a 

alterações no sistema imunológico, também pode trazer falta de atenção, fraqueza, e 

afetar o crescimento (GURUNATHAN; SWATHI; KUMAR, 2019). 

Nas crianças e mulheres a quantidade de ferro estocada é menor quando 

comparada aos homens, por tanto a quantidade de ferro armazenada varia de acordo 

com idade, sexo e da necessidade desse nutriente no organismo. Quando há 

deficiência, é tratado com uma dieta rica em ferro e suplementação quando 

necessário. Sendo assim é importante ter conhecimento sobre as duas formas 

existentes de ferro, sendo ele ferro heme e o ferro não heme, pois apresentam 

biodisponibilidades diferentes, sendo que alimentos que contenham vitamina C 

aumentam a absorção do ferro, existem também nutrientes que atrapalham a 

absorção do ferro não heme (MAHAN; KATHLEEN; JANICE, 2018). 

Por isso que a VAN – Vigilância Alimentar e Nutricional, tem como objetivo 

avaliar a saúde da população brasileira, para planejar soluções de problemas 

enfrentados que podem trazer risco nutricional, tanto para o coletivo ou para um 

indivíduo. Através de armazenamento de dados que traz informações, que podem dar 

um diagnóstico. Os dados são coletados pelas equipes da unidade básica de saúde, 

para que eles contribuam com as pesquisas, possibilitando a criação de políticas 

públicas (BRASIL, 2015a). 



11 

 

Uma das prioridades de mapeamento das carências nutricionais, são o 

consumo de energia, de macronutrientes e micronutrientes, sendo eles vitamina A, 

ferro e iodo, em diferentes grupos populacionais, para que através dos dados obtidos 

possam trazer orientações de alimentação adequada para cada morbidade 

relacionada ao desvio nutricional (FRANÇA; CABRAL, 2014). 

De acordo com Vitorino (2016), a estrutura da VAN é importante, pois os 

problemas de insegurança alimentar tem tendência aumentar aos longos dos anos, 

mas precisa de modificações para que o programa seja feito com qualidade, como 

adaptações em recursos humanos, financeiros e materiais, para que as repostas 

geradas, pelas pesquisas feitas, sejam confiáveis para definir, a situação 

epidemiológica dos problemas nutricionais (VITORINO, 2016). 

Segundo Alves et al. (2018a), o governo precisa trazer conscientização 

para os gestores e profissionais de saúde sobre a importância do mapeamento do 

estado nutricional, para que haja formulação de programas e políticas de saúde e 

nutrição, pois o funcionamento da vigilância alimentar e nutricional encontra barreiras 

para desempenhar o SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional) (ALVES 

et al., 2018). 

Levando em consideração esses fatos a orientação pode ser eficaz para o 

conhecimento de alimentos fontes, bem como sua importância desse micronutrientes 

nas fases da vida, e principalmente em grupos de risco, também em estar evitando 

alimentos que atrapalhem a absorção para evitar possíveis deficiências desse mineral, 

e alimentos que contenham nutrientes para aumentar a absorção.    
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

• Verificar se as mães têm conhecimento quanto a importância da ingestão de 

ferro na introdução alimentar. 

2.2 Objetivos específicos 

• Pesquisar se as lactantes recebem orientação quanto a importância do ferro na 

alimentação dos lactentes. 

• Analisar se elas têm noção sobre quais são os alimentos fontes de ferro; 

• Avaliar as práticas alimentares das crianças até 24 meses de vida em relação 

ao de consumo de alimentos ricos em ferro. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Delineamento de estudo 

O trabalho apresenta-se em forma de pesquisa de campo, onde além de 

fazer investigações com pesquisas bibliográficas, se realiza coleta de dados. 

(Fonseca, 2002) Segue-se sendo quantitativa, onde todos os dados serão analisados 

utilizando técnicas de estatísticas, com o objetivo de evitar eventuais distorções que 

a interpretação pode trazer, partindo-se de quadros conceituais, onde poderá 

investigar a ocorrência ou não dos dados analisados (DALFOVO, 2008).  

Possui caráter transversal, onde se investiga estado de saúde de cada 

indivíduo, sendo observada em um único momento histórico (ESTRELA, 2018). 

Especificamente sendo observacional ou descritiva onde o pesquisador busca 

registrar informações que lhe interesse focando nos aspectos da realidade, buscando 

entender as variáveis e regularidades dos fatos, para posteriormente determinar os 

efeitos (PEREIRA, 2019). 

3.2 Local de estudo 

A pesquisa foi realizada na unidade básica de saúde Centro de Saúde 

Infantil Sonho de Criança, localizada no Município de Apucarana onde estimasse que 

tenha 134.996 habitantes, que reside no Estado do Paraná com um total de 

11.433.957 milhões de pessoas, no país Brasil com 211.258.161 de cidadãos (IBGE, 

2019). Sendo escolhido por ser um estabelecimento público de atenção pediátrica, 

que executa serviços de saúde na localidade, também por ter alta frequência de 

crianças no local com atendimento das 6 horas e 30 minutos as 22 horas e 30 minutos 

diariamente.  

3.3 Amostragem 

A população foi bebês de 6 a 24 meses, em Apucarana que tem 7970 

crianças de 0 a 4 anos de idade. O Centro de Saúde Infantil Sonho de Criança tem 

um fluxo de 100 a 120 crianças diariamente, com demanda encaminhada pela 

Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA) de Apucarana, que direciona todos 

os casos de pediatria para o local. Portanto a amostra será delimitada por 30% do 

fluxo do local, sendo uma quantidade 30 crianças de 100. 
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3.3.1 Critérios de inclusão 

Foram incluídas na pesquisa crianças de 6 a 24 meses de vida, nascidos a 

termo, onde ocorre a introdução alimentar, no qual a deficiência de ferro está mais 

prevalente no Brasil, sendo tanto do sexo masculino quanto do feminino. Por tanto 

quem irá responder o questionário será o cuidador que estará acompanhando a 

criança no dia da pesquisa. 

3.3.2 Critérios de exclusão 

Foram excluídas crianças que possuem alguma doença que interfira o 

processo de crescimento. Também entrou para o critério de exclusão mães ou 

cuidadores presentes no momento da pesquisa, que tenham alguma especialidade na 

área de saúde que tenham conhecimento em nutrição, por tanto exclui-se 

nutricionistas, ou estudantes de nutrição, enfermeiros ou estudantes de enfermagem, 

fisioterapeuta ou estudantes de fisioterapia.  

3.4 Coleta de Dados 

Foi aplicado um questionário (APÊNDICE C) para o cuidador ou cuidadora 

que estava no momento da pesquisa no Centro de Saúde Infantil Sonho da Criança, 

no Município de Apucarana-PR com autorização para realização, sendo exposto os 

objetivos da pesquisa, demonstrando interesse de aprimorar estudos sobre o 

conhecimento que é passado para a população. 

  A coleta de dados foi feita através de questionário em forma de entrevista, 

destinado para o cuidador ou cuidadora, que possuem alguma relação com a 

alimentação da criança. Foi exposto qual a faixa etária que se ajusta para pesquisa, 

com as pessoas que estavam aguardando a consulta pediátrica, logo depois, a pessoa 

que aceitou participar, foi individualizada para realização da entrevista, para não ter 

interferências nas respostas, sendo assegurado sigilo dos dados. Os participantes da 

pesquisa receberam o termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE B) 

onde pode ser esclarecidas possíveis dúvidas, foi informado os objetivos da pesquisa, 

logo depois se iniciou com as perguntas do questionário, ao final foi entregue um folder 

(APÊNDICE D) de orientação quanto a importância do ferro na alimentação infantil. 
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O material foi o questionário em formato de papel A4, com respostas a 

caneta, as perguntas foram feitas pelo entrevistador. 

O questionário possui perguntas com o objetivo de saber se as mães ou 

cuidador (a), sabem da importância da ingestão de ferro, se recebem orientações 

relacionados a esse nutriente na introdução alimentar. Também se conhecem 

alimentos que são fontes, para uma boa introdução alimentar que não terá possíveis 

deficiências, em conjunto de uma avaliação das práticas alimentares, com a finalidade 

de saber se realmente há consumo de alimentos fonte.  

A entrevista ocorreu em nove dias, sendo oito dias no período da manhã e 

um dia no período matutino e vespertino onde teriam crianças da faixa etária com 

consulta marcada. 

Os resultados foram avaliados e interpretados, logo após foram 

apresentados utilizando técnicas de gráficos numéricos afim de quantificar e avaliar 

os fatos e suas principais variáveis. Já que a amostra será diversificada sendo uma 

vantagem para mensuração. 

3.5 Análise dos dados 

Foi através do método de bioestatística sendo a referência o caderno de 

atenção básica n 23 do ministério da saúde, o Marco de referência de Vigilância 

Alimentar e Nutricional na atenção básica. Representada através de gráficos 

utilizando o Excel 2016, diferenciando em categorias, agrupando os dados para 

melhor tabulação. Nela serão apresentados os resultados de forma descritiva, 

estabelecendo associações que permitam gerar conclusões, em tempo real, avaliando 

os resultados obtidos de cada indivíduo. 

3.6 Considerações éticas 

A pesquisa só ocorreu após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Apucarana (CETI), de acordo com a resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde que dispõe sobre pesquisas com seres humanos, como 

também com a autorização institucional (APÊNCIDE A). 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

4.1 Anemia 

A anemia, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é definida 

como um estado na qual o conteúdo de hemoglobina no sangue está abaixo do normal 

resultando da carência de um ou mais nutrientes essenciais, sendo determinada por 

diversos fatores (BRASIL, 2016). 

Porém a anemia ferropriva é a mais comum das carências nutricionais, 

sendo responsável pela metade dos casos de anemia no mundo, pois a falta de ferro 

na alimentação é esquecida, muitas vezes entre mulheres e crianças em países em 

desenvolvimento, mas anemia ferropriva pode afetar pessoas de qualquer idade em 

qualquer país (BRASIL, 2014). 

A anemia por deficiência de ferro ocorre quando há um distúrbio entre o 

baixo transporte de oxigênio para os tecidos, por causa da produção de hemoglobina 

inadequada, ou seja, quando à ingestão de ferro é menor do que o recomendado, a 

eritropoiese, que é a formação de eritrócitos, fica comprometida. Esse fato provoca 

células menores (microcíticas) e mais claras (hipocrômicas) a coloração, isso se deve 

a estoques de ferro insuficiente, apresentando hemoglobina abaixo do normal 

(CORPORATION, 2004; ANTCZAK et al, 2005). 

Entretanto a anemia ferropriva pode ter diversos fatores como: perda 

sanguínea, ingestão alimentar inadequada, absorção inadequada, podendo ser um 

exemplo diarreia, síndromes de má absorção e por demanda aumentada no 

organismo (MAMAN et al, 2019). 

A prevalência de anemia global é de 1,6 bilhões de pessoas que 

correspondem a 24,8% da população mundial (BENOIST et al, 2008). Já no país não 

existem pesquisas relacionadas a prevalência de anemia com magnitudes nacionais, 

somente pesquisas regionais sendo bem pontuais. Em estudos mais antigos de 1980 

com crianças pré-escolares os números variam de 13,3% a 60,5% de prevalência de 

anemia, as maiores prevalências foram encontradas em crianças menores de 2 anos 

com variações de 41% a 77% (MINISTERIO DA SAÚDE, 2001). 

Em outro estudo feito por Jordao, Bernardi e Filho (2009), onde foram 

avaliados 53 artigos de um período de 1996 a 2007, com 20.952 crianças de diversas 

regiões do Brasil, foi constado uma prevalência de 53% de anemia ferropriva. Em uma 

pesquisa mais recente onde foram avaliados 30 artigos no período de 2007 a 2017, 
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foram encontrados uma prevalência de anemia ferropriva de 41% em crianças de 0 a 

10 anos de idade, chegando à conclusão que a anemia ferropriva ainda é um problema 

no país, necessitando assim de uma atenção especial (JUSTINO, 2017). 

Um estudo mais regional, feito com crianças de 0 a 10 anos, que foram 

atendidas em um hemocentro de Maringá-Paraná, entre 2017 a 2018, foi observado 

que a anemia ferropriva foi a mais prevalente sendo um total de 41%, sendo que o 

grupo em que mais apareceu essa anemia, foram os lactentes, e destacando que os 

casos devem ser tratados nas unidades básicas de saúde (WOLTER et al, 2019). 

Portanto é muito importante que os profissionais de saúde, tenham 

conhecimento sobre o ferro como um todo, como por exemplo sobre a 

biodisponibilidade desse mineral, para orientar a população de forma adequada, 

levando cada vez mais conhecimento e reduzindo o número de prevalência de anemia 

ferropriva (MARQUES et al, 2019). 

4.2 Ferro 

O ferro foi muito estudado, por diversos cientistas, Boussingaut (1972), foi 

um dos precursores que descreveu o ferro como um importante nutriente, sendo ele 

essencial para saúde humana, já Bunge (1890 a 1920) afirmava que existia dois tipos 

de ferro, sendo ele orgânico e o inorgânico, e achava que somente o orgânico era 

eficaz no tratamento contra a anemia. O ferro até hoje é muito estudado e utilizado 

em diversas pesquisas (ALMEIDA, 2000). 

Esse mineral é o quarto elemento mais abundante da crosta terrestre, 

sendo um elemento indispensável para diversas reações químicas e biológicas no 

organismo. Sua função de doar e receber elétrons torna possível diversas reações 

biológicas (COMINETTI et al, 2017).  

Na forma de hemoproteína, faz reações de ligação e de transporte de 

oxigênio, permitindo que o oxigênio transportado seja ofertado conforme as 

necessidades dos tecidos. Também importante para energia celular através da 

fosforilação oxidativa e detoxificação (GROTTO, 2010). 

Assim a manutenção dos estoques de ferro é necessária, pois muitas dietas 

tem ferro somente para substituir pequenas perdas, já dietas que são ricas em ferro, 

conseguem-se fazer melhor manutenção, absorção adequada e controlada (LEMOS 

et al, 2010). 
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O balanço do ferro (Fe) no organismo é regulado principalmente pelo ritmo 

da eritropoiese e por quanto de estoque se tem. Toda vez que o nível de estoque de 

Fe diminui, a consequência é o desbalanço no metabolismo do Fe que poderá gerar 

uma anemia (FIGUEIREDO, 2010). 

Esse micronutriente é parte da mioglobina nos músculos e glóbulos 

vermelhos, com função de transporte de oxigênio, quando há deficiência é tratado 

com uma dieta rica em ferro, em conjunto com suplementação de ferro. Na 

alimentação vai existir sob duas formas que são comumente conhecidas: ferro heme 

e o não heme (MAHAN; KATHLEEN; JANICE, 2018). 

O ferro heme, sendo a parte orgânica, é encontrado em abundância nas 

carnes e vísceras, este é removido da hemoglobina e mioglobina ocorrendo um 

transporte do lúmen intestinal até a circulação sanguínea. O ferro não heme que é a 

parte inorgânica encontra-se nos alimentos de origem vegetal, mas ainda estão 

presentes nos de origem animal, por outro lado apresentam baixa solubilidade, pois 

estão na forma férrica, por tanto o ferro não heme sofre dificuldade na absorção e 

pode ser facilitada por compostos que auxiliam na absorção ou até mesmo inibidas 

ou afetadas (FUQUA; VULPE; ANDERSON, 2012). 

O processo da absorção do ferro acontece no intestino em sua superfície 

apical, sendo que o ferro não heme para ser absorvido deve ser reduzido a forma 

heme, pela ferrirredutase antes de se ligar ao transportador de metais bivalentes 1 

(DMT1), já o ferro heme é ligado pela HCP1 (hemeproteína transportadora) que vai 

promover absorção do ferro. No interior da célula o ferro vai ser liberado em estado 

ferroso pela heme oxigenase para daí seguir uma via igual à do ferro não heme, 

absorvido da alimentação antes de deixar o interior da célula, podendo permanecer 

no interior da célula para uso ou armazenamento (COZZOLINO, 2013). 

A proteína hemocromatose (HFE) é ligada a absorção de ferro intestinal, 

estas interagem com o receptor da transferrina (TfR) e identifica a intensidade de 

saturação, sinalizando para o enterócito se há maior ou menor necessidade de 

absorção de ferro. Alguns indivíduos possuem uma mutação no gene da HFE, 

caracterizando uma doença chamada hemocromatose, ao qual ocorre excesso de 

ferro no organismo, decorrente da alta absorção intestinal (AMARANTE et al, 2015). 

O Ferro heme é pouco afetado por agentes exteriores, que podem ser 

inibidores ou facilitadores, por tanto ele não sofre alterações em sua absorção por 

fatores externos. Em uma alimentação variada o ferro heme pode chegar de 15% a 
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20% de absorção, sua absorção é pouco ligada ao estado nutricional de um indivíduo, 

porém o ferro não heme é afetado, também sofre alterações com fatores inibidores 

que estarão presentes na dieta ou até mesmo podem ser facilitados por alguns 

componentes (COZZOLINO, 2016). 

A absorção do ferro não heme proveniente da dieta, sendo de origem 

vegetal, tem baixa disponibilidade sendo de 1% a 7% de absorção, (RODRIGUES; 

JORGE, 2010) porém ela é muito influenciada por componentes da dieta que vão atuar 

como facilitadores da absorção, sendo eles as carnes, vitamina C e vitamina A, 

podendo ser inibidas por fitatos, polifenóis, cálcio e fosfatos. Acredita – se também 

que o ferro heme pode ter uma baixa absorção quando há presença de cálcio na 

alimentação (BORTOLINI, FISBERG, 2010).  

O ferro não heme é encontrado em leguminosas (feijão, ervilha, lentilha), 

nozes, folhas verdes escuras, frutas secas, cereais integrais e alimentos enriquecidos 

com esse nutriente, todos esses alimentos apresentam um conteúdo menor de ferro 

(SANTOS et al., 2010; SILVA, 2017). 

A vitamina C mantem esse ferro não heme no estado ferroso e forma o 

quelato ferro-ascórbico, que é mais solúvel sendo mais absorvível no organismo, 

facilitando a absorção no intestino delgado, e seu transporte para corrente sanguínea, 

isso acontece quando o ácido ascórbico (vitamina C), é ingerido na mesma refeição 

com o ferro esse tipo de ferro (FANTINI et al., 2008; FONSECA; PETEAN, 2018). 

Já o leite materno, embora tenha pouca quantidade de ferro, ele tem alta 

absorção sendo cinco vezes maior do que o leite de vaca, por tanto é muito difícil 

quando um lactente tem oferta de leite materno pelo tempo determinado pela OMS, 

que é até os 6 meses de vida, de forma exclusiva, ter deficiência de ferro, pois o leite 

materno tem uma alta disponibilidade desse micronutriente em sua composição 

(SANTIAGO, 2013). 

Logo vemos que o ferro é muito importante para vida, pois ele atua em 

diversas funções no organismo, embora a anemia ferropriva afete mais alguns grupos 

de risco em especifico, ela pode afetar qualquer um, em qualquer fase da vida que um 

indivíduo possa estar vivenciando (BRASIL, 2016). 

4.3 Grupos de risco 

Os grupos mais vulneráveis para deficiência de ferro são crianças menores 

de 5 anos de idade, lactentes, gestantes, mulheres em idade fértil e pós-parto. Sendo 
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o grupo que necessita de elevados requerimentos de ferro, por mudanças fisiológicas, 

crescimento, e por necessitar de maior reserva (BRASIL, 2014; YAMAGISHI et al, 

2017). 

As crianças menores de dois anos são vulneráveis porque estão em uma 

fase de alto crescimento físico, desenvolvimento psicomotor e cognitivo. sendo que a 

deficiência de ferro pode atrasar a formação e gerar outros sintomas, como cansaço, 

indisposição, entre outros, por isso deve-se sempre ter atenção na alimentação da 

criança, principalmente na qualidade que se é ofertada, sabendo que a prevalência é 

ainda maior entre crianças de 6 a 24 meses, a introdução alimentar é muito importante 

nessa fase (ARAÚJO, 2018). 

Segundo a pesquisa de Garcia et al. (2011), foi encontrado prevalência de 

anemia em crianças de 0 a 12 anos uma porcentagem de 29,17%, porem a faixa etária 

que foi mais acometida foi entre 0 a 2 anos de idade, sendo explicado pela fase de 

alto crescimento que estão vivendo. Em outra pesquisa feita em Belo Horizonte, com 

crianças de 6 a 60 meses, constatou-se uma prevalência de anemia em 38,3% sendo 

uma prevalência maior em crianças com idade inferior ou igual a 24 meses (OLIVEIRA 

et al, 2014). 

Em um outro estudo feito em 2015, com a finalidade de fazer uma revisão 

sobre o consumo alimentar e adequações nutricionais de crianças brasileiras, onde 

foram analisados 16 artigos, no período de 2003 a 2013, obteve um resultado de 

inadequação de nutrientes principalmente o ferro, vitamina A e zinco, mesmo as 

crianças tendo um consumo de excesso energético, os micronutriente estavam com 

baixo consumo, refletindo assim na baixa qualidade nutricional da alimentação infantil 

(CARVALHO et al, 2015). 

Assim como em uma pesquisa feita por Lima et al. (2019), que também 

avaliou 16 artigos mais recentes, no período de 2011 a 2018, com a finalidade de 

relatar os principais fatores para anemia ferropriva infantil, chegou à conclusão que os 

baixos níveis econômicos, ausência de amamentação exclusiva e introdução precoce 

de alimentos inadequados tem forte ligação para propagação de anemia infantil no 

Brasil.  

Já as gestantes tem um alto requerimento de ferro, porque a anemia é uma 

das causas de gestação de risco nessa fase, podendo aumentar as chances de ter 

mortalidade materna e perinatal, prematuridade, baixo peso ao nascer, podendo ter 
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esse bebê reservas de ferro abaixo do normal, entre outros fatores que podem ser 

levado através da anemia ferropriva (OLIVEIRA et al, 2015). 

Além disso, a deficiência de ferro e a anemia ferropriva que não são 

tratadas no terceiro trimestre seja no pré-natal ou não, levam a repetição do quadro 

no pós-parto, por isso favorece esse grupo a ser de risco. Nessa fase, a deficiência 

de ferro e a anemia estão associadas à diminuição das habilidades físicas, à 

instabilidade emocional, ao estresse e à redução dos níveis cognitivos quando 

testados (MONTENEGRO et al, 2015). 

Em um estudo feito em Minas Gerais, onde avaliaram a prevalência de 

anemia ferropriva em diversos grupos, observou que 40,3% das gestantes 

apresentavam anemia no momento da pesquisa, diagnosticando um grave problema 

de saúde, já que o valor encontrado foi extremamente superior a de outros estudos, 

também encontrou uma prevalência de 31,9% de anemia em mulheres em idade fértil, 

sendo classificado como um problema moderado de saúde, sendo que o número de 

gestação e o fato de algumas mulheres não trabalharem teve uma relação positiva 

com os resultados (LISBÔA, 2016). 

Em outra pesquisa feita em Ponta Grossa – Paraná, observou prevalência 

de 33,3% de anemia em gestantes, mas dentre essas não apresentavam parasitose, 

observando que essa relação anemia com enteroparositose não é um problema no 

município, porém a anemia merece uma atenção pela prevalência, já que ela favorece 

para o desenvolvimento de problemas mais graves para mãe e para o bebê (BINI et 

al, 2015).  

As necessidades de ferro variam de acordo com as fases de vida que um 

indivíduo está. Uma mulher adulta necessita de 18 mg/ dia, levando em consideração 

que estão em idade fértil onde tem perdas menstruais, desconsiderando crescimento, 

pois nessa fase entende-se que já não possui tal desenvolvimento, quando há 

necessidade de adequação deve-se considerar cada fase que a mulher se encontra. 

Portanto em fases que necessitam de maior requerimento as necessidades aumentam 

(VITOLO, 2015). 

As recomendações de consumo de ferro são expostas através Dietary 

Reference Intakes (DRIs), sua revisão mais recente, foram incluídos a incorporação 

dos achados sobre o aumento dos riscos de desenvolvimento de doenças crônicas 

não transmissíveis, provocado pela alimentação, além da abordagem clássica sobre 

os efeitos de carência. Como as necessidades de ferro corporal estão relacionadas 



22 

 

às diversas etapas da vida, as recomendações também estão vinculadas à faixa etária 

(PADOVAN et al., 2006; QUEIROZ; TORRES, 2000). 

Tabela 1- Recomendações dietéticas de ferro 
Ciclos de vida UL EAR RDA/ AI* 

Lactentes 

0-6 meses  40 ND 0,27* 

7 a 12 meses 40 6,9 11 

Crianças 

1-3 anos 40 3 7 

4-8 anos 40 4,1 10 

Mulheres 

9-13 anos 40 5,7 8 

14-18 anos 45 7,9 15 

19-30 anos 45 8,1 18 

31-50 anos 45 8,1 18 

51-70 anos 45 5 8 

> 70 anos 45 5 8 

Gestantes 

< 18 anos 45 23 27 

19-30 anos 45 22 27 

31-50 anos 45 22 27 

Lactantes 

< 18 anos 45 7 10 

19-30 anos 45 6,5 9 

31-50 anos 45 6,5 9 

Homens 

9-13 anos 40 5,9 8 

14-18 anos 45 7,7 11 

> 19 anos 45 6 8 

Fonte: Adaptado Institute of Medicine: Dietary Reference Intakes for iron, 2001 

O Ministério da Saúde determina causas que são determinantes para 

anemia durante a gestação e os primeiros meses de vida, que vão gerar 

consequências se não tratadas devidamente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 
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Esquema 1 – Determinantes para anemia por deficiência de ferro 

 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013 

As crianças representam um dos grupos de maior risco de anemia 

ferropriva, por causa de um alto requerimento necessário nessa fase, por tanto, é 

necessário uma atenção especial ao período de amamentação e logo depois a fase 

de introdução de alimentos complementares, quando deverá ocorrer a introdução 

correta e dos alimentos ricos em ferro e outros micronutrientes sendo de boa 

qualidade, para que ocorra um adequado crescimento e desenvolvimento (BRASIL, 

2007). 

4.4 Distúrbios nutricionais mais prevalentes na infância  

De acordo com o caderno Saúde das crianças de número 23, a partir dos 

6 meses de vida de uma criança é marcado por uma introdução alimentar, onde o 

alimento tem função de complementar a energia e outros nutrientes necessários para 

a fase de vida. Os principais distúrbios relacionados a alimentação complementar são: 

desnutrição, obesidade, hipovitaminose A e anemia ferropriva (BRASIL, 2015c). 

4.4.1 Desnutrição 

A desnutrição é uma doença de causas multifatoriais, ou seja, pode estar 

relacionada a diversos fatores que um indivíduo está passando como por exemplo à 
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pobreza, e revela-se quando a ingestão de nutrientes não é suficiente para manter as 

funções normais do organismo. Essa ingestão inadequada de nutrientes pode ser 

causada por outras doenças e pode estar associada a uma maior vulnerabilidade a 

outros tipos de distúrbios, como para infecções mais graves e risco de mortalidade 

mais elevado (BRASIL, 2005).  

Por isso o baixo peso ao nascer, que é quando o bebê nasce abaixo de 

2,500 g, é considerado um importante índice para identificar um problema de saúde 

pública, através dele pode-se identificar, risco de crescimento inadequado e carências 

de micronutrientes específicas, também ganho de peso rápido, além de problemas 

cognitivos e comportamentais ao longo da vida. A prevalência de baixo peso ao nascer 

se mantém próxima a 8% desde o ano 2000 no Brasil, já a mundial se manteve em 

15% entre 2008–2012 (ORTELAN; NERI; BENICIO, 2020). 

Os elementos que contribuem para desnutrição nas crianças consistem, 

nas elevadas necessidades energéticas e proteicas, na falta de distribuição de 

alimentos devido à diferença social, nas infecções e no preparo inadequado de 

alimentos com falta de qualidade nutricional. Além disso, outra causa relevante é o 

fraco vínculo mãe-filho, relacionado à desmembramento familiar (CABRAL; SOUZA; 

CARDOSO, 2018). 

Doenças transmissíveis, como infecções respiratórias agudas seja ela viral, 

bacteriana ou parasitárias, pneumonia, malária, diarreia grave são os principais 

problemas relacionados com a desnutrição, ou seja, crianças com desnutrição tem 

mais probabilidade de ir a óbito por causa dessas complicações (SALAZAR-LÓPEZ 

et al., 2020). 

Porém vários estudos vem observando um aumento de sobrepeso e 

obesidade ao contrário da desnutrição, isso se deve ao fato da transição alimentar, 

onde se tem um estilo de vida mais urbanizado, com alimentos ultra processados cada 

vez mais presentes na alimentação infantil, e uma atividade física cada vez menos 

presente na infância, ou seja, é encontrado um sedentarismo maior nos dias de hoje, 

do que antes, por isso o cenário vem mudando, sendo encontrado cada vez mais 

sobrepeso, obesidade do que magreza entre pré-escolares (DIAS et al., 2017). 

4.4.2 Obesidade 

Umas das definições da obesidade é o excesso de gordura corporal onde 

é maior que a massa magra, também pode ser o peso maior que a proporção de altura 
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de um indivíduo. Essa condição é multifatorial, cujo desenvolvimento pode ser por 

diversos fatores podendo ser biológicos, psicológicos e socioeconômicos (CASTRO 

et al., 2016, apud OLIVEIRA et al., 2003). 

A obesidade integra o grupo de Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Os 

fatores que contribuem para prevalência, é o atual hábito alimentar da população 

principalmente da área urbana, onde a alimentação não é saudável e tem baixo nível 

de atividade física, sedentarismo que se propaga na maioria por causa da rotina mais 

agitada (GUEDES et al, 2019). 

A prevalência de obesidade vem crescendo mundialmente, se for 

comparado o número de crianças menores de 5 anos que estavam em obesidade no 

ano 2000 com o número atual de 2020, o aumento é de uma estimativa de 5,6%, ou 

seja, no ano de 2000 o número de crianças com diagnóstico de obesidade era de 30,3 

milhões, já o número atual é de 38,3 milhões (OMS, 2020).  

O aumento do acúmulo de gordura corporal acaba prejudicando a infância 

da criança, afetando desfavoravelmente a parte física e questões metabólicas, 

contribuindo para a resistência insulínica e a inflamação crônica (ANDRADE et al, 

2015) 

O alerta atual é que crianças obesas têm maiores chances de virarem 

adultos obesos. A consequência de obesidade na infância é o surgimento de 

doenças crônicas, como diabetes e hipertensão na fase adulta, que podem ir a óbito 

precocemente (BRASIL, 2019). 

Portanto percebe-se que o os hábitos alimentares formados nos primeiros 

anos de vida, pode vir a ser determinante no perfil nutricional do indivíduo no decorrer 

das fases de vida, acarretando ou não uma tendência à obesidade (CARRAZZONI et 

al., 2015). 

4.4.3 Hipovitaminose A 

Isso quer dizer que uma ingestão inadequada alimentar pode levar também 

a uma baixa de fontes alimentares de vitamina A, no organismo, levando a uma 

deficiência sendo uma das principais causas dessa patologia, porém existem outros 

fatores, como condições sociais, econômicas e ambientais, características maternas, 

estado nutricional, processos infecciosos, idade das crianças a baixa renda familiar, a 

não disponibilidade e acesso de alimentos ricos em vitamina A. A falta desse 

micronutriente, poderá ocasionar vários problemas. O maior dos problemas está 
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relacionado com a visão e à predisposição a diferentes infecções (NUNES; CASTRO, 

2017; LIMA; DAMIANI; FUJIMORE, 2018). 

Toda a vitamina A que precisamos deve vir dos alimentos, pois o corpo não 

fabrica essa vitamina. A vitamina A é armazenada no fígado, garantindo uma reserva 

que será utilizada conforme o organismo necessita. Se essa reserva diminui e não há 

consumo de fontes alimentares suficiente para cobrir as necessidades nutricionais, 

ocorre a deficiência (BRASIL, 2013). 

De acordo com pesquisas feitas no ano de 2006, com crianças menores de 

5 anos de idade, foi encontrado uma prevalência de hipovitaminose A em 17,4% das 

crianças, sendo uma das maiores prevalências foram encontradas no Nordeste 

(19,0%), e a maior idade materna foi associada com maior ocorrência da patologia 

(BRASIL, 2006). 

Por tanto a vitamina A é muito importante, ela tem a função na parte 

cutânea, proteção de estruturas e funções óticas, sistema imunológico e redução da 

mortalidade por doenças infecciosas. Sua carência leva a problemas oculares como 

xeroftalmia e cegueira noturna (SILVA et al., 2015) 

4.4.4 Anemia ferropriva 

Já a anemia ferropriva nas crianças menores de 5 anos possui também 

várias causas, entretanto o desmame precoce ainda é o fator mais prevalente para 

esse distúrbio. As estratégias governamentais devem ser realizadas para melhorias 

na alimentação e do aleitamento materno sendo adequadas para cada região. 

Evitando agravos dessa anemia, e a propagação dela para vida adulta. (ARAÚJO, 

2018). 

Entretanto a anemia tem determinação multicausal, podendo ser por 

motivos socioeconômicos, ambientais, variáveis maternas, estado nutricional e 

consumo alimentar. Por isso é necessário o entendimento sobre os fatores de risco, 

inclusive em grupos ou populações específicas como as crianças menores de cinco 

anos de idade em população de baixa renda. (SILVA, 2018). 

Por isso aproximadamente 200 milhões de crianças menores de cinco 

anos, moradoras de países em desenvolvimento, não conseguem se desenvolver por 

completo. E a anemia é apontada como um dos fatores que prejudicam esse 

desenvolvimento. Essas crianças possuem maiores chances de ter baixo rendimento 
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escolar, contribuindo para a transmissão da pobreza o que afeta a economia de um 

país (BRASIL, 2015c). 

4.5 Estratégias para redução de anemia no Brasil 

Segundo a OMS, a melhor estratégia para a prevenção da deficiência 

nutricional de ferro é através da alimentação adequada, com aumento do consumo de 

carnes, legumes e vegetais folhosos cozidos, além da correta preparação dos 

alimentos (OMS, 2001). 

O uso de panela de ferro, merece destaque já que é um grande diferencial 

para a prevenção, o uso não interfere no padrão alimentar do individuo e pode ser 

servido várias porções do alimento preparado apenas com um utensilio (QUINTAES, 

2000; CANÇADO; CHIATTONE. 2010). 

Entretanto devido à elevada prevalência da anemia ferropriva, ela é umas 

prioridades para o planejamento de Programas de Nutrição em Saúde Pública, 

encontrando respaldo político afim de reduzir a anemia por carência de ferro (LEITÃO; 

OLIVEIRA, 2016). 

Segundo Ferraz, (2012) deve se pensar em estratégias de estabelecimento 

de políticas públicas adequadas afim de ter comprometimento da comunidade e 

reformulação de serviços de saúde pensando em cada fase sistematicamente. 

4.5.1 Vigilância alimentar e nutricional 

A Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) consiste na junção de informação 

das condições de alimentação e nutrição da população e seus fatores determinantes. 

Essas informações coletadas devem ser consideradas a partir de uma perspectiva 

ampliada que integre a vigilância nos serviços de saúde, dos inquéritos populacionais, 

das chamadas nutricionais e da produção científica, nas esferas de gestão do SUS 

(BRASIL, 2013). 

A VAN possui limitações na sua realização, porém contempla importantes 

componentes para avaliação da alimentação das crianças. Pois a identificação 

precoce dos hábitos alimentares não saudáveis a partir da coleta de dados por 

profissionais das ESF (estratégia da família), em conjunto com à implementação das 

políticas públicas atuais de alimentação e nutrição, promovendo o aleitamento 

materno, a introdução adequada da alimentação complementar e proporcionando 
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hábitos alimentares saudáveis, podem melhorar o comportamento dos responsáveis 

pela alimentação do lactente, aprimorando assim as práticas alimentares (COELHO 

et al., 2015). 

Contudo, ainda existe um longo caminho, no qual será necessária a 

superação de diferentes obstáculos, de forma a permitir o uso e a apropriação 

absoluta e prático das informações acumuladas durante o tempo, contribuindo para 

melhoria no planejamento das ações referentes à alimentação e à nutrição da 

população brasileira (ANTERO; PESSOA, 2016). 

Ainda assim, resultados apontam para um aumento da cobertura da 

população pela VAN, porém essa cobertura ainda baixa para um sistema que se 

pretende universal. Também é necessário que recursos serem mobilizados para 

melhoria da vigilância alimentar e nutricional. A participação do Programa Bolsa 

Família como fonte de dados é muito significativa, refletindo tanto na distribuição 

geográfica, quanto nas características da população monitorada, sendo uns dos 

fatores de insegurança alimentar (NASCIMENTO et al., 2017). 

Sendo assim as estratégias de intervenção para a anemia por deficiência 

de ferro, em nível nacional, consistem na fortificação das farinhas de trigo e de milho 

com ferro, suplementação medicamentosa de ferro para grupos vulneráveis e 

orientação alimentar e nutricional (FRANÇA; CABRAL, 2014). 

4.5.2 Programa Nacional de Suplementação de Ferro 

A portaria 730/2005 considera a anemia como um problema grave de saúde 

pública, instituindo a implementação do PNSF (Programa Nacional de Suplementação 

de Ferro), onde prevê a suplementação universal de crianças de 6 meses a 24 meses, 

gestantes a partir da 20º semana gestacional, e mulheres até o 3º mês pós parto 

(BRASIL, 2005; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

O PNSF prevê a distribuição de ferro, nas Unidades Básicas de Saúde que 

participa da rede do SUS, em todos os municípios brasileiros. Assim como ser 

orientado acerca de uma alimentação saudável e sobre a importância do consumo de 

alimentos fontes de ferro (SAÚDE, 2018). 

De acordo com Coelho e Almeida (2019), o sistema do PNSF é de fácil 

acesso pelos profissionais de saúde ou até quem se interessar pelo assunto, pois os 

dados são disponibilizados pela internet. Porém a base de dados não se encontra nas 

UBS (Unidade Básica de Saúde). Destaca ainda que novas e contínuas avaliações 



29 

 

devem ser realizadas, para avaliar as respostas que se tem pelo programa e saber 

utilizar essa informação, o que não acontece. 

Em um estudo com o objetivo de identificar possíveis inadequações no 

PNSF, em Florianópolis, SC, 834 crianças estavam cadastradas no programa, dentre 

elas 295 tinham feito o exame laboratorial para anemia, porem somente 123 crianças 

tinham o resultado de hemoglobina registrada no sistema, observando também 

elevados percentuais de inadequação de dosagem de sulfato ferroso, chegando a 

conclusão que os profissionais de saúde precisam ser conscientizados sobre a 

importância do programa para o controle da anemia ferropriva (CEMBRANEL et al., 

2017). 

Segundo Marques et al. (2019), o conhecimento dos profissionais 

responsáveis pelo PNSF, sobre os alimentos que prejudicam a absorção de ferro é 

insuficiente, prejudicando a terapia dos pacientes dado as orientações insuficientes 

ou ausentes, sobre o que afeta a biodisponibilidade, sendo assim os profissionais 

precisam ser capacitados.  

4.5.3 Estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes em pó 

(NutriSUS) 

Já o NutriSUS consiste na adição de uma mistura de vitaminas e minerais 

em pó em uma das refeições oferecidas para as crianças diariamente. Esses 

micronutrientes são embalados individualmente na forma de sachês (1g) e deverão 

ser acrescentados e misturados às preparações alimentares, obrigatoriamente no 

momento em que a criança for comer, obedecendo todas as regras do nutriSUS que 

traz orientações sobre o modo certo de adicionar. Os alimentos podem ser facilmente 

fortificados em casa ou em qualquer outro local, como por exemplo, nas creches e 

nas escolas (BRASIL, 2015b). 

Em um estudo feito na perspectiva dos gestores escolares e nutricionista 

revelou que a estratégia NutriSUS ainda vem sendo implantada de maneira gradativa 

e com alguns pontos a serem melhorados. Foi detectado também, a insuficiência de 

estudos colaborativos referentes ao funcionamento da estratégia NutriSUS no país 

(OLIVEIRA et al., 2017).  

De acordo com Silva e Oliveira (2019), a abrangência do nutriSUS no Brasil 

ainda é pequena, não alcançando 30% da população alvo, e estando abaixo de 39% 

em todos as regiões do Brasil, chegando a uma conclusão que o Ministério da Saúde 
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tem pouca participação na capacitação dos profissionais de saúde para 

implementação do programa para que seja realmente efetiva. 

Por tanto é muito importante que tenha a presença de um nutricionista para 

realizar uma avaliação nutricional adequada e para que um tratamento seja iniciado, 

de acordo com as estratégias políticas, rigorosamente controlada e que trate o 

indivíduo de acordo com o grupo em que ele está (ALVES et al., 2018b). 

Segundo Tavares et al., (2016), o nutricionista deve estar incluído na UBS, 

pois eles são portadores de conhecimento sobre educação alimentar, observando 

também que os profissionais da saúde se sentem capazes de fazer orientação 

nutricional, mas não tem habilidades apropriadas, tendo conhecimentos limitados.  

Por isso tudo o profissional nutricionista possui conhecimentos capaz de 

melhorar o perfil epidemiológico com enfoque nutricional da população. A falta do 

nutricionista na atenção básica de saúde, faz com que outros profissionais acabem 

por orientar, de forma superficial, sobre alimentação e nutrição, mesmo sabendo que 

não possuem formação adequada nessa área. As estratégias propostas pelo governo 

não é apenas recuperar a saúde, mas também prevenir doenças e promover a saúde, 

o que se consegue através de uma alimentação adequada (MATTOS; NEVES, 2009). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Participaram da pesquisa vinte e nove (N=29) responsáveis que teriam 

alguma relação com a alimentação das crianças, que frequentavam a UBS Centro 

Infantil Sonho de Criança, ao qual foi aplicado um questionário, com a finalidade de 

obter respostas quanto ao conhecimento da importância do micronutriente ferro na 

alimentação infantil. 

A amostra selecionada, corresponde a 29% dos frequentadores da UBS, 

sendo que a UBS faz atendimento com crianças de zero a onze anos e vinte e três 

meses (N= 0 a 11 anos e 23 meses). 

Visto que os indicadores socioeconômicos podem influenciar na 

identificação sobre o conhecimento do ferro. Foram levadas em conta nesse estudo 

variáveis como membro da família que respondeu a pesquisa, renda familiar, sexo e 

idade das crianças, como também variáveis nutricionais que interferem 

consideravelmente em relação ao ferro. 

Considerando o membro familiar que respondeu o questionário, constatou–

se que a maioria, 83% (N= 24), eram mães. Quanto ao indicador de renda familiar a 

maioria, 86% (N= 25), tinham de menos de um salário mínimo a dois salários, sendo 

considerado baixa renda, pois tem rendimento mensal bruto de menos de três salários 

mínimos (BRASIL, 2007). 

Levando em conta o sexo das crianças que participaram da pesquisa, o 

que mais prevaleceu foi o masculino, 59% (N= 17), as meninas, 41% (N= 12), com 

idade de treze a vinte quatro meses (13 a 24 meses). 

E no que diz respeito ao aleitamento materno, a maioria das crianças 

possuiu amamentação no primeiro ano de vida, porem destaca-se que a maioria 84% 

(n= 16) amamentou com duração de menos de vinte e quatro meses, o que foge da 

orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS), que diz que o aleitamento 

materno deve seguir até os 24 meses ou mais. 
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Tabela 2 - Características gerais das famílias e sua associação com a faixa etária das 
crianças 

Características 
Total    

N 
Total    

% 

Faixa etária em meses (N) 

6 7-8 9-12 13-16 17-20 21-24 

Membro da família               

Mãe 24 83% 2 4 6 4 2 6 

Pai 3 10%   1   2 

Avó 1 3%   1         

Padrinho 1 3%           1 

Renda familiar               

Menos de um salário 
mínimo 

1 3% 
          1 

De 1 salário mínimo a 2 
salários mínimos 

24 83% 
2 3 6 4 2 7 

De 2 salário mínimo a 4 
salários mínimos 

3 10% 
  2       1 

Mais que 4 salários 
mínimos 

1 3% 
      1     

Sexo do bebê               

Masculino 17 59% 2 4 2 2 2 5 

Feminino 12 41%   1 4 3   4 

Aleitamento materno no 
primeiro ano de vida 

  
            

Sim 26 90% 2 5 5 3 2 9 

Não 3 10%     1 2     

Tempo de aleitamento 
materno 

  
            

Menos de 6 meses 6 32%   1 2 1 1 1 

Até os 6 meses   0%             

Menos de 12 meses 3 16%     2     1 

Até os 12 meses 3 16%     1 1 1   

Menos de 24 meses 4 21%           4 

Até os 24 meses 3 16%           3 
*OBS: Os membros da família que não foram tabulados no tempo de aleitamento materno, 
estavam ainda amamentando a criança 
*Salário mínimo vigente no ano de 2020 R$: 1045,00 

Fonte: CAETANO; PIRES, 2020 

A amamentação deve ser exclusiva (ou seja, sem líquidos como: água, 

chás, sucos ou outros leites, nem qualquer outro alimento)  até os seis meses de vida 

do bebê, e ser complementar até os dois anos ou mais, a introdução de alimentos 

antes dos seis meses, não traz vantagens, podendo prejudicar a absorção do ferro e 
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do zinco. O leite materno protege contra várias infecções, se caso a criança adoecer 

a gravidade tende a ser menor (BRASIL, 2019). 

Nos estudos de Santos et al. (2019), realizado em unidades básicas de 

saúde (UBS) da cidade do Recife – PE, com crianças de 0 a 24 meses foi observado, 

que o aleitamento materno total acontecia por menos de 6 meses de idade, chegando 

à conclusão que as mães mostravam conhecimento sobre o assunto, porém o 

conhecimento não refletia na prática, sendo necessário que haja políticas na atenção 

básica de saúde com objetivo de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. 

Apesar da maioria dos membros familiares serem de baixa renda, grande 

parte respondeu que teriam conhecimento quanto a importância do ferro na introdução 

alimentar, 79%, porém a maioria não recebeu orientação quanto a importância do 

mesmo, 76%, já na tabela 3 os relatos quanto a deficiência de ferro, ou anemia, foram 

poucos, notando-se também que muitas crianças, 41%, recebeu a suplementação 

profilática, entretanto a maioria não recebeu. O Programa Nacional de Suplementação 

de Ferro (PNSF) prevê a suplementação preventiva de todas as crianças a partir do 

sexto mês de vida até os vinte e quatro meses de idade, logo se observa que não 

acontece na maioria dos casos. 

Gráfico 1 - Porcentagem de conhecimento sobre importância do ferro e orientações 
recebidas 

 
Fonte: CAETANO; PIRES, 2020 

 

Observa-se que os responsáveis respondem que sabem a importância do 

ferro na introdução alimentar, porém não tem uma orientação adequada, podendo-se 

concluir que esse conhecimento não é suficiente para levar a criança uma alimentação 

saudável, capaz de diminuir a incidência de deficiência de ferro ou anemia. 

79%

21%

Importância

Sim Não

24%

76%

Orientação

Sim Não
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Já quanto aos resultados expressados na tabela 3 sobre o conhecimento 

de alimentos fontes de ferro, ficou muito próximo a relação, conduto no próximo gráfico 

(gráfico 2), vê-se que o conhecimento está muito relacionado aos alimentos de origem 

vegetal. 

Fonte: CAETANO; PIRES, 2020 

Na tabela 3, também pode-se ver uma relação com a renda familiar, logo, 

pessoas de baixa renda, foram associadas com menor conhecimento de alimentos 

fontes e também está entre as crianças que não receberam o suplemento de forma 

profilática Nota-se também que a maioria dos cuidadores, 52%, relatam ter 

conhecimento sobre os alimentos fontes de ferro. 

Em um estudo de insegurança alimentar e nutricional - SAN relacionada a 

anemia ferropriva em crianças menores de cinco anos, foi encontrado em todos os 11 

estudos, indicadores econômicos como a baixa renda per capta (renda por pessoa). 

O baixo peso ao nascer, características da dieta como hábito de ingerir leite próximo 

dos horários das refeições e introdução precoce de alimentação complementar, foram 

indicadores relacionado na determinação da carência de ferro (ANDRÉ et al., 2018). 

Tabela 3 - Informações coletadas em conjunto com analise de renda familiar 

Informação Sim 

Renda familiar  

Menos 
de 1 

salário 
mínimo 

De 1 a 2 
salários 
mínimos 

De 2 a 4 
salários 
mínimos 

Mais que 
4 salários 
mínimos 

Casos de anemia ou deficiência 
de ferro 10% 

 3   

Recebeu suplementação de 
ferro 41% 

 11 1  

Conhecimento sobre alimentos 
fonte de ferro 

52% 1 10 2 1 

Informação Não 

Menos 
de 1 

salário 
mínimo 

De 1 a 2 
salários 
mínimos 

De 2 a 4 
salários 
mínimos 

Mais que 
4 salários 
mínimos 

Casos de anemia ou deficiência 
de ferro 87% 

1 21 3 1 

Recebeu suplementação de 
ferro 59% 

1 13 2 1 

Conhecimento sobre alimentos 
fonte de ferro 

48%   14 1   

 
*Salário mínimo vigente no ano de 2020 R$: 1045,00 
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Resultados semelhantes quanto ao conhecimento de ferro foram 

encontrados em um artigo, feito com cem puérperas no pós parto imediato, 

investigando o grau de conhecimento sobre nutrição, foi visto que 77% tinham 

recebido algum tipo de orientação alimentar. As puérperas que tinham maior 

conhecimento sobre o ferro, eram aquelas que teriam mais que 10 anos de estudo, 

entretanto o estudo chega à conclusão que o conhecimento é insuficiente sobre os 

micronutrientes, ferro, ácido fólico e vitamina A (GARCIA et al., 2018). 

Já quanto a falta de orientação sobre o ferro na introdução alimentar, é 

explicada por Calheiros (2017), onde os profissionais de saúde vêm privilegiando um 

cuidado curativo em detrimento do preventivo, o que é ao contrário do que prevê o 

PNSF, onde deve propagar ações de educação nutricional. 

No mesmo estudo foi observado que a maioria das mães sabiam pelo 

menos um alimento fonte de ferro, porém não tinham conhecimento sobre fatores 

promotores ou inibidores da absorção do ferro, sendo associado a maior prevalência 

de anemia nas crianças (CALHEIROS, 2017). 

Em outro estudo concluiu-se que o conhecimento dos responsáveis pela 

alimentação da criança, faz a diferença para prevenir morbidades e deficiências 

nutricionais, ressalta ainda a importância do nutricionista nas UBS, para estabelecer 

cuidados e auxiliar nas etapas da introdução alimentar e promover a saúde 

(MARIANO et al., 2017). 

Quanto a suplementação, considera-se uma ineficiência ao PNSF onde as 

justificativas para a baixa adesão da suplementação por parte das mães são: sabor 

desagradável do medicamento, esquecimento da oferta do medicamento devido ao 

longo período em que a intervenção deve ser mantida, sendo essas as dificuldades 

maternas, já por parte dos profissionais de saúde a falta de estímulo e motivação para 

essa suplementação preventiva, como também a falta de  controle e monitoração da 

suplementação (MACHADO et al., 2014). 

Já no gráfico 2 pode-se observar que os cuidadores sabem que o fígado 

de boi é uma fonte de maior concentração de ferro, porém a maioria ainda acha que 

o feijão é onde tem a maior quantidade de ferro, sabe-se que o feijão tem o ferro não 

heme, que é mais difícil do corpo absorver, a beterraba também ficou como um dos 

alimentos de maior quantidade de ferro. Nenhum membro familiar achou que a carne 

de frango é fonte maior de ferro, percebendo como o conhecimento sobre as fontes é 

limitado.  
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Gráfico 2 – Conhecimento quanto à quantidade de ferro nos alimentos 

 
Fonte: CAETANO; PIRES, 2020 

O conhecimento sobre as fonte de ferro, está ligado também aos alimentos 

de cores vermelhas, ou cores escuras, pois a maioria sabe que o micronutriente está 

ligado a funções do sangue, como o frango é um alimento de cor clara, pode-se 

concluir que as pessoas o excluem como fonte. 

O componente que da cor a carne de frango é a mioglobina, como o frango 

é um animal de pequeno porte, menor é o teor de mioglobina e mais clara é a cor da 

carne. O processo que ocorre é quando a mioglobina torna-se oxigenada e 

transforma-se em oximioglobina, um pigmento caracteristicamente vermelho que faz 

com que a mioglobina passe da cor vermelho púrpura (característica da carne de 

animais recém-abatidos) para o adequado tom de vermelho ou rosa, dependendo da 

taxa de oxigênio do animal (VENTURINI et al., 2007; MELLO, 2016). 

Há também um grande conhecimento popular de que a beterraba é fonte 

de ferro, sendo muito indicado no senso comum para tratar a anemia, ou deficiência 

de ferro, também há uma hipótese popular de que a beterraba cozida junto com o 

feijão, ajuda a aumentar a disponibilidade de ferro nesses alimentos. 

Em um estudo feito com a intenção de saber os teores de ferro na 

preparação de feijão cozido com e sem beterraba, foi visto que houve tendência de 

diminuição dos teores de ferro, quando feito com a beterraba, desmitificando a 

crendice popular, o mesmo estudo ressalta que o consumo de beterraba não deve ser 

desestimulado, tendo  em  vista  que  a  alimentação  saudável  é  aquela  que  favorece  
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o  consumo  de  alimentos  diversificado,  evitando  a  monotonia alimentar, a fim de 

oferecer maior aporte de nutrientes (COELHO et al., 2016). 

Na tabela 4 fica esclarecido a quantidade de ferro de cada alimento 

pesquisado, se formos classificar pela quantidade de ferro presente em cada um, o 

fígado de boi fica em primeiro lugar, e a beterraba em último lugar. 

Tabela 4 - Composição de ferro dos 
alimentos  

Alimento USDA 

Fígado de boi 6,1 

Feijão 1,5 

Frango 1,3 

Beterraba 0,8 

Fonte: Adaptado do United States Department of Agriculture - USDA, 2020 

Na classificação o feijão ficou em segundo lugar, mas vale lembrar, que o 

feijão tem o ferro não heme em sua composição que só será absorvido de 1 a 7%, 

tendo sua absorção aumentada na presença de nutrientes redutores como a vitamina 

C, isso também acontece com a beterraba, pois são alimentos de origem vegetal 

(RODRIGUES; JORGE, 2010). 

Já os alimentos de origem animal possuem o ferro heme, que é absorvido 

mais eficientemente, sendo as fontes fígado, carne vermelha magra, aves, atum e 

salmão. As fontes menos ricas são cordeiro, carne de porco, mariscos e ovos 

(especialmente as gemas) e, em uma alimentação variada esse ferro pode chegar de 

15% a 20 % de absorção, sendo pouco ligada ao estado nutricional de um indivíduo 

(MAHAN; KATHLEEN; JANICE, 2018; COZZOLINO, 2016). 

Por isso foi avaliado a frequência alimentar das crianças, focando em 

alimentos fontes de ferro, alimentos que podem auxiliar na absorção e que podem 

inibir. No gráfico 3 vê-se essa relação, logo o feijão é de consumo diário pela maioria 

dos pesquisados, as carnes, legumes e frutas é de consumo diário por mais de 50% 

das crianças. 
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Gráfico 3 – Frequência Alimentar

 
Fonte: CAETANO; PIRES, 2020 

 
Na análise de pesquisas publicados no anos de 2003 a 2013, mostrou que 

o consumo de ferro, é um dos micronutrientes mais frequentemente inadequado, 

especialmente devido às inadequações nas práticas alimentares durante a infância. 

Algumas das principais práticas são: introdução tardia de alimentos ricos em ferro 

(carnes, por exemplo), desmame e introdução precoce do leite de vaca in natura 

(CARVALHO et al., 2015). 

Logo se vê uma relação contraditória as pesquisas publicadas, já que o 

consumo de alimentos fontes de ferro na alimentação das crianças estudadas, é 

frequente pela maioria, porém destaca-se que uma grande parcela, 34%, consomem 

carnes somente semanalmente, raramente ou nunca consumiram, como as carnes é 

a fonte maior de ferro, isso pode ser prejudicial, já que uma alimentação com baixo 

consumo ou baixa disponibilidade de ferro pode levar a deficiência do mesmo. 

Já sobre o feijão que é consumido todos os dias pela maioria das crianças 

também é considerado uma relação positiva, porém ele terá sua absorção aumentada 

se for consumido com uma fruta rica em vitamina C, para que sua absorção aconteça 

de forma que disponibilize a quantidade de ferro diária necessária para faixa etária, 

portanto vai depender do horário que a fruta vai ser oferecida a criança. 

Em um estudo viu essa relação positiva parecida, onde as maiores 

medianas de frequência de consumo, entre crianças de 6 meses a 23,9 meses, 

consumiam igual ou mais que 5 vezes na semana eram o arroz, feijão, macarrão, 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Leite de vaca

Derivados de leite

Feijão

Carnes

Legumes

Verduras

Fruta

Todos os dias Semanalmente Mensalmente Raramente Nunca



39 

 

carnes, legumes e frutas, sendo relacionado ao maior conhecimentos materno, 

podendo ser pelas mães participarem de grupos de orientação nas puericulturas com 

enfoque em alimentação saudável (SOUZA et al., 2020). 

Porém resultados negativos foram mais encontrados, onde foi visto um 

baixo consumo de alimentos fontes de ferro entre crianças de 6 a 59 meses de idade, 

onde apenas 25,5% das crianças ingeriam carne vermelha 5 ou mais vezes por 

semana. Já o consumo das leguminosas e farinhas enriquecidas eram frequentes, 

sendo alimentos relevantes para prevenção da anemia ferropriva, para famílias com 

baixa renda visto o baixo custo desses alimentos. No entanto ressalta que alimentos 

enriquecidos devem ser mais estudados para verificar sua efetividade na prevenção 

de anemia ferropriva (FERREIRA et al., 2020). 

Em outro estudo também evidenciou baixo consumo de alimentos fontes 

de ferro e vitamina C, em crianças menores de 24 meses. Sendo que as carnes teve 

baixa frequência, sabendo que esse alimento fornece elevada quantidade desse 

mineral, podendo ser justificado pela baixa aceitação devido a consistência ou o custo 

elevado, as frutas fontes de vitamina C também teve baixa frequência refletindo na 

qualidade da alimentação (LEÃO  et al., 2018). 

Nesse estudo a frequência diária de verduras foi baixo, o que é ao contrário 

do que diz o guia alimentar para crianças menores de 2 anos, onde diz que não há 

contraindicação para o consumo do mesmo, devendo ser ofertado a partir dos 6 

meses na introdução alimentar, tendo que somente que ser ofertado em consistência 

adequada, a aceitação das verduras se deve ao não aparecimento nos hábitos da 

família como também a falta de oferta para as crianças (BRASIL, 2019). 

A baixa frequência de verduras também foi encontrado em uma pesquisa, 

onde 20% das crianças não consumiam esse alimento diariamente, e o consumo era 

maior entre crianças da faixa etária 17 meses a 22 meses de idade, chegando a 

conclusão de baixo consumo diário de alimentos in natura (SANTOS et al., 2017). 

Pelos tantos dados negativos em relação ao consumo de alimentos fontes 

de ferro, encontrado na literatura, foi avaliado o consumo do dia anterior, onde reflete 

os hábitos alimentares mais fidedigno, amenizando possíveis esquecimentos em 

relação a alimentação realizada, sendo separado pela faixa etária, pois há 

recomendações diferentes para cada uma.  
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Na tabela 5 observa-se o contrário do gráfico 3. Mesmo alguns alimentos 

sendo consumido pela maioria no dia anterior, como o feijão, a relação dos que não 

consumiram foram muito alta e próximas umas das outras. 

Tabela 5 - Consumo do dia anterior 

Alimentos 
Total    

 N 
Total    
 % 

Faixa etária em meses (N) 

6 7-8 9-12 13-16 17-20 21-24 

Leite de vaca   

Sim 13 45% 0 1 2 1 2 7 

Não 16 55% 2 4 4 4 0 2 

Feijão   

Sim 15 52% 1 3 3 2 2 4 

Não 14 48% 1 2 3 3   5 

Carnes   

Sim 18 62% 0 3 3 4 2 6 

Não 11 38% 2 2 3 1 0 3 

Legumes   

Sim 15 52% 1 2 3 3 1 5 

Não 14 48% 1 3 3 2 1 4 

Verduras   

Sim 5 17% 0 0 2 1 0 2 

Não 24 83% 2 5 4 4 2 7 

Fruta   

Sim 23 79% 2 3 3 5 2 8 

Não 6 21% 0 2 2 1 0 1 
Fonte: CAETANO; PIRES, 2020 

Um número grande de crianças, 48%, não consumiu feijão no dia anterior, 

mesmo a maioria relatando que o feijão é de consumo diário. O feijão faz parte do 

grupo das leguminosas, que deve estar presente na fase de introdução alimentar, nas 

papas salgadas, sabendo também que ele é um alimento do prato típico brasileiro, 

que é fonte de proteínas, fibras, vitaminas do complexo B, ferro entre outros minerais, 

que contribui para menor incidência da deficiência de ferro (BRASIL, 2015a). 

Como também as carnes devem fazer parte da alimentação da criança 

desde os 6 meses de idade, sendo de consumo diário, observa-se que as crianças de 

6 meses não consumiram carne no dia anterior, a maioria das crianças que não 

consumiram foram aquelas que teriam até 12 meses de idade. 
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Isso pode correr devido muitas mães não ofertarem, por medo de engasgo, 

mas a carne quando ofertada em consistência correta, não há esse risco. Nos 10 

passos para uma alimentação saudável para crianças menores de dois anos, a carne 

é um alimento que deve ser ofertado 3 vezes ao dia na alimentação complementar se 

a criança receber leite materno (BRASIL, 2015c). 

Observa-se também uma relação aproximada do consumo de legumes, 

48% das crianças não consumiram, mas comparado com o gráfico de frequência 

alimentar (Gráfico 3), 48% consumiam semanalmente, raramente ou nunca 

consumiram, entrando em concordância, nesse alimento não obteve relação com a 

idade das crianças.  

O caderno de número 23 de atenção básica, diz que os legumes são ótimas 

fontes de ferro entre outros micronutrientes, sendo de consumo diário (BRASIL, 

2015c). No estudo de Freitas et al. (2016), o consumo de legumes foi positivo em 

81,9% das crianças, podendo ser pelo maior acesso aos alimentos e também por 

campanhas de alimentação saudável. Se compararmos esse dado da pesquisa de 

Freitas et al. (2016), com os dados dessa pesquisa o número de crianças que 

consomem legumes no dia anterior e diariamente, ainda é baixo.  

Destaca-se por um bom consumo de frutas no dia anterior, relatado pela 

maioria, entretanto em contra partida as verduras ficaram com o maior percentual, 

83%, de crianças que não consumiram, podendo ser pela baixa oferta as crianças e 

falta de hábito na família. 

Além disso o leite de vaca, foi consumido no dia anterior ao registro por 

grande parcela de crianças, 45%, não sendo a maioria, porém o consumo de leite de 

vaca não é a melhor opção para crianças menores de 12 meses, por não ser 

adequado nutricionalmente e por ser um alimento alergênico, embora seja um 

alimento de baixo custo, visto o preço das fórmulas infantis. Sua forma correta de 

utilização deve ser informada através dos profissionais de saúde (BRASIL, 2015c). 

Bem como a introdução precoce do leite de vaca, está associado a anemia 

ferropriva, pois tem baixa biodisponibilidade de ferro, além de provocar 

microenteroemorragias devido a imaturidade, sendo assim tendo perda de sangue 

(BORTOLINI et al., 2013). De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (2012), 

para cada mês de uso do leite de vaca a partir do 4º mês ocorre perda de 0,2 g/dL nos 

níveis de hemoglobina da criança.  
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Por isso que, a meta do Ministério da Saúde é que o consumo de frutas, 

legumes, verduras e carnes, sendo eles um indicador de alimentação saudável, do dia 

anterior ao registro, sejam iguais ou superior a 80%, em crianças menores de 24 

meses (BRASIL, 2010). Portanto se formos compararmos com essa meta, todos os 

valores ficaram abaixo, indicando uma prevalência baixa de alimentação saudável, 

sendo que o único alimento que se aproximou mais da relação foi as frutas. 

Logo, sabendo que existe fatores que podem interferir na absorção do ferro 

sendo eles: taninos, fitatos, polifenóis, oxalatos, cálcio, zinco, carbonatos, 

fosfoproteínas e fatores que podem auxiliar na absorção como a vitamina C, vitamina 

A, como também a importância do ferro presente nas carnes, pois nelas estão 

presente o ferro heme que é mais eficiente na absorção, foi feito avaliado esses 

fatores presentes na alimentação das crianças, compreendendo que ele é de suma 

importância na biodisponibilidade de ferro (SALTON et al., 2017; COZZOLINO, 2016; 

MAHAN; KATHLEEN; JANICE, 2018). 

Já nos resultados na tabela 6 de fatores que interferem ou auxiliam na 

absorção, que a maioria das crianças, 72%, não consomem leite após a refeição, 

também a maioria, 52%, introduziu carnes entre 7 a 12 meses, já quanto ao momento 

de oferta das frutas, a maioria, 62%, não oferta depois do almoço, o horário que as 

mães mais demonstraram preferência foi como lanche da tarde. 

De acordo com a tabela 6 á uma relação positiva, onde a maioria das mães 

não oferecem leite e derivados após a refeição, não tendo uma relação com a 

orientação recebida pelos membros familiares, já que a maioria não recebeu, o leite 

após a refeição pode atrapalhar a absorção do ferro.  

O leite de vaca não é recomendado antes dos 12 meses, pois é um fator 

de risco para anemia ferropriva, por causa de seu fator alérgico e seu excesso de 

conteúdo proteico, acarretando à sensibilização precoce da mucosa intestinal e levar 

hipersensibilidade às proteínas do leite de vaca (CAVALCANT et al., 2015; SALDAN 

et al., 2017). 

Além disso, o leite de vaca pode estar associado às perdas de sangue 

oculto nas fezes. Essas perdas não conseguem explicar sozinhas a relação entre o 

consumo de leite de vaca e a baixa de ferro, uma vez que outros fatores, como a 

inibição da absorção do ferro de outras fontes dietéticas pelo cálcio e/ou proteínas do 

leite, podem estar envolvidos (OLIVEIRA; OSÓRIO, 2005). 
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Tabela 6 - Fatores que interferem ou auxiliam na absorção 

Oferta de leite e derivados após a refeição 

Orientação quanto a 
importância do ferro 

Sim  Não 

Sim  28% 25% 75% 

Não 72% 29% 71% 

Introdução de carnes 

Orientação quanto a 
importância do ferro 

Sim  Não 

Menos de 6 meses 14% 75% 25% 

A partir de 6 meses 34% 10% 90% 

Entre 7 a 8 meses 31% 44% 56% 

Depois dos 12 meses 21% 0% 100% 

Momento de oferta de frutas 

Orientação quanto a 
importância do ferro 

Sim  Não 

Pela manhã 32% 25% 75% 

Depois do almoço 27% 40% 60% 

Lanche da tarde 38% 14% 86% 

Depois do jantar 3% 0% 100% 

Lanche da noite 0%     
Fonte: CAETANO; PIRES, 2020 
 

Já quanto a introdução de carnes, foi tarde pela maioria das crianças tendo 

relação com as orientações, pois todas crianças que iniciaram a introdução após os 

12 meses, 21%, não receberam orientação alguma quanto a importância do ferro na 

introdução alimentar, isso poderia ser evitado pelos profissionais de saúde. 

Segundo uma pesquisa feita em 2016 em Fortaleza, 53,2% dos 

profissionais de enfermagem da atenção básica, passavam informações erradas 

sobre o momento da introdução de carne, sendo assim acabam por estimularem a 

introdução tardia na dieta das crianças (DIÓGENES, 2016). 

Em outra pesquisa feita com cuidadores de instituição de educação infantil, 

foi encontrado alto grau de desinformação quanto ao momento de introdução de 

carnes na alimentação infantil, sendo um fator preocupante, necessitando assim de 

mais orientação e capacitação sobre o assunto (CUNHA, 2015). 
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De acordo com Ferreira et al., 2020, a introdução tardia e a baixa oferta de 

alimentos fontes de ferro pode provocar baixa aceitação na criança, reduzindo a 

permanência dos hábitos alimentares ao longo da vida, aumentando o risco de 

inadequação do consumo de ferro. 

Resultados parecidos foram encontrados em um estudo, onde a média de 

introdução de carnes foi entre 8,7 meses, como também a suplementação profilática 

de ferro foi feito somente em 31 crianças de 80 entrevistadas, tendo uma suposta 

deficiência de ferro (GURMINI et al., 2017). 

Bem como o momento de oferta das frutas, observa-se que uma grande 

quantidade de mães que oferecem depois do almoço, receberam orientação, ainda 

assim esse horário foi menos escolhido entre elas, os demais horários que foram 

escolhidos, a maioria não tem nenhuma orientação. 

O horário de preferência para dar uma fruta é depois do almoço, como uma 

sobremesa, para que aumente a absorção do ferro não heme, já que a maioria 

consome feijão e legumes todos os dias (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 

2012; BRASIL, 2019). 

Por isso a vitamina C é indispensável na alimentação infantil, 

consequentemente a recomendação de ingestão de frutas cítricas na mesma refeição 

é uma orientação para prevenir a deficiência de ferro, essa recomendação, só poderá 

ser conhecida pelas mães se houver recomendação por parte dos profissionais de 

saúde (BRASIL, 2013). 

Em um estudo onde foi avaliado o conhecimento das mães sobre 

alimentação complementar, constatou-se que 60% não teriam conhecimento 

suficiente, concluindo assim que há uma falha nas unidades básicas de saúde no 

sentido de trazer informações mais precisas e na realização de um trabalho mais 

determinante na formação dos conhecimentos das mães no que diz respeito a 

alimentação complementar, o que também é observado nesse estudo (CARVALHO et 

al., 2016). 
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6 CONCLUSÃO 

As mães tem conhecimento sobre a importância do ferro na alimentação 

infantil, porém não recebem orientação quanto como o ferro deve ser incluído, sendo 

um resultado preocupante, já que a informação sobre o mineral, é uma das formas de 

prevenir a deficiência de ferro e a anemia infantil. 

Embora a prevalência de conhecimento sobre os alimentos fontes, foi 

relatado pela maioria, foi visto que esse conhecimento não é suficiente para levar a 

crianças uma alimentação rica em ferro, já que a população relacionou alimentos ricos 

em ferro sendo os de origem vegetal, sendo um fator determinante para as 

deficiências nutricionais. 

Independentemente do conhecimento das mães, e das orientações, a 

prevalência de consumo de alimento fontes foi alta, sendo observada prevalência de 

carnes, legumes, feijão e frutas nos hábitos das famílias, porém o consumo ainda é 

baixo, comparado com as metas de Organização Mundial de Saúde, sendo um fato 

preocupante, e que poderia ser mudado com um atendimento de promoção a saúde. 

Por isso há importância do nutricionista na educação nutricional para essa população 

vulnerável, para poder prevenir doenças e agravos nutricionais. 

Este estudo apresenta algumas limitações, como não investigar quantas 

mães ainda estavam em aleitamento materno, e de indicadores dietéticos de 

alimentos industrializados que acabam por substituir alimentos fontes, como também 

alimentos fontes de ferro como fígados e vísceras. 

Mesmo que pequena, a amostra traz uma reflexão de como está sendo o 

atendimento nas unidades básicas de saúde, priorizando uma medicina curativa, ao 

invés de vigilância da saúde, que é o preconizado no modelo do SUS, onde a 

comunidade deve estar envolvida, estimulando a comunicação social, impactando 

assim na alimentação da população. 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar da pesquisa intitulada Importância do 

consumo de ferro na alimentação infantil, que faz parte do curso Nutrição e é 

orientada pela prof Patricia Fernanda Ferreira Pires da Faculdade de Apucarana 

- FAP. O objetivo da pesquisa é verificar se as mães tem conhecimento quanto 

a importância da ingestão de ferro na introdução alimentar. Para isto a sua 

participação é muito importante, e ela se daria da seguinte forma respondendo 

o questionário que conterá perguntas relacionadas ao seu conhecimento 

quanto ao objetivo da pesquisa, orientações que você recebeu sobre 

alimentação infantil e hábitos alimentares. Informamos que poderão ocorrer 

desconforto ao descobrir que não recebeu orientações devidas sobre o ferro na 

alimentação da criança, que não possui conhecimento quanto a importância do 

ferro na alimentação, notar que não sabe quais são os corretos alimentos fontes 

de ferro, tudo isso será explicado e logo em seguida será entregue um folder 

com orientações sobre o assunto, além da pesquisa ser aplicada de forma 

individual afim de ter privacidade. Gostaríamos de esclarecer que sua 

participação é totalmente voluntária, podendo você: recusar-se a participar, ou 

mesmo desistir a qualquer momento sem que isto acarrete qualquer ônus ou 

prejuízo à sua pessoa. Informamos ainda que as informações serão utilizadas 

somente para os fins desta pesquisa, e serão tratadas com o mais absoluto 

sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade. Os benefícios 

esperados são um estimulo para o conhecimento da população da pesquisa, 

colaborando para o entendimento sobre hábitos alimentares afim de prevenir 

anemia ferropriva, através do questionário que será possível sanar dúvidas 

sobre o nutriente da pesquisa, trazendo benefício indireto como colaborar para 

produção cientifica, e trazendo informações sobre a saúde de Apucarana - PR. 

Caso você tenha mais dúvidas ou necessite maiores esclarecimentos, pode nos 

contatar nos endereços abaixo ou procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da 

FAP, cujo endereço consta deste documento. Este termo deverá ser preenchido 

em duas vias de igual teor, sendo uma delas, devidamente preenchida e 

assinada entregue a você. 
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Além da assinatura nos campos específicos pelo pesquisador e por você, 

solicitamos que sejam rubricadas todas as folhas deste documento. Isto deve 

ser feito por ambos (pelo pesquisador e por você, como sujeito ou responsável 

pelo sujeito de pesquisa) de tal forma a garantir o acesso ao documento 

completo. 

Eu,………………………………………………..(nome por extenso do sujeito de 

pesquisa) declaro que fui devidamente esclarecido e concordo em participar 

VOLUNTARIAMENTE da pesquisa coordenada pelo 

Prof..……………………….(nome do pesquisador responsável). 

_____________________________________   Data:…………………….. 

Assinatura ou impressão datiloscópica 

Eu,………………………………………………(nome do pesquisador responsável), 

declaro que forneci todas as informações referentes ao projeto de pesquisa 

supra-nominado. 

________________________________________ Data:.............................. 

Assinatura do pesquisador responsável 

Eu, Beatriz Ribeiro Ferreira Caetano (nome do pesquisador), declaro que forneci 

todas as informações referentes ao projeto de pesquisa supra-nominado. 

________________________________________ Data:.............................. 

Assinatura do pesquisador 

Qualquer dúvida com relação à pesquisa poderá ser esclarecida com o 

pesquisador, conforme o endereço abaixo: 

Nome: Beatriz Ribeiro Ferreira Caetano 

Endereço: Edgar Rank Junior 162 

(telefone/e-mail) (43) 99806-3427 / Beatriz--ribeiro@hotmail.com 

Qualquer dúvida com relação aos aspectos éticos da pesquisa poderá ser 

esclarecida com o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CETi-

FAP), no endereço abaixo:  

CETi-FAP 

Faculdade de Apucarana.  

Rua Osvaldo de Oliveira, 600.  

Bloco II, sala 25 da FAP.  

CEP 86811-500. Apucarana-Pr. Tel: (43) 3033-8927 

E-mail: ceti-fap@fap.com.br
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO 

Questionário 

Questionário respondido por? 

(   ) Pai 

(   ) Mãe 

(   ) Avó 

(   ) Avô 

(   ) Irmã 

(   ) Outro. Qual?____________ 

Sexo do bebê:  

(  ) Feminino  (  ) Masculino 

Quantos meses tem o bebê? 

(   ) 6 meses (   ) 7 a 8 Meses 

(   ) 9 a 12 meses (   ) 13 a 16 meses (1 ano e 1 mês a 1 
ano 4 e meses) 

(   ) 17 a 20 meses (1 ano e 5 meses a 
1 ano e 8 meses) 

(   ) 21 a 24 meses ( 1 ano e 9 meses a 
2 anos) 

Qual sua renda familiar? 

(   ) Menos de um salário mínimo (R$: 1045,00) 

(   ) De 1 salários mínimo a 2 salários mínimos (R$: 1045,00 a R$: 2090,00) 

(   ) De 2 salários mínimos a 4 salários mínimos (R$: 2090,00 a R$: 4180,00) 

(   ) Mais que 4 salários mínimos  (R$: 4180,00) 

No primeiro ano de vida a criança recebeu leite materno? 

(   ) Sim (   ) Não 

Se recebeu leite do peito, por quanto tempo? 

(   ) menos de 6 meses 

(   ) até os 6 meses 

(   ) menos de 12 meses 

(   ) até os 12 meses 

(   ) Menos de 24 meses 

(   ) Até os 24 meses

 

A criança já teve caso de anemia ou deficiência de ferro? 

(   ) Sim (   ) Não (   ) Não sabe

A criança já recebeu suplementação de ferro? 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Não sabe 

Se sim qual suplemento foi? 

(   ) Sulfato ferroso 

(   ) Ferro quelato  

(   ) Noripurum  

(   ) Outro?_____ 

Você sabe que o ferro é um dos nutrientes de grande importância no começo da 
alimentação da criança? 

(   ) Sim (   ) Não 

Você já recebeu orientação quanto a importância do ferro na alimentação da 
criança? 

(   ) Sim, boa orientação 

(   ) Sim, média orientação 

(   ) Sim, pouca orientação 

(   ) Nenhuma
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Se sim, qual profissional já te orientou? 

(   ) Pediatra 

(   ) Médico (Clinico geral) 

(   ) Enfermeiro 

(   ) Nutricionista 

Você sabe quais alimentos tem bastante fonte de ferro? 

(   ) Sim (   ) Não 

Você pode classificar do maior para o menor, quais desses alimentos tem maior, 
médio e menor quantidade de ferro? 

Fígado de boi?  

(   ) Maior (   ) Médio (   ) Menor 

Feijão? 

(   ) Maior (   ) Médio (   ) Menor 

Carne de frango? 

(   ) Maior (   ) Médio (   ) Menor 

Beterraba? 

(   ) Maior (   ) Médio (   ) Menor

Frequência Alimentar 

A criança tomou leite de vaca ontem? 

(   ) Sim   (   ) Não  (   ) Não sabe 

Qual a frequência de consumo do leite de vaca? 

(   )  x ao dia (   ) x semana  (   ) x mês  (   ) raramente  (   ) nunca  

Qual a frequência do consumo de derivados de leite  

(   )  x ao dia (   ) x semana  (   ) x mês  (   ) raramente  (   ) nunca 

Costuma dar leite, ou derivados logo após as refeições? 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes   

A criança comeu feijão ontem? 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Não sabe 

Qual a frequência do consumo de feijão  

(   )  x ao dia (   ) x semana  (   ) x mês  (   ) raramente (   ) nunca   

A criança comeu carne ontem? 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Não sabe  

Qual a frequência do consumo de carnes 

(   )  x ao dia (   ) x semana  (   ) x mês  (   ) raramente (   ) nunca 

Com quantos meses começou a introdução de carnes? 

(   ) menos de 6 meses (   ) a partir de 6 meses (   ) entre 7 a 8 meses (   ) depois 
dos 12 meses 

Ontem a criança consumiu legumes? (Beterraba, cenoura) 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Não sabe 

Qual a frequência do consumo de legumes?  

(   ) x ao dia (   ) x semana  (   ) x mês  (   ) raramente  (   ) nunca    

Ontem a criança consumiu verduras? (Alface, couve, brócolis) 

(   ) Sim (   ) Não  (   ) Não sabe 

Qual a frequência do consumo de verduras?  

(   ) x ao dia (   ) x semana  (   ) x mês  (   ) raramente  (   ) nunca 
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A criança comeu fruta inteira, pedaços ou amassadas? 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Não sabe 

Qual a frequência do consumo de frutas  

(   ) x ao dia (   ) x semana  (   ) x mês  (   ) raramente  (   ) nunca   

Em que momento você oferece as frutas? 

(   ) pela manhã   (   ) depois do almoço   (   ) lanche da tarde (   ) depois do jantar   
(   ) lanche da noite (   ) Outro. Qual? ______________ 
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APÊNDICE D – FOLDER  

Descrição: Folder entregue para os entrevistados no dia da pesquisa 
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ANEXO 

ANEXO A – CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA 

ATIVIDADES 2019 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov 

Pré-projeto X                     

Termo de aceite de 
orientador 

  X                   

Resumo     X                 

Palavra - chave     X                 

Introdução     X                 

Objetivos     X                 

Metodologia     X                 

Fundamentação 
teórica 

      X X             

Submissão ao 
comitê de ética 

          X           

Aprovação do 
comitê de ética 

          X           

Pesquisa            X X         

Resultado e 
discussão 

          X X X X     

Conclusão                 X     

Fórum cientifico                   X   

Projeto Final                   X X 

 


