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RESUMO

Objetivo: verificar o consumo alimentar de lactentes de dois estratos socioeconômicos (ESE). Método: estudo trans-
versal, comparativo, realizado através de entrevista com os responsáveis dos 79 lactentes atendidos em unidade básica 
de saúde e consultórios particulares em Belém-Pará, no período de junho de 2005 a setembro de 2006. Resultados: 
quanto à mediana de frequência de ingestão diária de alimentos para as crianças do ESE baixo (ESEB): 2 - óleos e 
gorduras; 1 - especiarias; 2 - sal; 0 - fórmula infantil; para as crianças do ESE alto (ESEA): 2 - leguminosas; 3 - frutas. 
Em relação à idade média em meses de introdução de alimentos obteve-se para o ESEA: 4,6 - frutas; 5,7 - arroz; 5,9 - 
tubérculos e raízes; 5,8 - hortaliças. Conclusões: o consumo alimentar dos lactentes consistiu de componentes de todos 
os grupos da pirâmide. Quanto à frequência de ingestão, encontrou-se: 1) maior consumo de frutas e leguminosas pelos 
lactentes do ESEA; 2) consumo duas vezes maior ao dia de óleos e gorduras, especiarias e sal por algumas crianças do 
ESEB; 3) consumo exclusivo de FI pelas crianças do ESEA. Verificou-se ingestão precoce de alguns alimentos pelas 
crianças do ESEA.

DESCRITORES: consumo de alimentos, lactente, alimentação complementar.

INTRODUÇÃO

A alimentação nos dois primeiros anos de vida se 
configura como um dos pilares do desenvolvimento neu-
ropsicomotor de uma criança. A alimentação apropriada 
para lactentes e crianças jovens é essencial para a sobre-
vivência, crescimento e desenvolvimento dos mesmos1. 

As práticas alimentares no primeiro ano de vida 
constituem marco importante na formação dos hábitos 
alimentares da criança. A partir de seis meses o lactente 
deve receber outros alimentos, além do leite materno. As-
sim é de fundamental importância que as mães e a famí-
lia, nesse período, recebam orientações para a adequada 
introdução dos alimentos complementares2.

Dessa forma, torna-se necessário uma avaliação 
constante da situação nutricional das crianças. Porém, a 
falta de informações atualizadas provenientes de inqué-

ritos alimentares, no período de introdução de alimentos 
complementares constitui-se uma omissão que dificulta a 
análise da problemática nutricional existente no Brasil e 
em seus estados3.

Em função destas considerações e tendo em vis-
ta a importância da introdução progressiva de novos ali-
mentos na alimentação infantil, decidiu-se pela realiza-
ção desta pesquisa.

OBJETIVO

 Verificar o consumo alimentar de lactentes de 
dois estratos socioeconômicos.

MÉTODO

Este estudo caracterizou-se como transversal, 
comparativo, com coleta retrospectiva dos dados. 

A pesquisa ocorreu no período de junho de 



Revista Paraense de Medicina - V.28 (2) abril-junho 201456

2005 a setembro de 2006, em dois ambientes de aten-
dimento, Unidade Materno Infantil do Centro de Ciências 
Biológicas e da Saúde da Universidade do Estado do Pará 
(UEPA) e quatro consultórios particulares em Belém do 
Pará, após aprovação de anteprojeto pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da UEPA. 

Os critérios de inclusão eram lactentes saudáveis 
na faixa etária de 6 a 18 meses, residentes no municí-
pio de Belém. Enquanto que se excluiu, no momento da 
seleção, todas as crianças que apresentaram nosologias, 
não residiam em Belém, que ainda eram amamentadas, 
exclusivamente, ao seio materno, bem como os pais que 
recusaram a participação da criança na pesquisa. 

A coleta de dados foi realizada através de entre-
vista com os responsáveis dos lactentes com base no pro-
tocolo de pesquisa, após aceitarem participar do estudo e 
assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Para a caracterização da condição social e econô-
mica foi utilizada uma medida indireta baseada no Crité-
rio de Classificação Econômica Brasil4. 

Após a aplicação do Critério Brasil, as crianças 
foram divididas em dois estratos: 42 lactentes do estrato 
socioeconômico alto (ESEA) e 37 lactentes do estrato so-
cioeconômico baixo (ESEB).

Após a aplicação do inquérito alimentar, os ali-
mentos foram organizados de acordo com a pirâmide 
alimentar elaborada  pelo United State Departmente of 
Agriculture5.

Os dados coletados foram tratados por métodos 
da estatística descritiva e comparativa, sendo utilizados 
os softwares BIOESTAT 5.0® para a realização dos testes 
estatísticos, adotando como índice de rejeição da hipótese 
de nulidade p < 0,05, e Microsoft Excel 2007® para cons-
trução de gráficos e tabelas.

RESULTADOS 

TABELA 1 – Consumo de alimentos e mediana da frequência de ingestão diária por lactentes com idade entre seis e dezoito meses 
pertencentes aos estratos socioeconômicos alto e baixo. Belém-Pará, junho/2005 a setembro/2006.

TIPOS DE 
ALIMENTOS

ESTRATO SOCIOECONÔMICO

p1

TOTALBAIXO ALTO

N % Mediana N % Mediana N %

GRÃOS

Espessante 28 75,7 2 (1-3) 26 61,9 2 (1-6) 0,298 54 68,4
Pães 29 78,4 1 (1-2) 34 80,9 1 (1-3) 0,972 63 79,7

Bolacha 24 64,9 1 (1-3) 30 71,4 1 (1-3) 0,470 54 68,3
Arroz 36 97,3 2 (1-2) 39 92,8 2 (1-2) 0,750 75 94,9

Macarrão 28 75,7 2 (1-2) 27 64,2 2 (1-2) 0,899 55 69,6

VEGETAIS

Leguminosas 35 94,6 1 (1-2) 35 83,3 2 (1-2) 0,023* 70 88,6
Tubérculos e raízes 37 100 2 (1-2) 42 100 2 (1-2) 0,848 79 100

Hortaliças 37 100 2 (1-2) 41 97,6 2 (1-2) 0,888 78 98,7
Alho e cebola 37 100 2 (1-3) 40 95,2 2 (1-2) 0,491 77 97,5

FRUTAS

Frutas 37 100 2 (1-3) 42 100 3 (1-6) 0,0001* 79 100

ÓLÉOS

Óleos e gorduras 33 89,2 2 (1-4) 40 95,2 2 (1-2) 0,006* 73 92,4
LEITE E 
DERIVADOS

Leite materno 19 51,4 2 (1-4) 15 35,7 3 (2-4) 0,282 34 43,0
Leite artificial 34 91,9 3 (1-6) 41 97,6 3 (1-6) 0,254 75 94,9

Formula infantil 0 0 0 15 35,7 3 (2-6) 0,002* 15 19,0
Leite integral 34 91,9 3 (1-6) 25 59,5 3 (1-4) 0,478 59 74,7

Queijo e iogurte 15 40,5 1 (1-2) 12 28,6 1 (1-2) 0,420 27 34,2

CARNES

Carne 36 97,3 2 (1-2) 42 100 2(1-2) 0,786 78 98,7
Ovos 2 5,4 1,5 (1-2) 1 2,3 1(1) 0,470 3 3,8

FONTE: Protocolo de pesquisa. 1 Teste de Mann-Whitney  * p≤0,05 referente à mediana da frequência de ingestão diária
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TABELA 2 – Média da idade em meses de introdução dos alimentos para lactentes com idade entre seis e dezoito meses pertencentes 
aos estratos socioeconômicos alto e baixo. Belém-Pará, junho/2005 a setembro/2006

TIPOS DE ALIMENTOS

MÉDIA DA IDADE (MESES)

p2ESTRATO SOCIOECONÔMICO

BAIXO ALTO

Fórmula infantil 2,5 3,2 0,371
Leite integral 6,2 6,1 0,871

Frutas 5,4 4,6 0,010*
Carne 6,8 6,1 0,064
Arroz 6,7 5,7 0,004*

Leguminosas 7,8 7,0 0,100
Tubérculos e raízes 6,8 5,9 0,022*

Hortaliças 6,9 5,8 0,003*

FONTE: Protocolo de pesquisa.
2 Teste T de Student

* p≤0,05

TABELA 3 – Consumo de bebidas e mediana da frequência de ingestão diária por lactentes com idade entre seis e dezoito meses 
pertencentes aos estratos socioeconômicos alto e baixo. Belém-Pará, junho/2005 a setembro/2006

TIPOS DE ALI-
MENTOS

ESTRATO SOCIOECONÔMICO

p1

TOTALBAIXO ALTO

N %
Me-

diana
N % Mediana N %

Café e chá 7 18,9 1 (1) 3 7,1 1 (1) 0,508 10 12,7
Achocolatado 4 10,8 1 (1) 3 7,1 1 (1-3) 1,000 7 8,9
Refrigerante 1 2,7 1 (1) 0 0 0 0,563 1 1,3

Suco artificial 2 5,4 1 (1) 0 0 0 0,248 2 2,5

FONTE: Protocolo de pesquisa.
1 Teste de Mann-Whitney 

* p≤0,05 referente à mediana da frequência de ingestão diária

TABELA 4 – Consumo de outros alimentos e mediana da frequência de ingestão diária por lactentes com idade entre seis e dezoito 
meses pertencentes aos estratos socioeconômicos alto e baixo. Belém-Pará, junho/2005 a setembro/2006.

TIPOS DE 
ALIMENTOS

ESTRATO SOCIOECONÔMICO

p1

TOTALBAIXO ALTO

N % Mediana N % Mediana N %

Ervas aromáticas 24 64,9 2 (1-2) 31 73,8 2 (1-2) 0,646 55 69,6
Especiarias 5 13,5 1 (1-2) 1 2,4 1 (1) 0,037* 6 7,6
Corantes 11 29,7 2 (1-2) 0 0 0 0,004* 11 13,9

Sal 37 100 2 (1-5) 40 95,2 2 (1-2) 0,002* 77 97,5
Salgados 1 2,7 1 (1) 0 0 0 0,563 1 1,2
Açúcar 36 97,3 3 (1-4) 33 78,6 3 (1- 5) 0,728 69 87,3
Doces 0 0 0 4 9,5 1,5 (1- 2) 0,020* 4 5,0

FONTE: Protocolo de pesquisa.
1 Teste de Mann-Whitney 
* p≤0,05 referente à mediana da frequência de ingestão diária
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DISCUSSÃO

Na TABELA 1 é apresentado o consumo dos ali-
mentos de todos os grupos da pirâmide alimentar.  Quan-
to à ingestão de grãos, observou-se que a maioria dos lac-
tentes já consumia estes alimentos.

Entretanto, ao comparar as duas classes, verifi-
cou-se predomínio do consumo de espessante (75,7%), 
arroz (97,2%) e macarrão (75,7%) pelas crianças do 
ESEB, enquanto que o número de lactentes com ingestão 
de pães (80,9%) e bolachas (71,4%) foi maior no ESEA. 

Estes dados estão de acordo com os achados de 
Oliveira, Assis, Gomes, Prado e Barreto (2005)6, os quais 
referem que o engrossante ou mingau já possuía lugar de 
destaque na alimentação da criança aos seis meses de ida-
de, tendo, inclusive, um aumento no consumo percentual 
e na quantidade média diária deste alimento dos seis aos 
vinte e quatro meses. 

Também concorda com a pesquisa de Pelegrin 
(2008)7, na qual a maioria dos lactentes entre seis e doze 
meses de vida ingeriam pão/bolacha e arroz/macarrão. 

Quanto à mediana da frequência de ingestão diá-
ria de grãos, esta foi igual em ambos os estratos socioe-
conômicos. No entanto, as crianças do ESEA chegaram a 
consumir espessante duas vezes mais (6 vezes ao dia) do 
que os lactentes do ESEB (3 vezes ao dia). Todavia, estes 
resultados não foram estatisticamente significantes.

Contudo, o excesso deste alimento não é benéfi-
co, pois o problema das dietas baseadas em mingau é a 
baixa densidade de nutrientes e o alto conteúdo de fatores 
antinutricionais8.

Acerca do consumo de vegetais e frutas, a maio-
ria dos lactentes de ambos os estratos socioeconômicos 
consumia leguminosas (ESEB - 94,6% e ESEA - 83,3%), 
tubérculos e raízes (ESEB - 100% e ESEA - 100%), hor-
taliças (ESEB - 100% e ESEA – 97,6%), frutas (ESEB 
- 100% e ESEA - 100%), alho e cebola (ESEB - 100% e 
ESEA – 95,2%).

O presente estudo, contudo, discorda de Lacerda 
e Cunha (2001)9, cuja pesquisa encontrou baixo consumo 
de leguminosas entre os lactentes. O resultado encontra-
do na atual pesquisa indica um provável acesso facilitado 
a estes alimentos em nossa região. 

Quando comparados os estratos socioeconômi-
cos, observou-se que a mediana de ingestão das legumi-
nosas foi 2 vezes maior pelos lactentes do ESEA, sendo 
este resultado estatisticamente significante. Essa situação 
pode estar relacionada ao maior nível de instrução das 
mães da classe alta quanto à importância do consumo de 
leguminosas, principalmente o feijão, as quais são fontes 

de ferro e proteínas vegetais. 
Em relação ao consumo de tubérculos e raízes, 

os resultados da presente pesquisa corroboram com os de 
Lacerda e Cunha (2001)9, o qual afirma que os tubérculos 
são um dos grupos de alimentos mais ingeridos no almo-
ço e jantar de lactentes de doze a dezoito meses. 

No Brasil, e particularmente na região Nordeste, 
os alimentos complementares são basicamente compos-
tos pelos cereais e pelos amiláceos derivados de raízes 
e tubérculos que, normalmente, integram preparações de 
reduzida densidade energética e de baixa disponibilidade 
de micronutrientes10.

Diferente do estudo atual, Garcia, Granado e Car-
doso (2011)8 encontraram maior número de crianças que 
não ingeriam hortaliças, além de baixo consumo habitual 
pelos que já ingeriam. 

Quanto à mediana da freqüência de consumo de 
frutas, observou-se que os lactentes do ESEA as consu-
miam, significativamente, em maior quantidade (1 a 6 
vezes ao dia) do que as crianças do ESEB (1 a 3 vezes 
ao dia).

Tal achado pode ser justificado pela introdução 
precoce, aos 4/6 meses, de papa e suco de frutas na dieta 
das crianças do ESEA, como observado nesta  pesquisa 
(TABELA 2), a fim de substituir o aleitamento materno 
exclusivo, talvez pela necessidade da mãe em retornar, 
precocemente às atividades laborais.

Este elevado consumo de frutas pode ser justifi-
cado pelo fato deste hábito ser enfatizado por profissio-
nais de saúde, bem como pela facilidade de aceitação da 
criança e pela oferta do produto11.

Na pesquisa de Saldiva, Escuder, Mondini, Levy 
e Venancio (2007)11, o consumo médio de frutas no perío-
do foi bastante elevado entre as crianças, e a probabilida-
de de que elas recebam frutas independente da forma de 
preparo, aos 6 meses de idade, também é elevada. 

Ao analisar a alimentação láctea  neste estudo, 
observou-se que 43% dos lactentes estudados ainda utili-
zavam o leite materno de forma complementar. 

No entanto, nenhuma criança do ESEB, no mo-
mento da pesquisa, consumia formula infantil e 91,9% 
destas crianças utilizavam leite integral; assim, apenas 
três crianças não consumiam leites artificiais e utilizavam 
na sua alimentação leite materno.  Em contrapartida, no 
ESEA, um pouco mais de um terço dos lactentes consu-
miam fórmula infantil, chegando, inclusive a frequência 
de consumo de até seis vezes por dia, sendo este dado es-
tatisticamente significante. O que concorda com o achado 
de Aquino e Philippi (2002)12 em que a fórmula infantil 
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foi o único tipo de leite cujo consumo foi, estatisticamen-
te, diferente entre os quartis de renda, pois foi mais con-
sumido por crianças com maior renda familiar.

Tal achado pode ser explicado pelo custo da fór-
mula infantil, dificultando o acesso a este produto pela 
população de baixa renda. Já a frequência encontrada 
de ingestão diária da fórmula infantil pelas crianças do 
ESEA, por sua vez, atesta o poder aquisitivo desta classe, 
em virtude dos maiores gastos que tal pratica acarreta à 
alimentação do lactente. 

Contudo, a maioria das crianças deste estrato uti-
lizava leite integral. Este dado pode estar relacionado à 
falta de orientação dos responsáveis das crianças acerca 
do tipo de leite adequado até o primeiro ano de vida.  

Da mesma forma, Caetano, Ortiz, Silva, Souza e 
Sarni (2010)13 encontraram que 44,6% dos lactentes re-
cebiam leite materno e destes, apenas 18,7% utilizavam 
fórmulas infantis em substituição ao leite materno, pois a 
maioria dos lactentes recebia leite de vaca integral.

Quanto ao consumo de óleos e gorduras, carnes 
e ovos, verificou-se que a maioria dos responsáveis pelos 
lactentes de ambos os estratos utilizavam carnes (ESEB - 
97,3% e ESEA - 100%), óleos e gorduras (ESEB - 89,2% 
e ESEA - 95,2%) na dieta das crianças, com exceção dos 
ovos, pois apenas três crianças de ambas as classes o con-
sumiam.  

Quanto ao consumo de óleos e gorduras, os resul-
tados desta pesquisa divergem do estudo de Oliveira, As-
sis, Pinheiro, Prado e Barreto (2005)10, o qual encontrou 
que a minoria dos lactentes de seis a vinte e quatro meses 
de idade possuíam óleos e gorduras em sua alimentação.

Apesar da mediana do consumo diário ser 2 e 
a mesma nos dois grupos, obteve-se resultado, estatis-
ticamente, significante em relação aos óleos e gorduras 
no qual os lactentes do ESEB chegaram a utilizá-los até 
quatro vezes ao dia, enquanto que os responsáveis pelas 
crianças do ESEA não colocavam esses ingredientes no 
cardápio mais do que duas vezes. 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pedia-
tria, o consumo de óleos e gorduras pelos lactentes de seis 
a vinte e quatro meses de vida não deve exceder duas por-
ções diárias. Dessa forma, a mediana de consumo diário 
de óleos e gorduras dos lactentes do ESEB é excessiva14. 

Este consumo excessivo de gorduras pode favo-
recer o sobrepeso e a obesidade nas crianças, em idade 
escolar e nos adolescentes, e a doença cardiovascular e 
diabetes mellitus na vida adulta15.  

No que concerne ao consumo de bebidas (TABE-
LA III), dentre os que bebiam café, chá e achocolatado, 

a maioria pertencia ao ESEB, não sendo resultados esta-
tisticamente significantes. Da mesma forma, no estudo de 
Oliveira, Resende, Matos e Soares (2006)16 o consumo 
de café tendeu a ser maior nas famílias de menor renda e 
escolaridade materna.

O estudo de Bernardi, Jordão e Barros Filho 
(2009)17 detectou que no primeiro mês de vida as crian-
ças já recebiam líquidos, como água e chá. No mesmo 
sentido, a pesquisa de Pelegrin (2008)7 demonstrou que 
a maioria das crianças maiores e menores de 6 meses já 
consumia estas bebidas. 

O chá é um inibidor da absorção de ferro, como 
também o café, pela presença do tanino, o qual forma um 
complexo insolúvel com o ferro que inviabiliza a absor-
ção do mineral, agravando a anemia fisiológica do lac-
tente16.

Na pesquisa atual, apesar da mediana do con-
sumo diário ser a mesma para aqueles que consumiam 
café e chá, na classe alta algumas crianças chegaram a 
consumir até três vezes ao dia bebida achocolatada. No 
ESEB, apenas uma criança consumia refrigerante e duas 
suco artificial. Todavia, estes achados não apresentaram 
significância estatística.

Ao contrário do estudo de Oliveira e col. (2006)16, 
o qual detectou que 40% das crianças socioeconomica-
mente carentes, com idades entre seis e vinte e quatro me-
ses, consumiam refrigerante, porcentagem bem maior do 
que a da atual pesquisa.

A TABELA 4 mostra o consumo de outros ali-
mentos, como ervas aromáticas, especiarias, corantes, 
sal, salgados, açúcar e doces. Observou-se que o consu-
mo pelos lactentes da maioria destes alimentos foi pro-
porcionalmente maior no ESEB em todos os alimentos 
pesquisados, com exceção das ervas aromáticas e dos 
doces, sendo que especialmente este último item não foi 
ingerido pela classe menos favorecida. Nos lactentes do 
ESEA, por sua vez, foram os corantes e os salgados os 
alimentos não consumidos. 

Dentre os que ingeriam especiarias e sal, a me-
diana da frequência do consumo diário foi a mesma em 
ambos os grupos, porém, as crianças do ESEB chegaram 
a consumir até duas vezes ao dia as especiarias e cinco 
vezes o sal, ou seja, o dobro ou mais que o ESEA, sen-
do, estatisticamente, significante e concordando com os 
achados de Costa e Machado (2010)18, que encontraram 
um consumo médio diário de sal acima do recomendado. 

No mesmo sentido, o estudo de Portella, Morais e 
Morais (2010)19, através da análise química das amostras 
alimentares do almoço dos lactentes, encontrou signifi-
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cativo resultado quanto ao teor excessivo de sódio nestas 
amostras, sendo mais frequente nos alimentos preparados 
para crianças em famílias de baixa renda.

O sal é utilizado com o intuito de melhorar ou 
aprimorar o sabor dos alimentos. Nesse sentido, os res-
ponsáveis pelas crianças do ESEB, talvez por não terem 
conhecimento da quantidade indicada deste ingrediente 
na dieta dos lactentes e dos malefícios do seu excesso, 
preparem os alimentos baseados no seu paladar, ou seja, 
de acordo com o sabor adequado para si próprio a fim 
de tornar o alimento mais palatável para o lactente visto 
que as condições financeiras não permitem a compra de 
comida com sabor mais agradável.

Além disso, o excesso de sal pode contribuir 
para o desenvolvimento de hipertensão arterial na 
vida adulta20.

Quanto ao consumo de doces, apenas quatro 
crianças do ESEA consumiam estas guloseimas. Tendên-
cia semelhante foi encontrada no estudo de Ramalho e 
Henriques (2009)21, que, apesar de apresentarem baixo 
consumo, passam a ser experimentados pelas crianças e 
se popularizam cada vez mais no cardápio infantil.

Nessa mesma linha, Caetano e col. (2010)13 ob-
servou que o número de crianças que consome estas gu-
loseimas só aumenta, chegando a 26,1%, mais do que o 
dobro da porcentagem de crianças da presente pesquisa.

Assim, pode-se inferir que, por ter mais condi-
ções financeiras, as crianças do ESEA apresentam acesso 
a maior variedade destes alimentos, por outro lado, este 
mesmo estrato deveria supostamente ter mais informa-
ções acerca da alimentação adequada. 

As guloseimas devem ser evitadas nos intervalos 
das refeições, pois prejudicam a aceitação da dieta básica, 
predispõem aos maus hábitos alimentares e a cáries den-
tárias. Além disso, os doces contêm produtos químicos 
potencialmente nocivos, como aditivos, corantes e con-
servantes15.

Em relação à idade média de introdução dos 
alimentos estudados (TABELA 2), observou-se que as 
crianças pertencentes ao ESEB introduziram frutas, ar-
roz, hortaliças e tubérculos mais tardiamente do que as 
crianças do ESEA com uma diferença média em torno de 
um mês, sendo o dado encontrado estatisticamente signi-
ficante. 

O estudo de Simon, Souza e Souza (2009)22 rea-
lizado em população de nível socioeconômico elevado, 
encontrou resultado semelhante em relação às frutas, em 
que a mediana da idade da introdução destas ocorreu aos 
quatro meses, ou seja, anterior a indicada pela Organiza-

ção Mundial de Saúde. 
Da mesma forma Gomes e Nakano (2007)23, 

mostraram que o consumo de suco de fruta entre crianças 
amamentadas foi de 1,4% já no primeiro mês, aumentan-
do respectivamente até o sexto mês de vida (33,9%), con-
cordando com o presente achado de introdução precoce 
deste alimento.

Semelhante a idade média de introdução de ar-
roz, tubérculos e raízes pelos lactentes do ESEA, os au-
tores Figueiredo, Sartorelli, Zan, Garcia, Silva, Carvalho, 
Pascotto, Macri e Cardoso (2004)24 encontraram a idade 
média de seis meses para a introdução destes alimentos 
na dieta dos lactentes. 

Por outro lado, o estudo de Modesto, Devincen-
zi e Sigulem (2007)2 discorda da presente pesquisa visto 
que encontrou a mesma idade média de introdução (seis 
meses) para o arroz, os tubérculos e raízes tanto das crian-
ças que residiam na área central quanto na periférica em 
uma cidade do estado de São Paulo, enquanto que na atual 
pesquisa a idade de introdução foi mais tardia no ESEB.

Quanto à introdução de hortaliças na alimenta-
ção, o trabalho de Engstrom, Castro, Portela, Cardoso e 
Monteiro (2008) obteve idade média de introdução des-
se grupo25 de alimentos igual a 6,6 meses de idade, valor 
mais aproximado da idade de introdução dos lactentes do 
ESEB no presente estudo, sendo que a idade de introdu-
ção de hortaliças na dieta das crianças está de acordo com 
o preconizado pelo Ministério da Saúde26.

Diante dos resultados discutidos neste trabalho, 
ao confrontar o perfil de introdução dos alimentos encon-
trados com as preconizações da literatura, verificou-se 
que além da oferta dos alimentos ser precoce, estes nem 
sempre são adequados a idade da criança ou representam 
riscos a sua saúde. 

Dessa forma, ressalta-se a importância da intro-
dução adequada da alimentação complementar do lacten-
te, tendo em vista que pode ser decisiva para a saúde da 
criança nesse período vulnerável, além de permitir cres-
cimento e desenvolvimento satisfatórios.

Assim sendo, espera-se que os resultados aqui 
apresentados sirvam para monitorar e reorientar as ações 
de suporte nutricional as crianças e fortaleça nas famílias 
atitudes e hábitos positivos para garantir a alimentação 
infantil saudável.

CONCLUSÃO

O consumo alimentar de lactentes entre 6 e 18 
meses de ambos os estratos socioeconômicos, atendidos 
na Unidade Materno Infantil do Centro de Ciências Bio-
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lógicas e da Saúde da UEPA e em quatro consultórios par-
ticulares em Belém do Pará, consistiu em leite integral, 
espessante, pães, bolacha, arroz, macarrão, leguminosas, 
tubérculos e raízes, hortaliças, alho e cebola, frutas, óleos 
e gorduras, carne, ervas aromáticas, sal e açúcar. 

Quanto à mediana da frequência de ingestão diá-
ria, encontrou-se uma maior ingestão de frutas e legu-
minosas pelos lactentes do ESEA. Outro dado relevante 
consiste no achado do consumo exclusivo de fórmula in-
fantil pelas crianças do ESEA no momento da entrevista, 
apesar da maioria destas consumir leite integral.

Em relação ao consumo de óleos e gorduras, ve-

rificou-se um consumo duas vezes maior ao dia destes 
alimentos por algumas crianças do ESEB. Da mesma for-
ma, as especiarias e o sal eram consumidos por algumas 
crianças do ESEB duas vezes mais ao dia do que os lac-
tentes do ESEA.

No que se refere à idade média de introdução dos 
alimentos, verificou-se ingestão precoce de frutas, arroz, 
hortaliças, tubérculos e raízes pelas crianças do ESEA.

Apesar de não representar um número expressivo, 
alguns lactentes consumiam alimentos não recomendados 
para a faixa etária estudada como café e chá, achocolatado, 
refrigerante, suco artificial, corantes, salgados e doces.

SUMMARY

DIETARY INTAkE OF INFANTS FROM TWO DIFFERENT SOCIOECONOMIC GROUPS

Danielle Dias da SILVA, Kamylly Reina Dias CARNEIRO e Márcia Bitar PORTELLA

Objective: this study aims to check the food intake of infants from two different socioeconomic stratum (SES). Meth-
ods: cross-sectional study, observational, comparative, conducted through interviews with officials from 79 infants 
treated at a primary health and private offices in Belém - Pará from June 2005 to September 2006. Results: it was found 
as the median frequency of daily food intake for children of low SES (LSES): 2 -  oils and fats; 1 -  spices; 2 -  salt; 
0 -  infant formula; for children of high SES (HSES): 2- leguminous;  3 - fruits. Regarding the average age in months 
of the introduction of foods it was observed for the HSES: 4.6 - fruits; 5.7 - rice; 5.9 - tubers and roots; 5.8 - greenery. 
Conclusions: thus, the food intake of infants consisted of components from all sections of the pyramid. With regard 
to frequency of intake, it was found higher intakes of fruits and vegetables by infants of the HSES; some children of 
LSES had intakes twice higher a day of fats and oils, spices and salt; and exclusive consumption of IF by children of 
the HSES. There was an early intake of food by children of the HSES.

KEYWORDS: consumption of food; infant; complementary foods; socioeconomic classes.
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