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“O mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa 

 o reflexo de seus próprios pensamentos.  
A maneira como você encara a vida é que faz toda diferença.” 

 
Luis Fernando Veríssimo
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Resumo 

 

Introdução: A alimentação nos primeiros anos de vida cumpre papel fundamental 

na manutenção da saúde e formação de hábitos alimentares saudáveis, trazendo 

consequências importantes a curto e longo prazo. Diversos fatores que 

caracterizam a sociedade contemporânea têm influenciado no aumento da rede 

de creches gratuitas nas médias e grandes cidades do país. Estas unidades 

funcionam por até 12 horas/dia, e de acordo com as diretrizes devem oferecer às 

crianças 100% das suas necessidades nutricionais diárias. 

Objetivo: Avaliar o consumo energético e a adequação da dieta de crianças 

frequentadoras de berçários de oito creches públicas e filantrópicas, no município 

de São Paulo, SP. 

Métodos: Estudo transversal descritivo, parte do Projeto Crecheficiente II, 

vinculado à Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). A coleta de dados 

ocorreu entre agosto e setembro de 2007, nos berçários de oito creches do 

município de São Paulo, totalizando 16 berçários, que atendem 236 crianças. O 

consumo alimentar foi avaliado pelo método de pesagem direta durante três dias 

não-consecutivos. O cálculo nutricional foi realizado utilizando-se o software Diet 

Win Profissional 2.0® e a adequação foi calculada para energia segundo a 

Necessidade Energética Estimada (Estimated Energy Requirement – EER, 2002), 

para proteína, ferro, vitaminas A e C, segundo a Necessidade Média Estimada 

(Estimated Average Requirement – EAR) do National Research Council (2002) e 

para cálcio segundo a Ingestão Adequada (Adequate Intake – AI, 1999). Os 

dados foram duplamente digitados, validados e analisados no programa Epi-Info 

2000, versão 3.4.3. 

Resultados: A média do consumo alimentar nas creches estudadas demonstrou 

inadequação para os nutrientes analisados, havendo déficit de energia, ferro e 

cálcio e excesso de proteína, vitaminas A e C. A distribuição dos percentuais de 

adequação dos macronutrientes mostrou-se inadequada para lipídeos. 

Conclusões: Os resultados desse estudo permitiram concluir que não foram 

atendidas as recomendações nutricionais diárias de energia, ferro e cálcio, tendo 

excedido as recomendações de proteína, vitamina C e vitamina A, refletindo a 
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necessidade de uma avaliação crítica do programa de alimentação de pré-

escolares do município.  

 

Palavras-chave: consumo alimentar, creches, berçários, alimentação 

institucional, inquéritos alimentares, ingestão recomendada de nutrientes.   
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Alimentação nos primeiros anos de vida   

 

Na infância, a nutrição adequada é fundamental para garantir o 

crescimento e desenvolvimento normal da criança e a manutenção da saúde, o 

que é particularmente verdade para os pré-escolares, os quais, além de serem 

biologicamente vulneráveis, constituem um dos grupos populacionais que mais 

necessitam de atendimento nutricional (Taddei et al., 2002). 

Padrões alimentares saudáveis iniciados na infância não só trazem 

benefícios imediatos à saúde, mas também influenciam as práticas e preferências 

futuras e associam-se à proteção da saúde na vida adulta (Mikkila et al., 2004; 

Chuproski, 2009). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), desde 2001, recomenda o 

aleitamento materno exclusivo durante os primeiros seis meses de vida, como 

medida de saúde pública e, após esse período, determina a introdução de 

alimentos complementares com a manutenção do aleitamento materno até os 

dois anos de idade ou mais (Kramer&Kakuma, 2002), recomendação adotada 

também no Brasil pelo Ministério da Saúde (Brasil. Ministério da Saúde, 2006, 

2009). 

O leite materno é alimento indispensável no início da vida, e inúmeras 

vantagens justificam sua importância para a saúde da criança, da mãe e para a 

família (Marques et al., 2004; Brasil. Ministério da Saúde, 2006). Trata-se de um 

alimento completo que fornece água, é isento de contaminação e perfeitamente 

adequado ao metabolismo do bebê, rico em fatores de proteção contra infecções 

e diarréia, econômico, constituindo um adequado método de contracepção, além 

de favorecer o vínculo entre mãe e filho (Brasil. Ministério da Saúde, 2006; Borelli 

et al., 2007; Oliveira et al., 2009). 

A complementação do leite materno com água ou líquidos é desnecessária 

nos primeiros seis meses de vida, mesmo em dias com temperatura elevada. 

Também, a introdução da mamadeira e chupeta pode confundir o reflexo de 

sucção do recém-nascido e retardar o estabelecimento da lactação, pois os 

movimentos da língua e boca necessários para a sucção do peito são diferentes, 

além de diminuir a frequência da amamentação quando já estabelecida (Brasil. 

Ministério da Saúde, 2006, 2009). 
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A amamentação deve ser iniciada sob esquema de livre demanda, 

imediatamente após o parto, sem horários prefixados, estando a mãe em boas 

condições e o recém-nascido com manifestação ativa de sucção e choro (Brasil. 

Ministério da Saúde, 2009).  

Entretanto, um grande número de lactentes não recebe os benefícios do 

aleitamento materno nos primeiros anos de vida ou o recebem por tempo inferior 

ao recomendado. Atualmente, mais de 90% das mulheres em países 

desenvolvidos e de 50% a 90% em países em desenvolvimento iniciam a 

amamentação, porém, menos de 35% dos lactentes recebem leite materno 

exclusivo até os quatro meses (Heird, 2007). 

A despeito das recomendações e dos programas desenvolvidos nas 

últimas décadas com o intuito de combater o abandono precoce do aleitamento 

materno, sua prevalência permanece elevada, segundo mostram os dados 

nacionais. De acordo com a II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno 

nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal, a estimativa da mediana da duração do 

tempo de aleitamento materno no conjunto das capitais brasileiras foi de 11,2 

meses (Brasil. Ministério da Saúde, 2009b; Barbosa et al., 2009) 

A alimentação complementar, definida como qualquer alimento nutritivo, 

sólido, pastoso ou líquido, diferente do leite humano oferecido à criança 

amamentada, deve prover suficientes quantidades de água, energia, proteínas, 

gorduras, vitaminas e minerais, por meio de alimentos seguros, culturalmente 

aceitos, economicamente acessíveis e que sejam agradáveis à criança. O 

sucesso da prática alimentar no primeiro ano de vida depende de paciência, afeto 

e suporte por parte da mãe e de todos os cuidadores, e este período constitui-se 

em marco importante para a formação dos hábitos alimentares da criança 

(Dewey, 2003). 

No final do primeiro ano de vida a alimentação da criança já deve ser 

semelhante à do adulto, estimulando-os a tomar iniciativa na seleção dos 

alimentos e no modo de comer. Os alimentos devem ser variados, saudáveis e 

em porções adequadas, permitindo que a criança escolha o que e quanto quer 

comer. As refeições devem ser realizadas à mesa em cadeira própria, juntamente 

com a família, em ambiente calmo e agradável, sem televisão ligada ou outro tipo 

de distração. 
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Os alimentos sólidos podem ser segurados com a mão ou oferecidos no 

prato, com colher pequena, estreita e rasa e os líquidos em copo ou xícara, de 

preferência de plástico e inquebrável. Nesta fase, inicia-se o treinamento para o 

uso de utensílios, que envolve estímulo à coordenação e à destreza motora, 

funcionando como importante incentivo ao desenvolvimento (SBP, 2008; Oliveira 

et al., 2009). 

 No ano de 2002, o Ministério da Saúde (MS) publicou o Guia Alimentar 

para crianças menores de dois anos, documento bastante minucioso e inovador 

em termos de alimentação infantil. Esse guia foi elaborado a partir de evidências 

científicas atuais e estudos nacionais acerca da alimentação infantil, práticas, 

percepções, tabus alimentares e problemas nutricionais mais freqüentes, sendo 

destinado aos profissionais de saúde. Uma compilação das informações está 

disponibilizada em outra publicação intitulada “Dez Passos para uma Alimentação 

Saudável – Guia Alimentar para Crianças Menores de dois anos”, que resume as 

recomendações da alimentação infantil de forma clara e prática (Brasil. Ministério 

da Saúde 2002, 2006).  

A aplicação prática de tais recomendações promove modificações positivas 

nas práticas alimentares e nas condições de saúde da criança (Vitolo et al., 2005). 

Porém, a garantia de práticas alimentares saudáveis pode ser limitada pelas 

condições sócio-econômicas e culturais, assim, sugere-se que, embora a 

alimentação humana possa referir-se à necessidade básica para sobrevivência, 

ela não se limita a um fenômeno natural, na medida em que as práticas 

alimentares encontram-se vinculadas tanto à disponibilidade de alimentos quanto 

à escolha dos mesmos, dependendo dos valores culturais e das bases 

educacionais (Brasil. Ministério da Saúde, 2002). As atuais recomendações para 

práticas alimentares na infância apontam para a necessidade de garantir a 

qualidade dos alimentos disponíveis, promover práticas alimentares saudáveis, 

prevenir e controlar os distúrbios nutricionais e estimular ações intersetoriais para 

um efetivo acesso aos alimentos (Chuproski, 2009). 
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O advento das creches e da alimentação coletiva para pré-escolares 

 

É indiscutível a importância de uma alimentação adequada, do ponto de 

vista nutricional para assegurar crescimento e desenvolvimento, principalmente 

nos primeiros anos de vida e, o seu papel para a promoção e a manutenção da 

saúde e do bem-estar do indivíduo (Feldens&Vitolo, 2008). 

 Porém, as recomendações nutricionais existentes para promoção de uma 

alimentação saudável na infância, pouco se aplicam às crianças que frequentam 

creches, que se alimentam em grupo. 

No contexto das creches é menor a individualização, e, portanto distancia-

se da realidade vivida pela criança que fica em casa aos cuidados da mãe, 

responsável pelo preparo e oferta da alimentação apenas para seu(s) filho(s), de 

forma tradicional e diferente do grupo de crianças que se alimentam 

coletivamente nas creches. 

De acordo com o Censo Escolar, existem 1.138.644 crianças matriculadas 

em creches no Brasil, sendo o nível de ensino de maior crescimento. Somente o 

município de São Paulo abriga 334 unidades de creches públicas, 571 unidades 

filantrópicas e 3 indígenas (Brasil. Ministério da Educação, 2008).  

As creches, também denominadas Centros de Educação Infantil (CEI), 

funcionam em período integral, por até 12 horas, e atendem crianças na faixa 

etária de zero a 36 meses, havendo a divisão em três módulos:  

- Berçário I: a partir de zero ano, com turmas de sete crianças por 

educador; 

- Berçário II: a partir de um ano, com nove crianças por educador; 

- Mini-Grupo: a partir de dois anos, com até 12 crianças por educador 

(Brasil. Prefeitura da Cidade de São Paulo, 2009). 

De acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Departamento de Merenda 

Escolar do município de São Paulo, as crianças devem, durante o período de 

permanência na creche, ingerir 100% das Recomendações Nutricionais Diárias 

para todas as faixas etárias (Brasil. Prefeitura da Cidade de São Paulo, 2007a). 

Para as crianças com até três meses de idade, a creche oferece quatro 

mamadeiras no período de permanência na entidade, considerando que ocorra 
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uma complementação alimentar em casa. As demais faixas etárias recebem cinco 

refeições por dia, sendo o desjejum servido entre 7:00 e 8:00 horas da manhã, a 

hidratação/ colação às 9:30 horas e o almoço às 11:00 horas. No período da 

tarde, após o repouso das crianças, é servido o lanche às 13:30 horas, e o ‘jantar’ 

às 16:00 horas, quando são dispensadas para retornar ao lar (Brasil. Prefeitura da 

Cidade de São Paulo, 2007b).  

Apesar da alimentação servida nas creches ser regulamentada, o sucesso 

no suprimento das recomendações nutricionais durante o período de permanência 

na instituição é consideravelmente pequeno. Diversos estudos realizados, com o 

objetivo de avaliar a adequação do consumo alimentar infantil, constatam o 

fracasso das instituições em fornecer alimentação adequada e suficiente, tal como 

proposto pelo Programa (Holland, 1999; Cruz, 2001; Spinelli et al., 2003; Barbosa 

et al., 2006; Menezes & Osório, 2007; Alves et al., 2008). 

De acordo com Martins-Filho (2009), este quadro de inadequação não 

decorre apenas da inexistência de uma alimentação adequada, e sim da 

qualidade de todo o processo educacional e alimentar ao qual a criança pequena 

é exposta na creche.  

Terceirizar a criança, destinando o carinho, atenção e dedicação a 

profissionais, pode não garantir qualidade similar ao cuidado materno, 

influenciando na menor aceitação da alimentação, sobretudo, se considerado o 

número de crianças sob responsabilidade de cada educador, que deveria ser de 

no máximo quatro crianças por profissional (Martins-Filho, 2009). 

No entanto, de acordo com estudo realizado por La Fuente (2007), as 

crianças que esperam por vagas em creches, residentes nos mesmos bairros, 

têm maiores níveis de anemia do que as que estão frequentando as creches. 

Evidencia-se que, embora com características que não individualizam o cuidado e 

o afeto despendido para os lactentes, as condições das creches ainda promovem 

melhores condições de saúde, provavelmente devido às dificuldades materiais e 

psicoemocionais encontradas pelas mães em atender às necessidades de seus 

filhos. 

Ao estudar a interação adulto-criança durante o almoço em uma creche no 

Município de São Paulo, Paula (1994) aponta para o despreparo dos educadores 

no sentido de tornar mais prazerosa a tarefa de alimentar as crianças. O autor 
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ressalta a importância da interação adulto-criança nos momentos de refeição, no 

sentido de se garantir um ambiente harmônico de aprendizagem e sociabilidade. 

Neste sentido, Barros e colaboradores (1999) também apontam a relação entre o 

número de crianças por educador, como um dos indicadores mais importantes de 

qualidade de cuidado na creche, sendo considerados prioritários, o treinamento e 

orientação dos referidos profissionais. 

Zacarelli & Philippi (2005) avaliaram o momento das refeições em creche, 

observando a conduta dos educadores responsáveis pela oferta da alimentação, 

e constataram como principais fatores negativos o fato de os mesmos não 

sentarem-se à mesa com as crianças e não fazerem um trabalho educativo 

relacionado à alimentação naquele momento. 

Estudo realizado por Shimabukuro e colaboradores (2008), com o objetivo 

de avaliar o conhecimento das educadores de creches sobre a alimentação nos 

primeiros anos de vida, constatou que os conhecimentos estavam associados às 

suas próprias concepções e se baseavam em costumes, valores e crenças 

sedimentados em experiências e situações vivenciadas, podendo prejudicar a 

prestação de cuidados no coletivo em relação à alimentação das crianças. 

Pode-se considerar que além do papel do adulto, incentivando o consumo 

alimentar, existem diversos fatores que influenciam esta situação, tais como a 

frequência e duração das refeições e os intervalos entre elas, a forma de preparo 

dos alimentos e a própria falta de apetite decorrente do estado de saúde da 

criança (Egashira, 1998; Silveira et al., 2009; Vitolo, 2009). 

Fox e colaboradores (2006) afirmam que o aporte energético satisfatório é 

influenciado não somente pelo tamanho das porções, mas principalmente pelo 

número de refeições do dia, quantidade de alimento ingerido e densidade 

energética dos mesmos. Neste parâmetro, os horários estabelecidos para as 

refeições na creche trazem reflexões em decorrência da proximidade entre os 

horários em que se alimentam, com intervalo de aproximadamente duas a duas 

horas e meia.  

Além da preocupação com a qualidade da alimentação recebida pelas 

crianças nas creches, estudos têm apontado que a inserção institucional pode ser 

também um fator de risco importante para a interrupção precoce do aleitamento 

materno (Barbosa et al., 2009). 
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A creche deveria exercer importante papel no incentivo à manutenção do 

aleitamento materno, permitindo que a mãe possa comparecer para amamentar 

no horário disponível, oferecendo local tranquilo para o ato e incentivando-a a 

amamentar a criança também em sua residência (Oliveira et al., 2009). 

Porém, estudo realizado por Barbosa e colaboradores (2009), com o 

objetivo de identificar fatores de risco para o desmame precoce em creches 

públicas, apontou que as creches não possuíam estrutura suficiente para 

incentivar a amamentação, como uma sala para a mãe amamentar, e não 

estavam atualizadas com as recomendações de aleitamento materno e 

alimentação complementar. O estudo levanta ainda a hipótese de que as mães 

iniciam o processo de introdução da alimentação precocemente para preparar a 

criança para o ingresso na instituição por desejo próprio ou por solicitação da 

própria creche visando facilitar sua adaptação (Victora et al., 1997).  

Infelizmente, o insucesso das creches perante práticas alimentares 

saudáveis não é exclusivo do Brasil ou de países em desenvolvimento. Situação 

semelhante tem sido identificada em estudos fora do país. Pesquisa realizada em 

quatro creches pertencentes à Junta Nacional de Jardim de Infância (JUNJI), da 

região oriente de Santiago, no Chile, avaliou a adequação nutricional da 

alimentação consumida na creche e em casa durante a semana e aos finais de 

semana, e constatou que para atingir as recomendações diárias, a 

complementação alimentar em casa faz-se necessária, correspondendo a 

aproximadamente 40% da ingestão diária total (Vasquez et al., 2007).  

O governo da Guatemala criou em 1991 o Programa de Creches 

Comunitárias, com o intuito de fornecer uma alternativa de baixo custo e não 

tradicional para o cuidado das crianças de famílias de baixa renda. Neste 

programa um grupo de pais elege uma mulher da comunidade local para cuidar 

de seus filhos. Esta abriga dez crianças, com idades até sete anos, de segunda à 

sexta-feira, das 6:00 às 18:00 horas, em sua própria casa e se responsabiliza pela 

higiene e alimentação das crianças (café da manhã, almoço e dois lanches). O 

Programa fornece à mulher uma compensação financeira e dinheiro para 

aquisição de alimentos, que é complementada com doações (Ruel, 2006). Apesar 

de não haver estudos conclusivos sobre o impacto deste Programa à saúde das 

crianças, cumpre ressaltar que não há regulamentação ou normas para o cuidado 
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e alimentação oferecida a estas crianças, além disso, as cuidadoras não são 

treinadas, improvisam o cardápio e se baseiam somente em sua experiência 

materna. 

Outra pesquisa realizada em 24 pré-escolas na Coréia, com amostra de 30 

crianças por instituição, analisou a alimentação servida e constatou que as 

porções eram inferiores àquelas planejadas pelo Programa de Alimentação 

Escolar, sendo o porcionamento feito pelos professores (Lee&Oh, 2005). 

Estudo realizado no Texas, comparou a alimentação oferecida em 9 

creches com a Pirâmide Alimentar para Crianças e observou-se deficiência de 

grãos e hortaliças (Padget&Briley, 2005). 

Passmore & Harris (2004) revisaram o desenvolvimento das Políticas de 

alimentação escolar na Inglaterra, desde o seu surgimento, em 1880 até os dias 

atuais, e concluíram que os programas de alimentação do país necessitam de 

modificações e atualizações de suas diretrizes, pois o fornecimento de refeições 

escolares surgiram sob a perspectiva de combater a desnutrição infantil, como 

forma de favorecer o aprendizado dessas crianças. Porém, atualmente, com o 

aumento da obesidade, assume-se que a alimentação deve focar a qualidade 

nutricional, e não simplesmente garantir a oferta de alimentos. 

Nas creches a preocupação com a alimentação é maior do que a 

dispensada para o desenvolvimento global da criança. De certa forma, as ações 

nessas instituições estão centralizadas na alimentação, a qual define os horários 

em que outras atividades devem ser iniciadas e terminadas, sendo que as 

refeições ocupam grande parte do tempo da criança na creche – cerca de duas a 

duas horas e meia. A creche ainda é percebida pela família como a oportunidade 

de fornecer à criança alimentação farta e de boa qualidade em um ambiente 

seguro. É, portanto, neste ambiente que se encontra a oportunidade para a 

criança descobrir novos horizontes, se socializar, e criar expectativas que 

resultarão, se atendidas, no alcance de condições dignas de vida. (Holland, 

1999). 

Tendo em vista que nas creches, local onde a criança permanece por até 

12 horas diárias, recomenda-se que haja o aporte de 100% das necessidades 

nutricionais, considera-se importante investigar a adequação da alimentação 

consumida, como etapa fundamental para o estabelecimento de estratégias que 
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objetivem contribuir para reverter problemas nutricionais, visando à promoção da 

saúde e da alimentação saudável. 
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RESUMO 

 

Objetivo: Avaliar o consumo energético e a adequação da dieta de crianças 

frequentadoras de berçários de oito creches públicas e filantrópicas, no município 

de São Paulo, SP. 

Métodos: Estudo transversal visando avaliar o consumo alimentar por meio do 

método de pesagem direta durante três dias não consecutivos. O cálculo 

nutricional foi realizado utilizando-se o software Diet Win Profissional 2.0® e a 

adequação foi calculada para energia segundo a Necessidade Energética 

Estimada (Estimated Energy Requirement – EER, 2002), para proteína, ferro, 

vitaminas A e C, segundo a Necessidade Média Estimada (Estimated Average 

Requirement – EAR) do National Research Council (2002) e para cálcio segundo 

a Ingestão Adequada (Adequate Intake – AI, 1999). Os dados foram duplamente 

digitados, validados e analisados no programa Epi-Info 2000, versão 3.4.3. 

Resultados: A média do consumo alimentar nas oito creches estudadas 

demonstrou inadequação para os nutrientes analisados, havendo déficit de 

energia, ferro e cálcio e excesso de proteína, vitaminas A e C. A distribuição dos 

percentuais de adequação dos macronutrientes mostrou-se inadequada para 

lipídeos. 

Conclusão: Os resultados desse estudo permitiram concluir que não foram 

atendidas as recomendações nutricionais diárias de energia, ferro e cálcio, tendo 

excedido as recomendações de proteína, vitamina C e vitamina A, refletindo a 

necessidade de uma avaliação crítica do programa de alimentação de pré-

escolares do município.  

 

Palavras-chave: consumo alimentar, creches, berçários, alimentação 

institucional, inquéritos alimentares, ingestão recomendada de nutrientes.   
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ABSTRACT 

 

Objective: To evaluate the energy intake and diet adequacy among children 

enrolled at nurseries of public and not-for-profit daycare centers in São Paulo City.  

Methods: Cross-sectional study aiming at assessing food consumption using the 

straight weighing method during three non-consecutive days. Nutrition values were 

achieved using Professional DietWin software. Diet adequacy was calculated 

using the following parameters: Estimated Energy Requirement – EER for energy; 

Estimated Average Requirement – EAR for protein, iron, vitamins C and A; 

Adequate Intake – AI for calcium since there is no EAR for this nutrient. Data were 

doubled entered, validated and analyzed using Epi Info.  

Results: Food consumption mean for the eight daycare centers has demonstrated 

that nutrients analyzed were inadequate for energy with deficits of iron and 

calcium, and excess of proteins, vitamins A and C. Distribution of adequacy 

percentuals for macronutrients showed inadequacy for lipids.  

Conclusion: The results allow the conclusion that the daily nutrition 

reccomendations for energy, iron and calcium were not attended while for protein , 

vitamin C and vitamin A reccomendations were exceded which reflects the 

necessity of critical assessment of São Paulo preschool food program. 

 

Keywords: Food consumption, recommended dietary intake, daycare center, 

nursery, food, food inquiry. 
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INTRODUÇÃO 

 

A creche surgiu, no Brasil, no final do século XIX, sob a perspectiva de 

combater a pobreza e a mortalidade infantil, destinando-se ao atendimento das 

mulheres viúvas ou abandonadas que precisavam trabalhar ou atender aos filhos 

de mulheres julgadas mães incompetentes 1. 

Concomitante ao crescimento populacional e à participação cada vez mais 

ativa da mulher no mercado de trabalho, as mães que não têm disponibilidade de 

cuidar de seus filhos transferem os cuidados com as crianças pequenas para os 

profissionais das creches. Estas instituições, também denominadas Centros de 

Educação Infantil (CEI), passam a ser o local onde a criança permanece por até 

12 horas em todos os dias úteis, evidenciando o seu papel fundamental na 

promoção da segurança alimentar, do crescimento e desenvolvimento infantil 2.  

Decorrente também do processo de industrialização e urbanização ocorre o 

aumento da rede de creches gratuitas nas grandes e médias cidades do país, 

sendo atualmente a rede de ensino de maior crescimento, com 908 unidades 

somente no município de São Paulo 3, que abrangem 1.138.644 pré-escolares 4. 

As creches atendem crianças com idades entre zero e 36 meses 5 e, de 

acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Departamento de Merenda Escolar 

do município de São Paulo, devem suprir neste período 100% das 

Recomendações Nutricionais Diárias para todas as faixas etárias 3.  

Desta forma, mais importante ainda do que conhecer o valor nutricional da 

alimentação servida pela instituição seria conhecer o valor referente ao que de 

fato é ingerido pelas crianças e identificar fatores influentes na aceitação das 

preparações servidas. As preferências e o comportamento alimentar são 

influenciados por um quantum de fatores interrelacionados de origem interna e 

externa ao organismo, ressaltando-se os psicossociais, responsáveis pela 

transmissão da cultura alimentar 6. 

A alimentação nos primeiros anos de vida desempenha papel decisivo para 

o crescimento e desenvolvimento físico da criança, em consequência do 

acelerado processo de maturação biológica e desenvolvimento sócio-psicomotor 
7. 
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Padrões alimentares saudáveis iniciados na infância não só trazem 

benefícios imediatos à saúde, mas também influenciam em práticas e 

preferências futuras e associam-se a agravos na saúde na vida adulta 8. 

Neste contexto, a avaliação do padrão alimentar e a adequação das 

necessidades nutricionais de crianças em idade pré-escolar são de primordiais 

importância e interesse, face à relevância da composição da dieta infantil para a 

manutenção de um estado nutricional adequado 9. Doenças carenciais, como 

anemia ferropriva, deficiência de vitamina A e desnutrição, estão 

epidemiologicamente associadas à faixa etária 10,11.  

Por sua vez, hábitos alimentares errôneos contribuem para o incremento 

do sobrepeso e obesidade. Além de acarretar o comprometimento do crescimento 

e desenvolvimento na infância, o consumo inadequado de alimentos pode 

antecipar doenças da fase adulta, como hipertensão e diabetes tipo 2, ou ainda 

aumentar o risco para o posterior aparecimento de doenças cardíacas, 

osteoporose e câncer 7.  

Apesar do cardápio proposto para as creches ser regulamentado e prever 

adequação qualitativa e quantitativa de sua composição, o sucesso no suprimento 

das recomendações nutricionais durante o período de permanência na creche 

nem sempre é alcançado. Diversos estudos realizados, com o objetivo de avaliar 

a adequação do consumo alimentar infantil, constatam o fracasso das instituições 

em fornecer alimentação adequada e suficiente, tal como proposto pelo programa 
12,13,14,15. 

Nesta perspectiva, considerando que estimar o consumo de energia e 

nutrientes tem sido útil na identificação de problemas de saúde pública, 

especificamente de distúrbios nutricionais, e para subsidiar o planejamento de 

intervenções voltadas à melhoria dessas condições, este estudo teve por objetivo 

avaliar o consumo energético e a adequação da dieta de crianças frequentadoras 

de berçário de creches públicas e filantrópicas, no município de São Paulo, SP. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente estudo faz parte do “Projeto Crecheficiente – Impacto do 

treinamento de educadores de creches públicas/ filantrópicas nas práticas 
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higiênico-dietéticas e na saúde/ nutrição dos lactentes” 10,11,16 cujo objetivo é 

capacitar, aperfeiçoar e atualizar os educadores de creches quanto aos cuidados 

de saúde e nutrição oferecidos aos lactentes e avaliar a aquisição de 

conhecimentos a respeito das atividades desenvolvidas pelos educadores. 

O estudo foi realizado junto às creches pertencentes à Coordenadoria da 

Educação de Santo Amaro, São Paulo, abrangendo 36 creches, sendo 16 

públicas (prédio e funcionários contratados pela prefeitura) e 20 filantrópicas 

(prédio da prefeitura e funcionários contratados pela instituição filantrópica que 

administra a creche). Destas, visitaram-se oito creches públicas e dez 

filantrópicas, considerando a facilidade de transporte e acesso às suas 

dependências. Após contatos telefônicos e visitas a essas instituições, quatro 

creches públicas e quatro filantrópicas foram selecionadas, segundo critérios 

descritos a partir da metodologia proposta por Beghin 17. Priorizaram-se os 

seguintes critérios, em ordem decrescente de valor: maior número de lactentes 

(crianças de zero a 24 meses), maior número de educadores, ausência de 

intervenção de educação em saúde anterior, segurança na execução da pesquisa 

e presença de regras de admissão que garantissem o atendimento apenas às 

famílias de baixa renda, consideradas aquelas com até dois salários mínimos per 

capita por mês.  

Trata-se de estudo do tipo transversal, descritivo, desenvolvido nos 

berçários das creches selecionadas, totalizando 16 berçários, que atendem 236 

crianças, com idades entre 12 e 29 meses, com média de 30 crianças por creche 

e 15 por berçário. 

A coleta de dados estendeu-se do mês de agosto a setembro de 2007 e foi 

realizada por quatro nutricionistas devidamente treinadas para este fim.  

Todas as creches deste estudo têm dois berçários (Berçário I e Berçário II), 

funcionam de segunda à sexta-feira, em período integral, e servem cinco 

refeições diárias. Às 07:00 horas o café da manhã, constituído por bolos, pães ou 

biscoitos com margarina ou geleia ou ainda cereais matinais, todos 

acompanhados de leite com café ou achocolatado. Às 9:00 horas as crianças 

recebem o que as instituições denominam como “hidratação”, composto por um 

suco de fruta natural. 
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O almoço começa a ser servido a partir das 10:30 horas e oferece arroz e 

feijão, acompanhados de carne bovina ou substituição alternada de frango, peixe, 

ovos ou embutidos, além de salada, guarnição e sobremesa (fruta ou doce). 

Por volta das 14:00 horas, as crianças recebem o lanche com composição 

semelhante à do café da manhã. A última refeição é servida a partir das 15:30 

horas, geralmente constituída por sopa ou arroz, feijão, carne, guarnição e 

sobremesa. 

O sistema de distribuição é o convencional, ou seja, as crianças são 

servidas pelos funcionários da creche, predominantemente pelos próprios 

educadores.  

 O consumo alimentar foi avaliado pelo método de pesagem direta dos 

alimentos durante três dias não consecutivos da semana, tal como sugerido pela 

literatura para atingir maiores níveis de precisão 14. Cada dupla de nutricionistas 

coletou dados em quatro creches. As mesmas permaneciam nas instituições 

durante todo o período de funcionamento nos três dias da semana, ficando um 

profissional em cada berçário. Desta forma, a coleta de dados estendeu-se por 

quatro semanas nas oito creches. 

A pesagem de alimentos sólidos foi realizada com a utilização de balança 

eletrônica digital portátil Plenna®, com capacidade de 5 Kg. Os alimentos líquidos 

foram medidos com o auxílio de recipiente graduado (copo plástico) com 

graduação de 50mL e capacidade para 1000mL. 

Os alimentos e/ou preparações foram porcionados de acordo com o que as 

crianças costumavam consumir, sendo pesados três porções/pratos para obter a 

quantidade média servida às crianças. Foi solicitado às instituições que não 

houvesse mudanças nos procedimentos em relação aos alimentos servidos 

normalmente às crianças. As três amostras foram aleatoriamente coletadas, no 

momento da oferta das refeições. Nos casos de repetição, foram anotados o tipo 

e a quantidade do(s) alimento(s) e/ou preparação(ões) em formulário padronizado 

para posterior adição às quantidades servidas, anteriormente registradas. 

Os alimentos não consumidos foram coletados em sacos plásticos, por 

refeição e por grupo. Foi considerado como resto todo alimento e/ou preparação 

que a criança deixava no copo ou prato, sendo pesados na mesma balança e 

copo graduado anteriormente referidos.  
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Obtendo-se a média dos alimentos e/ou preparações servidas, multiplicou-

se o valor pelo número de crianças de cada grupo. As repetições foram somadas 

ao valor total, obtendo desta forma a média dos alimentos e/ou preparações 

servidas. 

A porcentagem de resto foi obtida através da seguinte fórmula: 

% Resto =  Resto  x 100% 

       (médias obtidas + repetições)  

O percentual de resto foi subtraído proporcionalmente de cada alimento 

servido 12. Para cálculo do valor nutritivo das refeições, utilizou-se o software Diet 

Win Profissional 2.0® 18. 

A adequação do cardápio foi calculada para energia, proteína, ferro, cálcio, 

vitamina C e vitamina A. Sendo que para o cálculo de proteína, ferro, vitamina A e 

C foi utilizada como referência a Necessidade Média Estimada (Estimated 

Average Requirement – EAR) do National Research Council (2002). O cálcio foi 

avaliado pela Ingestão Adequada (Adequate Intake – AI, 1999), uma vez que não 

existe EAR para este nutriente. A avaliação da ingestão de energia foi feita com 

base na Necessidade Energética Estimada (Estimated Energy Requirement – 

EER, 2002) 19,20.  

A contribuição percentual dos macronutrientes com relação à energia 

proveniente da ingestão de lipídeos, carboidratos e proteínas, foi calculada 

considerando o percentual de energia fornecido por cada um desses 

macronutrientes. 

Em decorrência da ausência de receituários padronizados para as sopas 

servidas, a equipe acompanhou o preparo das mesmas, pesando previamente 

todos os ingredientes utilizados na preparação, e o rendimento final, anotando-os 

em formulário próprio. A informação nutricional de cada sopa foi calculada no 

software Diet Win Profissional 2.0® 18 e, posteriormente, inserida como uma nova 

preparação na lista de alimentos do programa. Também foram acompanhados o 

preparo e diluição do leite servido, pesando-se previamente todos os ingredientes. 

As análises estatísticas foram realizadas contemplando-se a média entre 

os 16 berçários estudados. O agrupamento das creches públicas e filantrópicas e 

dos Berçários I e II para análise decorreu da recomendação nutricional não 
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diferenciada, homogeneidade das idades das crianças e da pequena ou nenhuma 

diferença na composição do cardápio das oito creches. 

Todos os dados obtidos foram duplamente digitados, validados e 

analisados no programa estatístico Epi-Info 2000, versão 3.4.3 21. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

ao qual está vinculado (processo 0272/08). 

RESULTADOS  

O consumo alimentar das crianças foi analisado calculando-se valores 

médios, adequação percentual, erro padrão, valores mínimo e máximo das dietas 

(Tabela 1). 

Estes resultados mostram que os 48 inquéritos de pesagem direta 

realizados nos 16 berçários das oito creches, por três dias não consecutivos em 

cada um deles, refletem que é grande a uniformidade entre as creches, como 

demonstrado pelos valores mínimo e máximo e erro padrão da distribuição para 

energia, assim como para cada nutriente avaliado.  

 São insuficientes os alimentos consumidos em média pelas crianças dos 

berçários em relação a energia, cálcio e ferro. Por outro lado, para vitamina A, 

vitamina C e proteína, a quantidade consumida em média é cerca de duas a cinco 

vezes superior ao recomendado. 

 Se por um lado é expressiva a inadequação por excessos ou deficiência 

em relação a quase todas as recomendações, a composição de macronutrientes 

apresentada na Tabela 2 evidencia apenas proporção levemente insuficiente do 

conteúdo de lipídeos na dieta, estando a proporção de proteínas e carboidratos 

nas faixas recomendadas.  

DISCUSSÃO 

Apesar do método de pesagem direta ser o padrão-ouro preconizado pela 

literatura para fins de avaliação de consumo de grupos institucionalizados, 

apresenta algumas limitações. O fato de considerar a média de apenas três 

porções e não o realmente servido aos comensais, pode levar a aproximações 
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que embora se distanciem do real consumo individual deve-se corrigir na média 

do grupo. 

Os resultados mostraram que o consumo médio de energia obteve 

adequação em torno de 50%, valor muito aquém do planejado, que prevê 

fornecimento de 100% das recomendações diárias 3.  

Resultados semelhantes foram encontrados por Spinelli e colaboradores 12 

e Menezes & Osório 15, no consumo de crianças de creches, os quais obtiveram, 

respectivamente, adequação de 57% e 41,4%. Tal concordância entre os estudos 

identificados na literatura, nos permite afirmar que alcançar os 100% das 

necessidades energéticas durante o tempo de permanência na creche é uma 

norma pouco exequível. A alimentação em casa, durante a noite assim como pela 

manhã, ao acordar, é indispensável para completar as necessidades nutricionais 

e deveria ser devidamente orientada por nutricionistas, harmonizando a atuação 

de educadores nas creches e pais nas suas residências. 

O consumo protéico ultrapassou as recomendações diárias (183,27%). A 

maioria dos trabalhos que avaliou consumo de proteínas na alimentação infantil 

encontrou resultados semelhantes. Confirma-se assim a conhecida evidência de 

que em geral os processos de carências nutricionais se dão por conta de 

consumo insuficiente de energia e micronutriente, não ocorrendo insuficiências de 

proteínas nas dietas infantis 22,23. 

 O valor encontrado de ferro (adequação de 81,67%) foi também compatível 

com outros estudos em crianças frequentadoras de creches 12,14,24, valores que 

corroboram com o alto índice de anemia ferropriva frequentemente diagnosticado 

em inquéritos realizados com crianças nesta faixa etária. Embora a Pesquisa 

Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS-2006) 25 tenha 

evidenciado prevalência de 20,9% em crianças entre 6 e 59 meses, estudos 

recentes mostram taxas superiores a 50% em crianças menores de cinco anos 

com intensidade inversamente proporcional à idade 10,26,27. 

Esta inadequação de ferro pode ser explicada pela baixa frequência de 

consumo e reduzida porção per capita de carne, alimento considerado a melhor 

fonte deste nutriente, que não compõe o cardápio diário das creches, sendo 

frequentemente substituído por ovos ou embutidos, em geral de menor custo, 

porém, não fornecendo este nutriente em quantidade e qualidade satisfatória. 
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A baixa ingestão de cálcio (57,44% da recomendação) associada à elevada 

ingestão de proteína torna-se ainda mais preocupante, uma vez que a proteína 

quando em excesso, propicia efeito hipercalciurético, podendo comprometer a 

incorporação do cálcio da dieta 14, o que reforça a importância de ofertar o cálcio 

em equilíbrio com as proteínas para não afetar o crescimento, de forma a prevenir 

a osteoporose. 

A adequação da ingestão de vitamina C encontrada neste estudo, acima de 

100% das recomendações, favorece a absorção de ferro não-heme da dieta, além 

de melhorar o sistema imunológico da criança 28. Devendo-se acrescentar, porém, 

que trata-se da vitamina de maior instabilidade à luz, calor, ph e oxigênio, e 

portanto, seu teor varia conforme o modo de preparo 14. 

Alimentos frequentemente consumidos na creche, como abóbora, mamão, 

cenoura e fígado, constatados neste estudo, justificam os valores encontrados de 

vitamina A (adequação de 128,86%). Outros estudos realizados no município de 

São Paulo encontraram resultados semelhantes 14,12,24.  

A distribuição percentual média de lipídeo em relação ao consumo 

energético da dieta foi de 24,9%, valor abaixo da recomendação, o que pode ser 

uma das causas do baixo consumo de energia encontrado nesse estudo, uma vez 

que este macronutriente representa maior contribuição para o aporte energético. 

Embora haja previsão de uma alimentação equilibrada e, portanto com adequado 

teor de lipídeos, na prática, o oferecido é pobre neste nutriente. Identifica-se 

assim uma forma dietética tecnicamente adequada de melhorar a densidade 

energética dos alimentos oferecidos a partir de maiores proporções de gordura 

nas preparações 29. 

Para carboidratos e proteínas, todas as creches apresentaram a 

distribuição de acordo com a recomendação de Dietary Reference Intake (DRI)19.  

Os resultados encontrados na avaliação do consumo alimentar nas creches 

estudadas, ressaltando a deficiência energética, possivelmente estão 

relacionados a fatores operacionais, que se estendem desde o preparo até a 

oferta da alimentação. 

A legislação não prevê normas específicas de funcionamento para 

cozinhas de creches ou qualquer outra instituição de ensino. As normas utilizadas 

no controle de funcionamento de cozinhas em creches são as mesmas que 
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determinam o funcionamento e estrutura de cozinhas industriais, porém na 

prática, estas se assemelham mais às cozinhas domésticas do que às industriais 
30. 

Apesar das políticas e incentivos para a adoção de alimentação saudável 

nas creches, faltam esclarecimentos e ensinamentos voltados para os 

educadores, principais responsáveis pela oferta do alimento, e, além disso, não 

consta na grade curricular de sua formação, disciplina específica sobre 

alimentação infantil 31. A literatura aponta que os conhecimentos dos educadores 

estão associados às suas próprias concepções e se baseiam em costumes, 

valores e crenças sedimentados em experiências e situações vivenciadas, 

podendo prejudicar a prestação de cuidados em relação à alimentação das 

crianças 16. 

A dinâmica na oferta das refeições pode refletir tanto falta de motivação 

dos funcionários para melhorar a aceitação das refeições por parte das crianças, 

quanto dificuldade de alimentar crianças pequenas no tempo disponibilizado pela 

instituição, haja vista que a porcentagem de resto ingestão foi de 27%, sendo 

considerada aceitável, em coletividades sadias, taxas inferiores a 10%32. 

Porcentagens acima de 10% são indicativas de que os cardápios sejam 

inadequados por serem mal planejados e/ou mal executados, já que o 

planejamento eficiente requer observações quanto ao preparo, maneira e tempo 

de servir os alimentos, aspecto final da preparação por meio da combinação de 

cores, consistências e sabores, fatores que influenciam na aceitação da refeição 
33. 

Decorrente de tamanha complexidade da alimentação oferecida em 

creches, o insucesso no suprimento nutricional adequado não é exclusivo do 

Brasil. Situação semelhante tem sido identificada também em pesquisas 

conduzidas fora do país 34,35.  

Estudo realizado em 24 pré-escolas na Coréia, com amostra de 30 

crianças por instituição, analisou a alimentação servida e constatou que as 

porções eram inferiores àquelas planejadas pelo Programa de Alimentação 

Escolar, sendo o porcionamento feito pelos educadores 34. 

 Outra pesquisa realizada em quatro creches pertencentes à Junta Nacional 

de Jardim de Infância (JUNJI), da região oriente de Santiago, no Chile, avaliou a 
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adequação nutricional da alimentação consumida na creche e em casa durante a 

semana e aos finais de semana, e constatou que para atingir as recomendações 

diárias, a complementação alimentar em casa faz-se necessária, correspondendo 

a aproximadamente 50% da ingestão diária total 35.  

É importante considerar que o aporte energético satisfatório é influenciado 

não somente pela porção de alimentos servidos, mas também pelo número de 

refeições do dia, variedade dos alimentos e densidade energética dos mesmos. 

Assim, os horários estabelecidos para alimentação nas creches podem 

comprometer a aceitação pelas crianças, decorrente da proximidade dos horários 

entre as refeições 36. 

Diante dos resultados obtidos, salienta-se que essas crianças devem 

receber ao menos uma refeição fora da instituição 13. Nesta visão, o fator 

preocupante passa a ser o aspecto quantitativo e qualitativo da refeição 

domiciliar, pois sua variação pode tanto contribuir para adequação energética e 

nutricional, como levar a excessos, contribuindo para aumentar os riscos de 

sobrepeso e obesidade.  

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos com a avaliação do consumo alimentar das crianças 

desse estudo permitiram concluir que não foram atendidas as recomendações 

diárias de energia, ferro e cálcio, tendo excedido as recomendações de proteína, 

vitamina C e vitamina A. 

Com relação às recomendações de energia, as refeições oferecidas nas 

creches deveriam apresentar maior densidade energética, proveniente 

principalmente de carboidratos complexos e lipídeos. 

Cumpre ressaltar que há necessidade de uma avaliação crítica do 

programa de alimentação de pré-escolares do município, no que diz respeito à 

creche assumir toda a responsabilidade no aporte nutricional dessas crianças. A 

inviabilidade prática, observada neste e em outros estudos, em atingir 100% das 

recomendações diárias durante o período de permanência na instituição, aponta 

para a necessidade de supervisão de nutricionistas e oficialização do 

compartilhamento desta responsabilidade com os pais. Não parece 
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nutricionalmente viável afirmar como adequado que uma criança receba sua 

última refeição do dia às 15:30 horas e permaneça em jejum até o café da manhã 

do dia seguinte, servido às 07:00 horas na creche. 

Por fim, sugere-se que sejam realizados outros estudos com esta 

população, visando identificar a alimentação servida fora do contexto da 

instituição, e verificar a influência e consequência do consumo alimentar total 

diário na formação dos hábitos alimentares e no estado nutricional dessas 

crianças. 
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Tabela 1. Adequação de energia e nutrientes (Adeq %), média (X), erro padrão 
(EP), valor mínimo e valor máximo consumidos na dieta das crianças 
frequentadoras de creches. São Paulo, 2007. 
 

8 creches (16 berçários) Nutrientes Recomendação 

Diária X Adeq (%) EP Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

Energia (Kcal) 1051* 523,19 49,78 41,9 357,72 848,80 

Proteína (g) 11** 20,16 183,27 2,47 10,78 38,70 

Vitamina C (mg) 13** 72,04 554,15 9,51 35,16 133,91 

Cálcio (mg) 500*** 287,21 57,44 51,46 118,91 732,91 

Vitamina A (mcg) 210** 266,40 126,86 45,9 138,72 574,80 

Ferro (mg) 3,0** 2,45 81,67 0,22 1,56 3,58 

*    EER – Estimated Energy Requirement 19 

**  EAR – Estimated Adequate Requirement 19 

*** AI     – Adequate Intake 20 
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Tabela 2. Distribuição percentual média de macronutrientes (X) e desvio padrão 
(DP) em relação ao consumo energético da dieta das crianças frequentadoras de 
creches. São Paulo, 2007. 
 

8 creches (16 berçários) 
Nutriente Recomendação* (%) 

X (%) DP 

Proteína  05 a 20 15,36 2,33 

Carboidrato 45 a 65 59,56 6,89 

Lipídeo 30 a 40 24,98 5,04 

* DRI – Dietary Reference Intake, 2002 19 
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As creches, que durante quase um século tiveram a função de amenizar os 

efeitos da pobreza e exclusão social, passam a constituir em mecanismo de 

promoção de saúde que oferece alimentos a um grupo de grande vulnerabilidade 

nutricional (lactentes e pré-escolares de baixa renda) e a promover ações de 

cuidados com a população infantil. 

As mães que não têm disponibilidade de cuidar de seus filhos transferem 

os cuidados a serem tomados com a criança pequena, para os profissionais da 

creche, e este passa então a ser o lugar onde a criança permanece por um longo 

período, retornando para casa apenas no final do dia. Tal aspecto evidencia o 

papel fundamental representado pela creche, visando amenizar as situações de 

insegurança alimentar e nutricional e promovendo o crescimento e 

desenvolvimento infantil. 

A alimentação consumida pelas crianças deste estudo desperta 

preocupação dos pesquisadores, não só pela inadequação nutricional, mas, 

sobretudo, pelo contexto alimentar, ao qual estas crianças estão submetidas. 

 As refeições, que deveriam constituir-se de atividades pedagógicas, são 

ainda tidas como atividades isoladas, que objetivam unicamente a ingestão de 

alimentos. 

O conhecimento e atitude dos educadores, bem como seu comportamento 

na interação com as crianças durante as refeições, são fundamentais no 

estabelecimento de preferências alimentares e na aquisição de valores culturais. 

É através dos educadores que se torna possível a integração da nutrição em 

todas as áreas do currículo, e sua presença, construindo um ambiente agradável 

e aconchegante, é que vai consolidar seu papel como promotor do 

desenvolvimento infantil.  

 Em relação ao conteúdo nutricional consumido pelas crianças, observa-se 

inadequação nutricional global, quando comparada às necessidades nutricionais 

diárias totais para a faixa etária estudada. 

 Estes resultados sugerem que a proposta do programa de alimentação em 

creches esteja superestimada. Em países em desenvolvimento como o Brasil, 

onde se presencia ainda nos dias de hoje a existência de desnutrição, pobreza, 

exclusão social e insegurança alimentar e nutricional, é prudente tentar garantir o 
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suprimento alimentar e nutricional na creche, partindo do princípio que este pode 

ser o único local onde a criança recebe alimentos. 

Porém, se esta proposta não é efetiva na prática, parece interessante que 

seja de conhecimento dos pais e da sociedade, que devem ter consciência de que 

também são responsáveis pela alimentação de suas crianças, oficializando assim 

uma parceria no cuidado entre pais e educador, como forma de garantir a saúde, 

a formação de hábitos alimentares saudáveis e o estado nutricional destas 

crianças. 

 Na impossibilidade ou na inexistência de recursos familiares para o 

oferecimento de parte da alimentação no domicílio, alimentos poderiam ser 

providos pelas creches para alimentação vespertina e matutina. Embora sujeitas a 

críticas, estas ações, quando não adotadas, levam ao consumo insuficiente 

evidenciado neste estudo.  

 



     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 



Anexos 

 

 

41

Anexo I – Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo II – Aprovação, pelo Comitê de Ética em Pesquisa, de mudança do Título do 

Projeto de Mestrado 
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Anexo III – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Título do Projeto: “Impacto do treinamento de educadores de creches 

públicas/filantrópicas nas práticas higiênico – dietéticas e na saúde/nutrição dos 

lactentes”, desenvolvido pela Disciplina de Nutrologia do Departamento de Pediatria da 

UNIFESP. 

O objetivo deste estudo é avaliar o efeito de treinamento de educadores de creche 

no estado nutricional dos lactentes atendidos e na aquisição de conhecimentos e 

mudanças nas atividades desenvolvidas. 

Procedimentos utilizados: 

- Medidas antropométricas (peso e estatura) 

- Laboratoriais: coleta de sangue por punção digital para dosagens 

bioquímicas, coleta de saliva da criança para exames bioquímicos e 

microbiológicos. 

- Preenchimento de questionários junto às mães e educadores sobre práticas 

de higiene e alimentação das crianças. 

- Treinamento estruturado em saúde e nutrição. 

- Grupo focal. 

Desconforto: para a coleta de sangue, haverá uma picada do dedo da criança 

podendo causar leve desconforto e risco mínimo. 

Benefícios para o paciente: este estudo visa avaliar as condições que a criança é 

tratada na creche, no que se refere aos hábitos de higiene e alimentação, e procurará 

implantar as condições ideais de atendimento.  Ao longo do estudo, todas as crianças 

identificadas com distúrbios nutricionais, inclusive anemia (Hb inferior a 11g/dL) serão 

encaminhadas as Unidades Básicas de Saúde para tratamento. Ressalta-se que a 

participação é voluntária e a não participação no estudo não acarretará nenhuma 

alteração nas rotinas da mesma na creche. 

Você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. Os principais investigadores são os doutores José 

Augusto Taddei, Domingos Palma e Anne Lise Dias Brasil, que poderão ser encontrados 

na R. Loefgreen, 1647 CEP 04040-032, Vila Clementino - São Paulo –SP – telefone 

5573-1246. Se você tiver alguma dúvida ou consideração sobre a ética da pesquisa, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572, 1º 

andar conjunto 14 – F: 5571-1062 e Fax 5539-7162, e-mail: cepunifesp@epm.br. É 

garantida a liberdade da retirada do consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo a continuidade do seu tratamento na 

instituição. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, 

não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente. Será mantido atualizado sobre 

os resultados parciais da pesquisa, quando estes forem do conhecimento do 

pesquisador. Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 
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estudo, incluindo exames e consultas. Também não haverá compensação financeira 

relacionada a sua participação. Se existir qualquer despesa, ela será absorvida pelo 

orçamento da pesquisa.  

 Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos 

propostos neste estudo, o participante tem o direito a tratamento médico na instituição, 

bem como as indenizações legalmente estabelecidas. Os pesquisadores assumem o 

compromisso de utilizar os dados e o material coletado somente para esta pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou 

que foram lidas para mim, descrevendo o projeto “Impacto do treinamento de 

educadores de creches públicas/filantrópicas nas práticas higiênico – dietéticas e 

na saúde/nutrição dos lactentes”. 

Discuti com os pesquisadores sobre minha decisão em participar deste estudo. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a participação de meu (minha) 

filho (a) é isenta de despesas e que ele (a) tem garantia do acesso ao tratamento 

hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em deixar meu filho(a) 

____________________________________________________________________ 

participar deste estudo e poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, antes 

ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que 

meu filho (a) possa ter adquirido, ou no atendimento do meu filho (a) neste serviço. 

______________________________________   Data ___/___/____ 

Assinatura do representante legal da criança 

____________________________________  Data ____/____/___ 

Assinatura da testemunha 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o consentimento livre e 

esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

______________________________________  Data ____/____/___ 

Assinatura do responsável pelo estudo 
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Anexo IV – Autorização da Coordenadoria de Educação para execução do Estudo  
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Anexo V – Ficha de avaliação do Consumo Alimentar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

 

 

48

Anexo VI - Ficha para anotação das repetições – Consumo Alimentar  
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Anexo VII -  Ficha para anotação das Sopas – Consumo Alimentar   
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Anexo VIII - Carta de submissão - Artigo Científico 

 


