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RESUMO 

Os padrões alimentares dos pré-escolares vêm sofrendo modificações que tem elevado o 

consumo de alimentos industrializados de alta densidade energética e pobre em 

nutrientes. Este trabalho propôs avaliar a composição nutricional de alimentos 

industrializados consumidos com frequência pelo público infantil e analisar a 

conformidade dos rótulos em relação à legislação vigente. Também foram elaborados 

dois supostos lanches, saudável e não saudável, para análise comparativa das 

composições nutricionais. Constatou-se que as bebidas não oferecem densidade 

energética elevada em relação às porções estabelecidas nos rótulos, ao contrário dos 

demais produtos alimentícios. Foi verificada a ausência de vitamina C e ferro em 100% 

dos alimentos avaliados. Quanto à vitamina A e cálcio, 90% e 80% destes alimentos, 

respectivamente, não apresentaram valores significativos para estes nutrientes. Por outro 

lado, observou-se a presença de sódio em todos eles. O lanche saudável obteve maiores 

concentrações de vitamina C, ferro e cálcio. Já as quantidades de sódio foram superiores 

no lanche não saudável. Em relação à conformidade dos rótulos quanto à legislação 

vigente, todos os produtos estão de acordo com a apresentação da informação 

nutricional obrigatória. Porém, há falso conceito de vantagem ou segurança no Biscoito 

A e Suco A. O novo padrão alimentar infantil vigente tem implicações sobre a saúde 

atual da criança e, posteriormente, no aparecimento de doenças crônicas. Considerando 

a gravidade de tal situação, se fazem necessárias e urgentes, ações conjuntas para 

minimizar problemas nutricionais, tanto os relacionados aos déficits quanto aos 

excessos, onde é primordial o engajamento da família, da escola e dos profissionais de 

saúde, em que o nutricionista tem um papel fundamental, de grande relevância. 
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INTRODUÇÃO 

 

A relação entre nutrição e o 

crescimento e desenvolvimento é 

extremamente importante na vida de 

uma criança, pois apesar de serem 

fenômenos diferentes, interagem de 

forma completa, o que expressa a 

potencialidade do ser humano (LAGO, 

2004). 

A fase pré-escolar é 

caracterizada pelo ritmo de crescimento 

regular e inferior ao do lactente. Nesta 

faixa etária, o comportamento alimentar 

caracteriza-se por ser imprevisível e 

variável: a quantidade ingerida de 

alimentos pode oscilar, sendo grande 

em alguns períodos e nula em outros; 

caprichos podem fazer com que o 

alimento favorito de hoje seja 

inaceitável amanhã; ou que um único 

alimento seja aceito por muitos dias 

seguidos (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE PEDIATRIA, 2006).  

As preferências alimentares são 

os principais determinantes da escolha 

dos alimentos pelo grupo pré-escolar. 

Existe uma preferência inata pelo sabor 

doce e rejeição pelo sabor amargo e 

azedo, mas a preferência também é 

moldada por experiências repetidas com 

o alimento, com associações ao 

contexto social e com as consequências 

fisiológicas da ingestão do alimento 

(ACCIOLY et al, 2009). 

Evidências sugerem que crianças 

preferem alimentos associados a 

contextos positivos. Quando são 

forçadas a ingerir alimentos mais 

saudáveis e em quantidades maiores que 

o tolerado, o contexto se torna negativo, 

causando, na maioria das vezes, a 

recusa. Habitualmente, alimentos com 

alta densidade energética (alimentos 

com mais de 1,5 kcal por grama de peso 

ou mililitro) são servidos dentro de 

contextos positivos, como recompensas, 

sobremesas e celebrações (ACCIOLY et 

al, 2009).  

É visto na literatura que estas 

crianças estão ingerindo em excesso 

bebidas adocicadas, doces e lanches 

salgados altamente energéticos e grande 

quantidade de gorduras, sendo muito 

precocemente introduzidos na 

alimentação (AIRES et al, 2011).  

A mídia tem investido muito nos 

alimentos de alta densidade energética, 

sendo o público infantil o mais 

vulnerável aos apelos promocionais de 

propaganda e publicidade que envolve a 

promoção do consumo destes. A 

ingestão excessiva compromete a saúde 

dos pequenos, supostamente por 

predispor ao sobrepeso e a obesidade e 

outras comorbidades.  
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A diversidade e o aumento da 

oferta de alimentos industrializados 

podem influenciar nos padrões de 

consumo alimentar da população 

infantil, principalmente se oferecidos 

durante a formação dos hábitos 

alimentares (MAHAN; ESCOTT-

STUMP, 2005).  

A literatura indica que apesar 

das crianças não estarem dotadas de 

uma capacidade inata para escolher 

alimentos em função do seu valor 

nutricional, os seus hábitos alimentares 

são aprendidos a partir da experiência, 

da observação e da educação, desde os 

primeiros anos de vida. Sendo que, a 

correta formação destes na infância 

favorece a saúde permitindo o 

crescimento e o desenvolvimento 

normal e prevenindo uma série de 

doenças crônico degenerativas na idade 

adulta (MARIN et al, 2009). 

Desta forma, este trabalho se 

propôs a avaliar a composição 

nutricional de alimentos 

industrializados consumidos com 

frequência pelo público infantil e 

analisar a conformidade dos rótulos em 

relação à legislação vigente. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de 

delineamento transversal de caráter 

descritivo. Consistiu em duas etapas: na 

primeira etapa foi realizada revisão da 

literatura sobre aspectos da alimentação 

de crianças de 4 a 6 anos, no período 

pré-escolar, quanto aos principais 

determinantes na formação do hábito 

alimentar, os alimentos industrializados 

de maior consumo por esta faixa etária. 

Utilizaram-se bases de dados científicos 

para busca de periódicos e artigos 

relacionados ao foco do estudo, além de 

pesquisas e referências bibliográficas na 

área de nutrição. 

Na segunda etapa, foram 

selecionados alimentos industrializados 

destinados ao público infantil para 

serem avaliados. Na seleção destes 

alimentos, foram considerados aqueles 

cujas embalagens apresentavam 

alegações por escrito ou por meio de 

figuras com crianças, bichinhos, brindes 

ou frases direcionadas a este público. 

Seguindo estes princípios, 

selecionaram-se os seguintes produtos: 

refrigerantes, achocolatados, biscoitos 

recheados, macarrão instantâneo, 

salgadinhos tipo “chips”, sucos 

industrializados, bolos prontos, 

chocolate e guloseimas. Foram 

escolhidos, dois tipos de alimentos de 

cada grupo, a fim de possibilitar a 

comparação nutricional e dos rótulos. 

Estes produtos foram adquiridos 

aleatoriamente em um estabelecimento 
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comercial de Governador Valadares, 

MG. 

Para a avaliação da rotulagem 

nutricional, foram coletados os 

seguintes dados: valor calórico, 

macronutrientes, cálcio, ferro, vitaminas 

A e C e sódio. Os macronutrientes, 

minerais e vitaminas foram avaliados de 

acordo com as recomendações das 

Dietary Reference Intakes (DRI’S) para 

pré-escolares (INSTITUTE OF 

MEDICINE, 2010). O valor energético 

total considerado para este grupo foi de 

1700 kcal/dia (LAGO, 2004), conforme 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Recomendações nutricionais estabelecidas pelas Dietary Reference Intakes
 

Kcal 

 

CHO 

 

PTN 

 

LIP 

 

VIT. A VIT. C CA 

 

FE 

 

SÓDIO 

 

1700 kcal 130 g 19 g 30 g 400 mcg 25 mg 800 mg 10 mg 1200 mg 

Fonte: Institute of  Medicine, 2010. 

Como parâmetro para avaliar a 

densidade energética do alimento, 

utilizou-se como referência que, 

produtos que fornecem mais de 1,5 kcal 

por grama de peso ou mililitro, são 

considerados de densidade energética 

elevada (ROLLS apud KAC, 2007). 

 Conforme artigo publicado por 

Matuk et al (2011), a maioria dos 

lanches das crianças nas escolas é 

composta por alimentos de alta 

densidade energética. Baseado nesta 

premissa, com o objetivo de 

comparação, foram elaborados dois 

supostos lanches: saudável e não 

saudável, para análise das composições 

nutricionais, observando principalmente 

os nutrientes citados anteriormente 

(Tabela 1). Foi considerado lanche não 

saudável: bolo industrializado com 

recheio e cobertura açucarada, 

refrigerante e chocolate; o lanche 

saudável constituiu-se de bolo caseiro, 

iogurte e fruta. 

 Os produtos também foram 

analisados quanto à conformidade da 

informação nutricional e dos dados 

básicos obrigatórios no rótulo de 

produto alimentício. A Resolução - 

RDC Nº 259, de 20 de setembro de 

2002 e a Resolução - RDC nº 360, de 23 

de dezembro de 2003 foram os 

parâmetros legais utilizados na análise. 

  

RESULTADOS 

 

 Após avaliação de todos os 

produtos, constatou-se que as bebidas 

não oferecem densidade energética 

elevada quando consideradas as porções 
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estabelecidas nos rótulos. A média de 

densidade energética entre refrigerantes, 

sucos industrializados e bebidas lácteas 

foi de 0,44 kcal/ml, 0,46 kcal/ml e 0,84 

kcal/ml, respectivamente. 

 Os produtos alimentícios como 

biscoitos, bolos, salgadinhos tipo 

“chips”, macarrão instantâneo, balas e 

chocolates, ao contrário das bebidas, 

foram considerados alimentos de 

elevada densidade energética pelas 

porções estabelecidas no rótulo, 

conforme Gráfico1. 

 

 

Gráfico 1 – Densidade Energética dos Produtos Alimentícios Avaliados 

 

 

Em relação às adequações dos 

nutrientes vitamina A, C, cálcio, ferro e 

sódio, conforme estabelecido pelas 

DRI’S (INSTITUTE OF MEDICINE, 

2010), foi verificada a ausência de 

vitamina C e ferro em 100% dos 

alimentos avaliados considerados de 

elevada densidade energética.  

Quanto à vitamina A e cálcio, 

90% e 80% destes alimentos, 

respectivamente, não apresentaram 

valores significativos para estes 

nutrientes.  

Por outro lado, observou-se que 

todos os alimentos possuíam sódio em 

sua fórmula. As duas marcas de 

macarrão instantâneo apresentaram 

mais que 100% do valor máximo de 

sódio diário estabelecido para o pré-

escolar. Entre os salgadinhos tipo 

“chips”, observou-se que ambos 

possuem valores muito divergentes. 

Considerando 100g destes produtos, a 

diferença de sódio seria de 600mg entre 

os similares. 

A Tabela 2 descreve os valores 

nutricionais dos produtos avaliados 
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considerados de densidade energética 

elevada, de acordo com as porções 

estabelecidas nos rótulos. 

 

Tabela 2 – Valores nutricionais dos alimentos avaliados de acordo com suas porções 

PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS 

Kcal CHO 

(g) 

PTN 

(g) 

LIP 

(g) 

VIT. 

A 

(mcg) 

VIT. 

C 

(mg) 

CA 

(mg) 

FE 

(mg) 

SÓDIO 

Biscoito A (30 g) 141 19 2,2 6 - - 150 - 78 

Biscoito B (40 g) 183 25 1,9 8,6 - - - - 108 

Bolo A (100 g) 353 40 5,4 19 90 - 150 - 160 

Bolo B (60 g) 213 37 2,5 5,9 - - - - 169 

Salgadinho A (50 g) 206 40 32 3,6 - - - - 498 

Salgadinho B (25 g) 125 17 1,6 5,6 - - - - 99 

Macarrão A (85 g) 376 52 8,3 15 - - - - 1512 

Macarrão B (85 g) 388 54 7 16 - - - - 1630 

Bala A (100 g) 365 83 6,8 - - - - - 69 

Bala B (20 g) 72 18 - - - - - - 10 

Chocolate A (100g) 546 59 6,1 32 - - - - 97 

Chocolate B (25 g) 134 15 1,2 7,7 - - - - 11 

 

Na análise dos dois supostos 

lanches, saudável e não saudável, 

verifica-se comparativamente suas 

composições nutricionais, no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Comparação nutricional entre lanche saudável e não saudável 
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 Foi identificado, a partir da 

comparação, maiores quantidades dos 

seguintes nutrientes, do lanche saudável 

em relação ao não saudável: vitamina C, 

ferro e cálcio. Por outro lado, as 

quantidades de sódio foram superiores no 

lanche não saudável. 

 Em relação à conformidade dos 

rótulos quanto à legislação vigente, todos 

os produtos estão de acordo com a 

apresentação da informação nutricional 

obrigatória. Quanto aos dados básicos 

exigidos no rótulo do produto alimentício, 

há falso conceito de vantagem ou 

segurança no Biscoito A e Suco A, que 

possuem as seguintes frases: “Energia para 

o seu crescimento” e “78 calorias por 

porção: mesmas calorias de uma maçã fuji 

de 130g”, respectivamente. Além disso, 

88,2% dos produtos avaliados apresentam 

figuras humanizadas. 

  

DISCUSSÃO 

 

A nutrição adequada em crianças é 

fundamental para garantir crescimento e 

desenvolvimento normais e a manutenção 

de sua saúde através de seus nutrientes, 

que são constituintes dos alimentos 

necessários à manutenção das funções 

corporais normais, pois fornecem energia, 

proteínas, lipídios e carboidratos – as 

macromoléculas, vitaminas, minerais, 

água, e moléculas essenciais, como 

aminoácidos e ácidos graxos essenciais 

(FIDELIS; OSORIO, 2007). 

O consumo adequado de vitaminas 

e minerais na infância é fundamental para 

evitar carências nutricionais que 

prejudicarão o crescimento (TAVARES et 

al, 2012) ou surgimento de várias 

manifestações patológicas que repercutirão 

na vida adulta, como doenças 

cardiovasculares, câncer e diabetes. 

(FIDELIS; OSORIO, 2007). 

O padrão da alimentação do pré-

escolar é determinado por suas 

preferências alimentares. Neste sentido, a 

dificuldade é fazer com que a criança 

aceite uma alimentação variada, 

adquirindo um hábito alimentar mais 

adequado. A tendência das preferências 

alimentares dessa faixa etária conduz ao 

consumo de alimentos com quantidade 

elevada de carboidrato, açúcar, gordura e 

sal, e baixo consumo de alimentos como 

vegetais e frutas, se comparados às 

quantidades recomendadas (MATUK, 

2011) 

Após avaliação dos produtos 

alimentícios industrializados selecionados, 

constatou-se que as bebidas não foram 

consideradas de densidade energética 

elevada. Em estudo realizado por Andrade 

et al (2003), achocolatados foram 

considerados produtos de alta densidade 
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energética, com 3,92 kcal/ml. No entanto, 

os refrigerantes obtiveram baixa relação 

kcal/ml, assemelhando-se a este estudo.  

Ressalta-se que apesar do 

refrigerante não ser de alta densidade 

energética, seu alto valor calórico, resulta 

da concentração de açúcares, além dos 

aditivos nele contido, tais como 

acidulantes, conservantes e corantes 

artificiais, substâncias que podem causar 

males à saúde, como câncer, processos 

alérgicos, hiperatividade e obesidade. Há 

associações também do uso de 

refrigerantes com celulites subcutâneas, 

estrias, alterações gastrointestinais, porém 

sem apresentarem comprovação científica 

(CARVALHO apud OLIVEIRA, 2011). 

Os autores Andrade et al (2003) ainda 

encontraram elevada densidade energética 

semelhante àquelas consideradas neste 

trabalho, como nos biscoitos recheados, 

bolos industrializados, chocolate e balas. 

Em pesquisa realizada em escolares 

no Sul do Brasil por Suñé et al (2007), o 

consumo de alimentos de alta densidade 

energética foi classificado em adequado, 

alto e excessivo. Dos 719 alunos, 360 

obtiveram como resultado o consumo 

excessivo, superando os consumos 

adequado e alto, que obtiveram 226 e 133 

resultados, respectivamente. 

Em relação às adequações dos 

nutrientes vitamina A, C, cálcio, ferro, 

sódio e gordura trans, conforme 

estabelecido pelas Dietary References 

Intakes, foi verificada a ausência de 

vitamina C e ferro em todos os alimentos 

classificados como de elevada densidade 

energética. Quanto à vitamina A e cálcio, 

90% e 80%, respectivamente, não 

apresentaram valores significativos para 

estes nutrientes.  

Em estudo com pré-escolares de 

Viçosa, MG, Novaes et al (2007) 

verificaram alto consumo de vitaminas A e 

C e adequação de ferro nas refeições 

habituais das crianças. O mesmo encontrou 

Tavares et al (2012) em 308 pré-escolares 

de creches públicas e particulares no 

município de Manaus, AM. Tal diferença 

entre estes estudos e o presente pode ser 

explicada pelas metodologias utilizadas. 

Nos estudos mencionados, foram 

analisadas as refeições fornecidas pelas 

escolas ou creches e, estas, devem atender 

à Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16 de 

julho de 2009, que dispõe sobre o 

atendimento da alimentação escolar aos 

alunos da educação básica no Programa 

Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, 

para elaboração dos cardápios, justificando 

os resultados positivos. 

Por outro lado, em uma das 

pesquisas, a de Tavares et al (2012), foi 

constatado elevado consumo de sódio em 

70% das crianças avaliadas, supondo que 
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este resultado se deve ao aumento no 

consumo de alimentos industrializados, 

ricos neste mineral. Estes autores ainda 

ressaltam que o alto consumo de sódio 

poderá trazer consequências negativas para 

a saúde infantil e na vida futura, uma vez 

que está associado à alta prevalência de 

hipertensão arterial, considerada um dos 

maiores problemas de Saúde Pública em 

adultos. 

Ao avaliar os alimentos 

industrializados destinados às crianças, 

observou-se que a indústria alimentícia 

passou a incorporar vitaminas e minerais a 

seus produtos. Entretanto, a suposta adição 

de nutrientes não faz destes alimentos 

saudáveis, que possam substituir alimentos 

naturais. A quantidade de micronutrientes 

adicionada aos mesmos permanece não 

atendendo as necessidades nutricionais das 

crianças (WIRTH apud OLIVEIRA, 

2011). 

Para comparação dos nutrientes 

fornecidos pelos produtos alimentícios em 

relação às Dietary References Intakes, 

foram utilizados os valores das porções 

estabelecidas em cada rótulo. No entanto, 

supõe-se que tais porções indicadas 

subestimam a realidade. Este fato foi 

descrito por Ello-Martin et al apud 

Rodrigues; Proença (2011), onde afirmam 

que, a partir dos quatro anos de idade, já é 

possível verificar alterações na ingestão 

energética decorrentes do aumento nas 

porções oferecidas.  

 A avaliação da composição 

nutricional do lanche saudável mostrou a 

presença de vitamina C, ferro e cálcio, 

nutrientes necessários para o crescimento e 

o desenvolvimento normais do pré-escolar 

(MAHAN et al, 2013). Já o lanche não 

saudável supera as quantidades de 

vitamina A, carboidratos, lipídeos e sódio. 

MATUK et al, 2011, também mostrou 

inadequação nas lancheiras pela presença 

frequente de bebidas e alimentos 

industrializados, ricos em açúcares, sódio e 

gorduras. Em contrapartida, baixa presença 

de alimentos ricos em fibras, vitaminas e 

minerais. As fontes de vitamina A, 

normalmente são de origem animal, 

encontradas em fígado, manteiga, leite 

integral, gema de ovo, creme de leite e 

queijos (NOVAES et al, 2007). Supõe-se 

que a maior concentração de vitamina A 

no lanche não saudável se deve à adição 

deste nutriente no processo de fabricação 

do bolo industrializado com recheio e 

cobertura açucarada. 

As escolhas dos alimentos da 

lancheira estão diretamente ligadas aos 

familiares que são responsáveis pela 

compra e pelo preparo dos alimentos em 

casa, transmitindo seus hábitos alimentares 

às crianças (MATUK et al, 2011). 
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No período pré-escolar, o ambiente 

da escola influencia na formação dos 

valores e estilos de vida quanto à 

alimentação, uma vez que a criança 

permanece na escola durante um ou dois 

períodos do dia, em convívio com outras 

crianças (MENEGAZZO et al, 2011). 

Assim, existe uma interação entre os 

hábitos alimentares adquiridos na família e 

aqueles aprendidos na escola, podendo um 

influenciar o outro. Como os lanches são 

definidos pelos responsáveis das crianças, 

é primordial que eles estejam envolvidos 

em ações de educação nutricional 

(MATUK et al, 2011). 

Outra avaliação realizada no 

presente estudo foi a análise da 

conformidade dos rótulos estudados em 

relação à legislação vigente. De acordo 

com Cordeiro et al (2010), entende-se por 

rotulagem nutricional a informação relativa 

às propriedades nutricionais do alimento. 

Esta informação deve ser de fácil 

compreensão por parte do consumidor, e 

não deverá dar a entender que um 

determinado produto alimentar apresente 

vantagens nutricionais relativos a outros 

que não contenham informação nutricional 

no rótulo. 

Segundo a Resolução RDC nº 40 da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária e 

Alimentar (ANVISA), todos os alimentos 

devem trazer informações nutricionais em 

seus rótulos, sendo obrigatórias: valor 

energético, carboidratos, proteína, gorduras 

totais, gorduras trans, gorduras saturadas, 

fibra alimentar e sódio (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2001). 

As vitaminas e os sais minerais 

podem ser declarados opcionalmente pelo 

fabricante, quando presentes em 

quantidades maiores ou iguais a 5% da 

ingestão diária recomendada (IDR), por 

porção. Tais nutrientes são encontrados 

frequentemente nos rótulos de produtos 

como salgadinhos tipo “chips” e 

guloseimas. Apesar de muitas vezes a 

informação não é enganosa, pode levar a 

uma interpretação errônea da qualidade 

nutricional e de supostas vantagens no 

consumo destes alimentos que, como se 

sabe, não devem ser estimulados na dieta 

infanto-juvenil (PONTES  et al, 2009). 

 No presente estudo, todos os 

produtos alimentares estão de acordo com 

a apresentação da informação nutricional 

obrigatória. Quanto aos dados básicos 

exigidos no rótulo do produto alimentício, 

há falso conceito de vantagem ou 

segurança em dois alimentos avaliados. O 

Biscoito A e Suco A, possuem as seguintes 

frases: “Energia para o seu crescimento” e 

“78 calorias por porção: mesmas calorias 

de uma maçã Fuji de 130g”, 

respectivamente. Também foi observado 

que o salgadinho A relata em sua 
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embalagem a presença de vitamina A, B1 e 

ácido fólico, no entanto estes não são 

apresentados no quadro de informações e 

nem na lista de ingredientes. Em estudo 

realizado por Smith e Almeida-Muradian 

(2011), foi identificado que, dos 52 rótulos 

adquiridos, 30,8% apresentaram frases que 

não estão previstas nos Regulamentos 

Técnicos, podendo induzir o consumidor 

ao erro, tais como alegações funcionais, 

que podem levar ao falso conceito sobre as 

propriedades do produto.  

Em relação às figuras humanizadas, 

88,2% dos produtos avaliados 

apresentaram tais irregularidades. Os 

pesquisadores Smith e Almeida-Muradian 

(2011), analisando alimentos infantis 

também relataram que o item “avaliação de 

figuras, símbolos, ilustrações e desenhos” 

nos rótulos, apresentou aproximadamente 

19% mais erros quando comparados a 

outros itens que compõem o rótulo como 

data de validade e informações de painel 

principal. Os autores ainda afirmam que os 

alimentos infantis são um exemplo claro 

desta repetição de irregularidades, uma vez 

que apresentaram erros comuns de 

utilização de ilustrações e frases não 

permitidas pelos Regulamentos Técnicos. 

  

 

CONCLUSÃO 

 

É visto que os padrões alimentares 

dos pré-escolares vêm sofrendo 

modificações em função do crescimento de 

alternativas alimentares caracterizadas por 

facilidade no transporte, no 

armazenamento, no preparo e o 

enriquecimento de alimentos com 

nutrientes.  

Por outro lado, as embalagens e os 

rótulos atraem e estimulam o consumo 

excessivo de alimentos ricos em açúcares, 

sódio e gorduras e pobres vitaminas e 

minerais importantes para o crescimento e 

desenvolvimento infantil. 

 Este novo padrão alimentar 

infantil vigente tem implicações sobre a 

saúde atual da criança e, posteriormente, 

no aparecimento de doenças crônicas.  

 Considerando a gravidade de tal 

situação, se faz necessária e urgente, ações 

conjuntas para minimizar problemas 

nutricionais, tanto os relacionados aos 

déficits quanto aos excessos, onde é 

primordial o engajamento da família, da 

escola e dos profissionais de saúde, em que 

o nutricionista tem um papel fundamental, 

de grande relevância. 
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ASSESSMENT OF NUTRITIONAL COMPOSITION OF PROCESSED FOOD 

CONSUMED BY CHILDREN 

 

ABSTRACT 

 

The dietary patterns of preschool children have been modified to have high consumption of 

processed foods with high energy density and low in nutrients. This study aimed to evaluate 

the nutritional composition of processed foods often consumed by children public and 

examine the conformity of labels in relation to current legislation. Were also prepared two 

alleged snacks, healthy and unhealthy, for comparative analysis of nutritional compositions. It 

was observed that the beverages do not provide high energy density relative to the portions 

laid on the labels, unlike other food products. The absence of vitamin C and iron in 100 % 

food reviews has been verified. The vitamin A and calcium, 90 % and 80 % of feed, 

respectively, showed no significant values for these nutrients. On the other hand, the presence 

of sodium in all of them was observed. The healthy snack had the highest concentrations of 

vitamin C, iron and calcium. Since the amounts of sodium were higher in non- healthy snack. 

For compliance labels regarding the current legislation, all products conform to the 

presentation of mandatory nutrition information. However, there is misconception advantage 

or safety at The Biscuit and juice A. The new children's current eating pattern has 

implications on the current health of the child and, later, the onset of chronic diseases. 

Considering the seriousness of this situation, are necessary and urgent, joint actions to 

minimize nutritional problems, both related to deficits as the excesses, which is the primary 

engagement of family, school and health professionals, where the dietitian has a fundamental 

role of great importance. 

 

Keywords: Processed Foods; Preschoolers; Nutritional composition; Nutrition Labelling. 
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