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RESUMO

Visando a importância do aleitamento materno exclusivo para o lactente, o elevado consumo de Fórmulas Infantis em substituição a este e a 
relevância desse uso para a saúde do lactante. O consumo dessas fórmulas de forma inadequada e sem a prescrição de um profissional 
qualificado para orientação, pode fazer com que o recém-nascido desenvolva alergia alimentar, sobrepeso, obesidade e entre outras doenças 
crônicas não transmissíveis, principalmente os que não foram amamentados nos primeiros seis meses de vida. Deve-se levar em consideração a 
importância da ingestão de micronutrientes e macronutrientes de forma adequada nos primeiros meses de vida do lactente, uma vez que este 
encontra-se em alta fase de crescimento. Vale salientar que os mesmos fazem parte dos grupos mais suscetíveis aos erros e deficiência 
decorrente da má alimentação, sendo capaz de acarretar graves consequências nutricionais. Esta pesquisa analisou os dados da composição 
química das fórmulas, buscando apontar possíveis incoerências nas propriedades das fórmulas infantis. Os parâmetros analisados foram os 
valores de   lipídios, proteínas, carboidratos, cinzas e umidade das fórmulas, com os respectivos métodos: método Bligh e Dye, método formol, 
método Eynon Lane, cinza seca, método por secagem. As análises foram realizadas com quatro fórmulas infantis comercializadas no município de 
Campos dos Goytacazes. O resultado da análise de Lipídios encontrou inconformidade em 50% das amostras analisadas, e valores acima do 
recomendado na RDC n° 44. A análise de carboidratos demonstra que 75% das amostras apresentaram-se em inconformidade comparando-as 
com os valores do rótulo. A análise de proteínas apontou inconformidade de 75% das amostras. Quanto ao teor de umidade todas as amostras se 
mostraram adequadas. Os valores da análise de minerais demonstraram inconformidade em 75% das amostras. Diante dos resultados conclui-se 
que não há uma fiscalização mais eficiente com relação à composição das fórmulas infantis e da veracidade dos rótulos nutricionais.
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