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RESUMO

O objetivo do presente trabalho é analisar os fatores relacionados ao desmame precoce, consumo de fórmulas infantis e ultraprocessados em 
crianças menores de dois anos em duas Unidades Básicas de Saúde em São José-SC. Metodologia: Estudo observacional, de delineamento 
transversal. Os dados analisados neste estudo, foram coletados no segundo semestre de 2018 e primeiro semestre de 2019, em duas Unidades 
Básicas de Saúde em São José – SC. O método utilizado, foi o questionário estruturado, adaptado do Marcador de Consumo Alimentar na Atenção 
Básica. Essa metodologia foi aplicada a 100 pais ou responsáveis de crianças até dois anos de idade. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Faculdade Estácio de Sá de SC, sob o número 2.943.630. Resultados e discussão: Do total de crianças entrevistadas, (53%) não 
eram amamentadas no peito e (38%) as mães realizaram o desmame precoce.  Como motivo do desmame (47,37%) relataram a mãe ter pouco 
leite ou não ter. O uso de fórmula infantil, estava presente em (64%). Dos motivos relatados pelos responsáveis do que levou a introdução da 
fórmula infantil, o que mais se destacou, foi a mãe ter pouco leite ou não ter (23%) e (14%) por ter que voltar ao trabalho. É possível observar que 
os alimentos que se destacam com um consumo maior entre o total de crianças entrevistas, são o biscoito de maizena (44%) iogurte infantil 
(43%), biscoito água e sal (38%), mucilon (27%) e água de coco de caixinha (27%). Os alimentos que se destacaram, com um consumo regular 
pelas crianças, foram o nescau (89%), biscoito água e sal (81,58%), biscoito recheado (80%), biscoito de maisena (77,27%) e cremogema 
(71,43%).Com relação ao consumo esporádico, os alimentos com maior consumo foram salgadinho de pacote (46,15%), sopinhas e papinhas 
prontas (41,67%), refrigerantes (33,33%), doces ou guloseimas (31,82%) e macarrão instantâneo (26,67%). Destaca-se atenção para as crianças de 
12 a 24 meses de idade, que apresentaram um maior consumo regular e esporádico dos alimentos citados. Quando comparado o consumo 
alimentar com a escolaridade do responsável, (84,5%) das crianças com responsáveis com ensino fundamental completo, consomem mais 
produtos ultraprocessados, quando comparados ao ensino superior completo, apresentando um consumo menor de (14,78%). Já o consumo 
alimentar e a renda familiar (33%) das crianças com responsáveis de renda familiar ≤ a um salário mínimo consomem mais produtos 
ultraprocessados, quando comparadas com as que recebem ≥ a dois salários mínimo, apresentando um consumo menor (16%). O consumo 
alimentar quando comparado com o número de filhos, mostrou que (43,33%) das crianças com responsáveis com quatro ou mais filhos, 
apresentaram um consumo maior de ultraprocessados, quando comparados com responsáveis que tinham somente um filho, que apresentou um 
consumo de (16,78%). Crianças com mães que não trabalham fora do lar, apresentaram um consumo maior de ultraprocessados (24,73%), 
quando comparados as crianças de mães que trabalham fora (15,86%). Comparando a idade e consumo alimentar, crianças com responsáveis 
com idade entre 20 a 35 anos, apresentaram um consumo maior de alimentos ultraprocessados (55,55%), quando comparado a idade >35 que 
teve um consumo menor (5,60%). O presente estudo identificou, que fatores como baixa renda familiar, baixa escolaridade, maior número de 
filhos, responsáveis com idade de 20 a 35 anos e crianças cujo responsáveis não trabalhavam fora do lar, se destacaram com uma maior 
introdução de ultraprocessados na alimentação infantil antes dos dois anos. Conclusão: Índices de desmame precoce e uso de fórmulas infantis 
ainda são elevados entre as crianças. Observou-se maior frequência de consumo regular e esporádico entre crianças de 12 a 24 meses, e maior 
oferta por responsáveis com baixa escolaridade, menor renda familiar, maior número de filhos, idade de 20 a 35 anos e crianças cujo 
responsáveis não trabalhavam fora do lar.
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