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Resumo 

 

O foco deste trabalho foi a orientação nutricional para responsáveis de crianças 

menores de dois anos. A chegada de uma criança transforma radicalmente a rotina 

dos pais e da família, trazendo novas descobertas, desafios, e dúvidas sobre que 

tipo de alimento oferecer a criança. Pensando nesses questionamentos, foi 

desenvolvida esta pesquisa, onde o objetivo foi conscientizar os responsáveis por 

crianças menores de dois anos quanto à Educação Nutricional, orientação sobre a 

importância da alimentação saudável, e apresentação de alternativas saudáveis e 

práticas no dia a dia. Foi desenvolvido um questionário com dez perguntas sobre os 

seguintes temas: período de aleitamento materno exclusivo, características 

alimentares da criança, frequência do consumo de alimentos industrializados, e o 

consumo de açúcar. A pesquisa foi realizada de modo online, devido exigências de 

segurança e saúde adequando-se à realidade da pandemia mundial de COVID-19. A 

partir dos dados coletados, com as respostas do questionário aplicado foi observado 

que a maioria (cerca de 90% das respostas) da população estudada apresentou 

conhecimento prévio adequado sobre  alimentação saudável para crianças menores 

de dois anos. Um dado interessante foi que mais de 50% da população pesquisada, 

amamentou sua criança por mais de seis meses, uma ação importante, já que a 

amamentação é provedora de muitos benefícios para a criança e também para a 

mãe. Outra questão abordada, avaliou o consumo de refrigerantes e frituras na dieta 

da criança, com mais de 50% das respostas, indicando que não ofereciam esses 

tipos de alimento à criança. Concluímos que a maioria dos responsáveis avaliados, 

entendem que a alimentação saudável é um fator relevante na vida das crianças, e 

que a oferta desses alimentos devem ser no momento adequado, para que os 

nutrientes sejam ingeridos de forma correta. 

 

Palavras-chave: Orientação Nutricional. Educação Nutricional. Alimentação 

Saudável.   



 
 

Abstract 

 

The focus of this study was nutritional guidance for guardians of children under two 

years of age. The arrival of a child radically transforms the routine of parents and 

family, bringing new discoveries, challenges, and doubts about what kind of food the 

child offers. Thinking about these questions, this research was developed, where the 

objective was to conscientize those responsible for children under two years of age 

regarding the Nutritional Education, the orientation on  the importance of healthy 

eating, and presentation of healthy and practical alternatives in daily life. A 

questionnaire was developed with ten questions on the following topics: exclusive 

breastfeeding period, child's dietary characteristics, frequency of consumption of 

industrialized foods, and sugar consumption. The research was conducted  online, 

due to safety and health requirements adapting to the reality of the global pandemic 

of  COVID-19. From the data collected, with the answers of the questionnaire applied 

it was observed that the majority (about 90% of the answers) of the population 

studied presented adequate previous knowledge about healthy eating for children 

under two years of age. An interesting fact was that more than 50% of the population 

surveyed, breastfed their child for more than six months, an important action, since 

breastfeeding is the provider of many benefits for the child and also for the mother. 

Another question addressed evaluated the consumption of soft drinks and fried foods 

in the child's diet, with more than 50% of the answers, indicating that these types of 

food did are not offered the child. We conclude that most of the responsible 

evaluated understand that healthy eating is a relevant factor in the children's lives, 

and that the supply of these foods should be at the appropriate time, so that nutrients 

are ingested correctly. 

 

Keywords: Nutritional Guidance. Nutritional Education. Healthy Eating.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

A chegada de um recém-nascido é um fator de suma importância na vida de 

uma família, ocasionando mudanças na rotina e nos hábitos familiares. Com todos 

esses acontecimentos, surgem os questionamentos e as dúvidas sobre como lidar 

com a criança. A orientação profissional é essencial para que o responsável possa 

desenvolver hábitos saudáveis na vida da criança (BRASIL, 2013). 

A formação de hábitos alimentares é desenvolvida na infância, por influências 

genéticas e ambientais como, as predisposições hereditárias de paladar, presença 

ou não de aleitamento materno, forma de inclusão da alimentação complementar, 

experiências positivas e negativas em relação aos alimentos, e os hábitos familiares, 

entre muitos outros fatores. Dessa forma, a alteração de um hábito alimentar 

enraizado é um desafio na vida adulta, sendo uma barreira aos profissionais de 

saúde (SERVIÇO DE QUALIDADE DE VIDA E REABILITAÇÃO – SEQVR, 2015). 

Nos dois primeiros anos de vida da criança, acontece o crescimento 

acelerado, chegando a 25 centímetros no primeiro ano e 12 centímetros no segundo 

ano. Além disso, a alimentação saudável passa a ser um marco muito importante 

para determinar os hábitos alimentares para o resto da vida (BRASIL, 2013). 

 

[...] torna-se inquestionável a importância da alimentação da 

criança nessa fase, uma vez que deficiências nutricionais ou 

condutas inadequadas quanto à prática alimentar podem, não só 

levar a prejuízos imediatos na saúde da criança, elevando a 

morbimortalidade infantil, como também deixar sequelas futuras 

como retardo de crescimento, atraso escolar e desenvolvimento 

de doenças crônicas não transmissíveis (BRASIL, 2013). 

 

As instituições governamentais responsáveis do Brasil recomendam a 

amamentação exclusiva até os seis meses de vida da criança e a partir dessa idade 

a introdução da alimentação complementar ao leite materno. A II Pesquisa de 

Prevalência de Aleitamento Materno mostrou que a média de amamentação 

exclusiva foi de 54,1 dias. Foi observado que o desmame é precoce, com a 

introdução de chás, sucos, água e outros, progredindo de modo gradativo e 

ocorrendo geralmente nas primeiras semanas ou meses de vida. Na faixa etária de



8 
 

 

seis a nove meses, mais da metade das crianças pesquisadas já haviam consumido 

frutas verduras e legumes. A introdução de alimentos industrializados como bebidas 

açucaradas, bolachas e salgadinhos, acontece, em geral, entre os nove e os doze 

meses de vida. Afirma-se que a introdução de alimentos complementares, realizada 

precocemente antes dos seis meses, não é recomendada, fazendo-se inadequado 

do ponto de vista energético e nutricional (BRASIL, 2013). 

Nos primeiros dois anos de vida da criança, a escolha de quais alimentos que 

são oferecidos, tem destaque especial, pois é nesse momento que os hábitos 

alimentares da criança serão formados. A família passa a ter papel fundamental para 

a escolha desses alimentos, juntamente com a criança. O responsável, determina 

quais alimentos oferecer, e a criança decide entre os escolhidos, qual se encaixa na 

sua preferência. É importante oferecer à criança grande variedade de alimentos para 

que ela experimente, pois quanto mais alimentos ela tiver acesso, maior será sua 

afeição a eles (BRASIL, 2019). 

 

O envolvimento da criança na escolha dos alimentos e no preparo 

das refeições deve ser estimulado, pois permite que ela vivencie 

as tarefas cotidianas relacionadas á alimentação. Se a criança 

recusa um alimento porque não gosta, é importante que a família 

continue a oferecê-lo para ela, sem forçar, pois quanto mais 

oferecer esse alimento maior será a chance de ela aceitar 

(BRASIL, 2019).  

 

Na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), foram analisadas as 

condições nutricionais da criança, mostrando que há prevalência de baixo peso para 

a estatura da criança, baixa estatura para a idade, e excesso de peso em crianças 

menores de cinco anos (BRASIL, 2013). 

A Educação Alimentar Nutricional colabora para o desenvolvimento infantil 

nos primeiros dois anos de vida, expressando a necessidade de assegurar uma 

alimentação saudável. A alimentação, principalmente no primeiro ano de vida, é fator 

determinante na saúde da criança. Por isso, é importante ter o conhecimento 

adequado e atualizado acerca do assunto. As fases iniciais do desenvolvimento 

humano são influenciadas por fatores nutricionais e metabólicos levando a efeitos de 
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longo prazo na programação metabólica da saúde na vida adulta. (PROF. 

BENEDITO SCARANCI FERNANDES, et al). 

 

A infância é o grande momento da construção de um modo de 

vida saudável, que será levado até a vida adulta. Os bons hábitos 

devem ser estimulados e praticados por toda a família. Os pais 

devem se empenhar nesse objetivo, mesmo diante de problemas 

como baixa aceitação ou inapetência, e devem se esforçar, 

sobretudo, em dar o exemplo (SERVIÇO DE QUALIDADE DE 

VIDA E REABILITAÇÃO – SEQVR, 2015). 
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2. OBJETIVO 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Verificar o conhecimento sobre alimentação saudável dos responsáveis por 

crianças menores de dois anos quanto à Educação Nutricional. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Orientar os responsáveis quanto à importância da alimentação saudável; 

 Sugerir alternativas saudáveis e práticas no dia a dia. 

 

2.3 Problema 

 

A chegada de uma criança, abrange mudanças radicais na rotina de uma família, 

tudo passa a ser visto por um olhar diferente. As dúvidas e os questionamentos 

surgem, desde o descobrimento da gravidez. Perguntas como: - O leite materno é 

suficiente? Com qual frequência meu bebê deve ser amamentado? Até quando ele 

pode mamar? O que posso dar a meu bebê após os seis meses de vida? Quais 

alimentos são saudáveis? Devo introduzir alimentos industrializados na alimentação 

do meu filho?, - passam a fazer parte da rotina da família e se faz necessário apoio 

profissional. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

A importância do tema é conscientizar os responsáveis por crianças menores 

de dois anos tornando-os cientes para oferecer grande variedade de alimentos à 

criança e estimulando o consumo diário de frutas, verduras e legumes. 

A alimentação adequada e saudável contribui para a saúde infantil, para que 

as crianças cresçam e se desenvolvam em todo seu potencial. Isso é muito 

importante durante a infância, e é crucial nos dois primeiros anos de vida. Entretanto 

nem todas as crianças brasileiras têm acesso à alimentação saudável. O Brasil 

ainda convive com desigualdades no acesso a alimentos, levando inúmeras pessoas 

a passarem fome e/ou não consumirem ou comprarem alimentos saudáveis, na 

variedade e quantidade necessárias. Há ainda as pessoas que têm acesso limitado 

a alimentos saudáveis e adequados nas localidades onde vivem (BRASIL, 2018). 

 Pautado no artigo 6º do código de ética para TND, consideramos que: os 

Técnicos em Nutrição e Dietética (TND) poderão participar de pesquisas e estudos 

relacionados à sua área de atuação (CFN nº605) para ampliar o acesso à 

informação de qualidade e melhorar o consumo de alimentos nutritivos e adequados 

às diferentes fases do ciclo de vida, principalmente na infância. 
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4. METODOLOGIA 

 

O trabalho descrito, trata-se de uma pesquisa sobre a alimentação saudável, 

oferecida a crianças menores de dois anos, sendo o público alvo os responsáveis 

por essas crianças. 

Foi desenvolvido um questionário online autoaplicável, no qual dez questões 

de múltipla escolha abordaram os seguintes conceitos: período de aleitamento 

materno exclusivo, características alimentares da criança, frequência do consumo de 

alimentos industrializados, e o consumo de açúcar. 

 O questionário online foi formulado no aplicativo Microsoft Forms®, 

contemplando uma breve explicação da pesquisa, e os nomes dos responsáveis 

pela mesma. Houve ainda o pedido de autorização para uso científico  dos dados 

coletados em sigilo, seguido pelas dez questões. Esperava-se atingir no mínimo, 

cinquenta questionários, respondidos pelo público alvo da pesquisa.  

 A pesquisa foi realizada de modo online, devido exigências de segurança e 

saúde, adequando-se à realidade da pandemia mundial de COVID-19. 

 Foram encaminhados 150 questionários para responsáveis de crianças 

menores de dois anos, através das redes sociais, WhatsApp®, Facebook®  e 

Instagram®. A pesquisa ficou disponível online durante dez dias, com início na data 

10/06/2020 no horário de 12h00 e término em 20/06/2020 às 18h00 (horários de 

Brasília). 

 Passado dez dias de coleta de dados, foi encaminhado folder orientativo, com 

informações e recomendações para a alimentação saudável das crianças menores 

de dois anos, baseado nos “Doze passos para uma alimentação saudável das 

crianças menores de dois anos”, encontrado no Guia Alimentar Para Crianças 

Brasileiras Menores de Dois Anos, 2019. 
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5. RESULTADOS 

 

Participaram dessa pesquisa, 123 responsáveis de crianças menores de dois 

anos, situados no município de São Paulo, no primeiro semestre de 2020. 

Em dez dias corridos, período de disponibilidade da pesquisa, dos 150 

questionários enviados, foram recebidas 123 respostas, totalizando 82% de retorno. 

 

Gráfico 1- Período de amamentação dos bebês 

Fonte: Do próprio autor, 2020. 

No gráfico 1, houve a observação que a maioria dos bebês, (41%) foram 

amamentados por mais de um ano, seguido por bebês amamentados até os quatro 

meses (21%), posteriormente bebês amamentados até os seis meses (18%), em 

seguida bebês amamentados por mais de seis meses (13%), e enfim o menor 

índice, foi o de bebês não amamentados (7%). 

 

Gráfico 2- Introdução da consistência adequada de papa salgada 

Fonte: Do próprio autor, 2020. 

No gráfico 2, ocorreu que a maioria do público da pesquisa (76%), considera a 

consistência “amassada ou pastosa”, ideal para introdução inicial de alimentos à 
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criança, seguido pela opção da consistência “liquidificada” (14%), posteriormente 

supõem que “todas as alternativas estão corretas” (6%), e enfim, a alternativa 

“pedaços” é a consistência menos escolhida (4%), para iniciação da introdução de 

papa salgada.  

 

Gráfico 3- Melhor opção para oferta de fruta 

Fonte: Do próprio autor, 2020. 

No gráfico 3, foi observado que a maioria das respostas consideraram “¼ da porção 

da fruta”, a melhor opção para ofertar à criança (57%), seguida pela opção de 

“metade da fruta” (25%), depois consideraram “todas as alternativas corretas” (16%), 

por fim o menor índice de respostas foi a opção “inteira” (2%). 

 

Gráfico 4- Oferta ideal de café da manhã 

Fonte: Do próprio autor, 2020. 

No gráfico 4, tornou-se observado que grande parte das respostas obtidas (67%), 

consideram a opção “leite, cereal e fruta” como a ideal para o café da manhã, logo 

em seguida a alternativa “café com leite e pão com margarina” (23%), logo a opção 

“outros” (10%), e finalizando, a menos respondida (1%) foi a opção “achocolatado ou 

refrigerante e biscoitos recheados”. 
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Gráfico 5- Quantidade de refeições realizadas com toda a família 

Fonte: Do próprio autor, 2020. 

No gráfico 5, a maior porcentagem de respostas (72%) foi na opção de “todos os 

dias”, para refeições realizadas em família, seguidamente da opção, “2 dias por 

semana” (18%), posteriormente a de “5 dias por semana” (8%), e a menos 

respondida (2%) foi a de “nenhum dia”. 

 

Gráfico 6- Opção mais saudável para o lanche da manhã 

Fonte: Do próprio autor, 2020. 

No gráfico 6, houve a observação que a maior porcentagem de respostas (99%) 

encontrou-se na opção “porção de frutas”, posteriormente a alternativa “um pacote 

de salgadinho” (1%), as opções “taça de sorvete” (0%) e “biscoito recheado com 

refrigerante” (0%), não foram escolhidas. 
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Gráfico 7- Consumo semanal de frituras e refrigerantes 

Fonte: Do próprio autor, 2020. 

No gráfico 7, a alternativa com maior porcentagem de respostas (55%) foi a 

“nenhuma vez” há consumo de frituras e refrigerantes, seguida pela opção “mais de 

duas vezes por semana” (34%), depois a opção “não sei” (9%), e finalizando a 

escolha menos respondida (2%) foi a “mais de dez vezes por semana”. 

 

Gráfico 8- Idade ideal para introdução do açúcar na alimentação da criança 

Fonte: Do próprio autor, 2020. 

No gráfico 8, a opção com maior porcentagem de escolhas (52%) foi a que indicou 

idade “a partir de dois anos” para introdução do açúcar na alimentação da criança, 

seguiu-se como segunda opção (39%) a idade “a partir de um ano”, posteriormente, 

a idade “a partir de seis meses” (8%), e a alternativa com menor porcentagem de 

respostas (1%) foi a idade “a partir de quatro meses”. 
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Gráfico 9- Quantidade de açúcar que deve-se acrescentar nas frutas e sucos naturais 

Fonte: Do próprio autor, 2020. 

No gráfico 9, ocorreu que a opção “nenhuma colher” de açúcar acrescentada em 

frutas e sucos naturais, foi a que obteve maior porcentagem de escolhas (80%), 

seguida pela opção “uma colher” (16%), depois a escolha foi, “duas colheres” (2%), 

e a de menor porcentagem (1%) se deu na alternativa “três colheres”.  

 

Gráfico 10- Bebida que não apresenta açúcar de adição 

Fonte: Do próprio autor, 2020. 

No gráfico 10, foi observado que a opção com maior porcentagem de escolhas 

(93%) foi a de “suco natural”, seguida pela alternativa “refrigerante” (4%), 

posteriormente a de “refresco em pó” (2%), e a opção menos escolhida (1%), foi a 

de “achocolatado”. 
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6. DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos na pesquisa, mostraram um dado interessante. Grande 

parte das respostas estavam corretas, o que ocasionou surpresa e interesse nas 

pesquisadoras, que não esperavam elevado nível de conhecimento e orientação da 

população em relação à oferta de alimentação de crianças menores de dois anos. 

Os dados coletados revelaram que a população analisada, possuí um bom 

entendimento em relação aos alimentos saudáveis, e que a oferta deles, em muitos 

casos, é feita de forma assertiva, proporcionando um crescimento saudável ás 

crianças. 

Mais da metade dos pesquisados indicaram que seus bebês foram 

amamentados, exclusivamente, por mais de seis meses, totalizando 54% das 

respostas.  

A amamentação exclusiva, segundo o Guia alimentar para crianças brasileiras 

menores de dois anos, (2019), é preconizada até os seis meses de vida da criança.  

Esse ato oferece benefícios imediatos e tardios, podendo citar, a 

amamentação na primeira hora de vida da criança, que é um dos fatores que levam 

a liberação de ocitocina, um hormônio estimulante, que ajuda a diminuir os índices 

de hemorragia pós parto, e proporciona a volta mais rápida do útero a seu formato 

original.  

Para o bebê é ainda mais importante, além de nutri-lo, agirá como protetor. O 

leite materno é o único que contém anticorpos e outras substâncias que protegem a 

criança de infecções e doenças comuns, como por exemplo, as diarreias e infecções 

respiratórias. Já os benefícios tardios da amamentação, para a mãe, futuramente 

pode diminuir a incidência de câncer de mama, ovário e endométrio. Para o bebê, o 

ato de sucção do leite, proporciona um melhor desenvolvimento da musculatura 

facial, que futuramente, ajudará a criança a não ter problemas de fala, respiração, 

mastigação e outros. 

A introdução de alimentos a partir dos seis meses de vida da criança, é 

também um grande desafio, visto que muitos responsáveis ficam em dúvida de quais 

alimentos podem oferecer à criança.  
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Foi avaliado como deveria ser a consistência da papa de legumes na 

introdução alimentar da criança, e 76% dos pesquisados, escolheram a opção 

correta, “Amassada ou pastosa”. 

A introdução de alimentos além do leite materno, a partir dos seis meses de 

vida, deve ser iniciada na consistência amassada, e aos pouco evoluindo para 

alimentos picados em pequenos pedaços, até a oferta de alimentos em pedaços, e 

enfim a alimentação similar a da família.  

Os alimentos não devem ser introduzidos em consistências liquidificadas, pois 

além da difícil percepção do seu sabor e textura, haverá dificuldade de aceitação de 

alimentos sólidos futuramente. 

Em outro dado analisado, tornou-se averiguado que a oferta ideal de café da 

manhã, leite, cereal e frutas, obteve o maior índice de porcentagem com 67% das 

respostas totais. Mostrando que a população, em sua maioria, procura oferecer os 

alimentos considerados saudáveis para as suas crianças.  

Possuir uma variedade de apresentação dos alimentos é muito importante, 

para a formação de hábitos alimentares saudáveis e aptidão por diversos tipos de 

alimentos.  

A notabilidade em uma resposta aplicada, chama bastante atenção, cerca de 

72% das respostas analisadas, apontaram que as famílias costumam realizar, ao 

menos uma das principais refeições, na presença de toda a família. Esse dado é 

extremamente importante, já que o desenvolvimento da criança e a aceitação de 

muitos alimentos, se dá pela interação familiar. A atenção à realização de no mínimo 

uma refeição principal com toda a família, desenvolve experiências positivas e de 

afeto com os integrantes familiares. 

O consumo de frituras e refrigerantes, não é indicado para crianças menores 

de 2 anos, uma vez que esses alimentos são ricos em gorduras, açúcares e sódio. 

Na  obtenção dos dados da pesquisa, foi observado que mais da maioria dos 

pesquisados, (55%), não oferecem refrigerantes e frituras as crianças, o que é um 

dado positivo, pois a inserção precoce desses alimentos na dieta da criança, pode 

ocasionar problemas como o ganho de peso excessivo durante a infância, e o 

possível desenvolvimento de obesidade, e outras doenças crônicas.  
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Foi também questionado sobre a idade correta para introdução de açúcar na 

alimentação da criança, 52% responderam que a melhor idade para inserção do 

açúcar é a partir de dois anos. De fato, a colocação do açúcar na dieta da criança, 

deve ser a partir de dois anos. O consumo precoce, pode ocasionar muitos 

problemas durante a fase de crescimento da criança. Riscos para sobrepeso, 

obesidade, placa bacteriana entre os dentes e cáries. Além de doenças crônicas 

como o diabetes mellitus, e hipertensão arterial sistêmica.   

A observação da oferta de alimentos industrializados à criança deve ser 

constante, os produtos industrializados costumam ter um alto teor de açúcares, 

sódio, gorduras, e corantes. Proporcionar o consumo desses tipos de alimentos a 

criança, pode prejudicar sua aceitação por alimentos naturais como verduras, 

legumes e frutas, que não são tão doces como os industrializados. 

O teor de açúcar oculto nos alimentos industrializados é um grande problema. 

Enquanto muitos acreditam que o açúcar está presente apenas em alimentos 

adocicados, a verdade é que, a maior parte dos alimentos industrializados possui 

uma exagerada adição de açúcar e aditivos alimentares.  
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7. CONCLUSÃO 

 

O questionário aplicado, apresentou 90% de questões corretas, logo, a 

pesquisa se mostrou esclarecedora, expondo que a população pesquisada tem um 

conhecimento razoavelmente bom para lidar com a alimentação saudável de uma 

criança menor de dois anos. 

O questionário produziu um excelente resultado, com a convicção de que as 

crianças que possuem um bom desenvolvimento alimentar durante a primeira fase 

da infância, conseguem manter um bom hábito alimentar na fase adulta, não 

possuindo dificuldades em consumir alimentos variados. 

Após aplicação e obtenção de respostas dos questionários, houve a análise 

dos dados coletados, e o encaminhamento de material orientativo (APÊNDICE B) 

para os responsáveis que participaram da pesquisa.  

Conclui-se que a maioria dos responsáveis que responderam as perguntas, 

são orientados, e oferecem uma alimentação equilibrada com foco nos alimentos 

saudáveis, e a sua diversidade.  

A oferta de alimentos saudáveis geram a formação de hábitos que serão 

seguidos durante toda a vida. Os alimentos que são consumidos na infância, muitas 

vezes permanecem na rotina dietética, ao longo da vida de uma pessoa, por isso, 

saber introduzir uma alimentação saudável e equilibrada, é de suma importância.  

Ter uma alimentação saudável deveria ser hábito de todos. A procura pela 

melhoria da alimentação, é extremamente importante, pois manter hábitos 

saudáveis, levam à melhores condições de saúde, e um individuo que se alimenta 

de forma saudável e balanceada, está menos sujeito a desenvolver doenças 

crônicas não transmissíveis. O período recomendado para desenvolver hábitos 

saudáveis, é na infância, pois é nessa fase que a criança, é apresentada aos 

alimentos. Quanto mais alimentos variados os responsáveis oferecerem à criança, 

maior será a lista de opções dela, mais variada será sua aceitação, e ela terá 

familiaridade com muitos alimentos. 
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8. APÊNDICES 

 

Apêndice A-  Questionário online 

 

1. Quanto tempo seu bebê foi amamentado? 

a) ( ) Até os quatro meses. 

b) ( ) Até os seis meses. 

c) ( ) Mais de seis meses. 

d) ( ) Mais de um ano.    

e) ( ) Não foi amamentado. 

 

2. Em sua opinião qual a melhor consistência para iniciar a introdução de uma 

papa salgada? 

a) ( ) Liquidificada.                                   

b) ( ) Amassadas ou pastosa. 

c) ( ) Pedaços.                                    

d) ( ) Todas as alternativas estão corretas. 

 

3. Qual a melhor forma de oferecer fruta para a criança? 

a) ( ) Inteira.                                      

b) ( ) Metade. 

c) ( ) 1/4 da porção da fruta.                                

d) ( ) Todas as alternativas estão corretas. 

 

4. O que você oferece a criança no café da manhã? 

a) ( ) Leite, cereal e fruta. 

b) ( ) Achocolatado ou refrigerante e biscoitos recheados. 

c) ( ) Café com leite, pão com margarina. 

d) ( ) Outros. 

 

5. Quantas vezes na semana são feitas as refeições com toda a família? 

a) ( ) Nenhum dia. 
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b) ( ) 2 dias por semana. 

c) ( ) 5 dias por semana. 

d) ( ) Todos os dias. 

 

6. O que é mais apropriado e saudável para o lanche da manhã? 

a) ( ) Um pacote de salgadinho. 

b) ( ) Uma taça de sorvete. 

c) ( ) Uma porção de frutas. 

d) ( ) Biscoito recheado com refrigerante. 

 

7. Quantas vezes por semana a criança consome frituras e refrigerantes? 

a) ( ) Nenhuma vez. 

b) ( ) Mais de duas vezes por semana. 

c) ( ) Mais de dez vezes por semana 

d) ( ) Não sei. 

 

8. Qual o momento certo para introdução de açúcar na alimentação da criança? 

a) ( ) A partir dos quatro meses. 

b) ( ) A partir de seis meses. 

c) ( ) A partir de um ano.  

d) ( ) A partir de dois anos. 

 

9. Quanto de açúcar podemos acrescentar nas frutas ou nos sucos naturais? 

a) ( ) Uma colher.  

b) ( ) Duas colheres. 

c) ( ) Três colheres. 

d) ( ) Nenhuma colher. 

 

10. Qual dessas bebidas não apresentam o açúcar de adição (açúcar comum)? 

a) ( ) Refrigerante. 

b) ( ) Achocolatado. 

c) ( ) Suco natural. 

d) ( ) Refresco em pó. 
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Apêndice B- Folheto de Orientação 
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