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DISPONIBILIDADE E CONSUMO DE ALIMENTOS PROCESSADOS NO AMBIENTE 

DOMICILIAR: SURGIMENTO DE DCNT NA INFÂNCIA.  

 RESUMO: As práticas alimentares na infância devem ser capazes de fornecer quantidade de alimentos 

suficiente e com qualidade nutricional e sanitária, a fim de atender às necessidades nutricionais das crianças 

e garantir o desenvolvimento do seu máximo potencial. Crianças que apresentam consumo alimentar 

inadequado desde a infância tendem ao desenvolvimento precoce de sobrepeso e obesidade, além de outras 

doenças crônicas associadas. Modificações no hábito alimentar, como o aumento do consumo de alimentos 

industrializados e a redução do consumo de alimentos típicos da dieta nacional, têm contribuído para o 

aumento da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis. Essas mudanças têm sido observadas em 

todos os níveis socioeconômicos inclusive nos de menor renda. Diante da importância da alimentação 

saudável na infância e o consumo de alimentos processados nessa fase, este artigo tem como objetivo 

verificar disponibilidade e o consumo de alimentos processados e o surgimento de DCNT na infância.  Os 

artigos foram selecionados por meio de busca nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde e Scielo 

em junho e julho de 2018. Foram incluídos artigos originais e completos que apresentaram relevância com 

o tema nos idiomas português e inglês no período de publicação entre os anos de 2008 a 2018. Identificou-

se que o ambiente familiar tem influência nos hábitos alimentares e no consumo de alimentos processados, 

seja pelo exemplo dado ou pelas atitudes exercidas em relação às práticas alimentares. Sugere-se que a 

família envolva e acompanhe as crianças de forma a estimular esses bons hábitos saudáveis e evitar o 

consumo de alimentos processados. 

Palavras – chave: alimentação infantil; alimentos processados; DCNT na infância; consumo de 

industrializados; hábito alimentar infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. INTRODUÇÃO  

  As práticas alimentares na infância devem ser capazes de fornecer quantidade de 

alimentos suficiente e com qualidade nutricional e sanitária, a fim de atender às 

necessidades nutricionais das crianças e garantir o desenvolvimento do seu máximo 

potencial. Crianças que apresentam consumo alimentar inadequado desde a infância 

tendem ao desenvolvimento precoce de sobrepeso e obesidade, além de outras doenças 

crônicas associadas. Por outro lado, crianças submetidas a práticas alimentares ideais 

alcançam seu desenvolvimento normal e se tornam adultos mais saudáveis, com maior 

capacidade intelectual e produtiva ( CARVALHO, 2015). 

 Nas últimas décadas, houve uma reversão dos padrões alimentares da 

população, com reduções no consumo de alimentos tradicionais e aumentos de alimentos 

prontos para consumo. Esta mudança tem sido associado à ocorrência de alta prevalência 

de obesidade em todo o mundo (BATALHA, 2017). 

 A educação, saúde, emprego e assistência social contribuíram para redução da 

pobreza e da fome no Brasil. Em contrapartida, modificações no hábito alimentar, como 

o aumento do consumo de alimentos industrializados e a redução do consumo de 

alimentos típicos da dieta nacional, têm contribuído para o aumento da prevalência de 

doenças crônicas não transmissíveis. Essas mudanças têm sido observadas em todos os 

níveis socioeconômicos inclusive nos de menor renda (SPERANDIO, 2017). 

    Com relação à alimentação e nutrição infantis, existem múltiplos fatores 

associados, mas os aspectos culturais da alimentação podem influenciar no estado de 

saúde da criança. A utilização de alimentos industrializados, tão comum atualmente, 

parece estar sendo disseminada nas práticas alimentares de crianças, possivelmente pela 

praticidade, mas também pela divulgação massiva da indústria de alimentos, inclusive 

com a participação da mídia televisionada (FECHINE, 2015). 

A sensação de não ter tempo suficiente está relacionada com alterações nos 

padrões de consumo alimentar, tais como redução de tempo gasto no preparo de alimentos 

em casa, aumento do consumo de alimentos prontos e diminuição do consumo alimentar 

em família. Essas escolhas alimentares, em geral mais baratas do que os alimentos 

frescos, oferecem refeições altamente energéticas e palatáveis e estão associadas com 

dietas menos saudáveis, contribuindo para o aparecimento da obesidade e de problemas 

crônicos de saúde (D’AVILA, 2017). 



 
 

Diante da importância da alimentação saudável na infância e o consumo de 

alimentos processados nessa fase, este artigo tem como objetivo verificar disponibilidade 

e o consumo de alimentos processados e o surgimento de DCNT na infância.  

 

2. METODOLOGIA   

Trata-se de uma revisão de literatura baseada na análise de artigos referente a 

disponibilidade dos alimentos processados e o surgimento de DCNT na infância. Os 

artigos foram selecionados por meio de busca nas bases de dados da Biblioteca Virtual 

em Saúde e Scielo em junho e julho de 2018. Os descritores usados na busca dos artigos 

foram escolhidos após consulta ao Descritores em Ciências da Saúde (DECS). Foram 

usados os seguintes descritores e suas combinações em português e inglês: “ DCNT e 

alimentos industrializados” (CNTD and industrilized foods ), “disponibilidade domiciliar 

e alimentos industrializados” ( househould availability and industrilized foods ), “DCNT 

na infância e alimentos industrializados” ( CNTD and industrilized foods ), “influência 

dos pais e consumo de alimentos processados ( parentes influence and processed foods ).  

Foram incluídos artigos originais e completos que apresentaram relevância com o 

tema nos idiomas português e inglês no período de publicação entre os anos de 2008 a 

2018. Excluíram-se artigos que não demonstraram interesse com o referido tema, 

publicação com período fora do estabelecido na busca das pesquisas e duplicados entre 

bases de dados. 

Após pesquisa nas bases de dados, foram identificados 130 artigos. Realizou-se 

uma primeira análise, tendo por base os títulos e o resumo dos artigos e rejeitaram-se 

aqueles que não preencheram os critérios de inclusão ou apresentaram algum dos critérios 

de exclusão. Após essa etapa restaram 28 artigos, onde foram lidos por e determinado 

sobre a inclusão baseado no objetivo da pesquisa, realizou-se um fichamento contendo: 

referência bibliográfica e principais achados. Para facilitar a construção do 

desenvolvimento do trabalho. 

 

 

 



 
 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 Hábitos alimentares na infância  

 As práticas alimentares, além de ser determinantes das condições de saúde na 

infância, estão fortemente condicionadas ao poder aquisitivo das famílias, pois 

influenciam diretamente na disponibilidade, quantidade e qualidade dos alimentos 

consumidos. Nos últimos anos, ocorreram mudanças nos hábitos alimentares da 

população, principalmente em relação à substituição de alimentos caseiros e naturais por 

alimentos industrializados, considerados supérfluos, com elevada densidade energética e 

baixa qualidade nutricional. Contribuíram também para essas mudanças o mercado 

publicitário, a globalização, o ritmo acelerado de vida nas grandes cidades e o trabalho 

da mulher fora do lar (SOTERO, 2015). 

 Segundo Sparrenberger et al. (2015) as evidências científicas apontam que o 

aumento nas taxas de excesso de peso e DCNT é decorrente, entre outros fatores, da 

inversão dos padrões alimentares. Essa inversão caracteriza- se pela substituição cada vez 

maior da alimentação tradicional por alimentos e bebidas altamente processados e prontos 

para consumo. Uma dieta inadequada desde a primeira infância está entre os fatores de 

risco modificáveis para distúrbios nutricionais, com repercussões mundiais no contexto 

da saúde: excesso de peso, obesidade, doenças crônicas associadas. No Brasil, 7,8% dos 

pré-escolares tem excesso de peso, e o aumento percentual anual (1989 --- 2006) é maior 

na região Nordeste (20,6%) do que nas outras macro-regiões (SILVA, 2017).  

 A monitorização da qualidade dos alimentos consumidos durante a infância e 

adolescência tornam-se importantes por pouco se conhecer sobre os fatores promotores 

de mudanças no comportamento alimentar e ser frequente a prática de jejum, dietas 

irregulares e restritas, consumo compulsivo ou frequente de alimentos altamente 

energéticos, ricos em açúcares e gorduras, em substituição de alimentos saudáveis durante 

esta fase. Tais práticas correspondem aos principais fatores responsáveis pela expressão 

do atual quadro epidemiológico de sobrepeso, obesidade, carências nutricionais, doenças 

crônicas não transmissíveis e comportamentos de risco para transtornos alimentares 

durante a infância e adolescência (SILVA, 2015). 

 As crianças representam um grupo de grande vulnerabilidade devido ao 

crescimento rápido e à imaturidade fisiológica e imunológica. A nutrição adequada nos 

primeiros anos de vida é fundamental para o crescimento e o desenvolvimento saudáveis. 



 
 

Inadequações no consumo de nutrientes podem comprometer o estado nutricional e levar 

ao desenvolvimento de carências ou excessos nutricionais (CARVALHO, 2015). 

 A promoção da alimentação saudável na infância estimula a adesão a um estilo 

de vida conducente com um adequado desenvolvimento cognitivo, bem como corrobora 

a prevenção. Ao considerar que na infância ocorre a formação do hábito alimentar, sendo 

necessário o entendimento dos seus fatores determinantes, torna-se possível a 

implantação de processos educativos efetivos para a mudança do padrão alimentar da 

criança (MAIA, 2012). Um comportamento alimentar inadequado nessa fase da vida pode 

ser perpetuado, podendo ter influência direta no estado de saúde (SOUZA, 2013). 

 A alimentação não é mero ato biológico, mas se constitui uma prática 

socialmente elaborada, relacionada à cultura e às relações familiares. O comportamento 

alimentar da criança é influenciado pelo ambiente familiar, representado pela figura 

materna, a qual desenvolve papel fundamental em relação ao cuidado com o filho (LIMA, 

2014). É essencial para o desenvolvimento da criança uma alimentação qualitativa e 

quantitativamente adequada, pois esta proporciona ao organismo a energia e os nutrientes 

necessários para o bom desempenho de suas funções e a manutenção de um bom estado 

de saúde (MAIA, 2012). 

  

 

3.2 Disponibilidade de processados no ambiente familiar 

 

 A introdução precoce de alimentos industrializados pode levar à formação de 

hábitos alimentares inadequados, que farão parte das memórias alimentares com o passar 

do tempo. Ao contrário dos adultos, as crianças menores e pré-escolares dependem de 

seus pais e de outros cuidadores para o fornecimento de alimentos para seu crescimento 

e desenvolvimento (AIRES, 2011).   

 O atual ambiente obesogênico, no qual se dá a introdução de alimentos 

industrializados nos primeiros meses de vida, caracteriza-se pelo crescimento mundial do 

consumo de alimentos industrializados, motivado por estratégias de marketing 

desenvolvidas por indústrias multinacionais, que investem fortemente na divulgação de 

produtos de alta densidade energética para crianças e adolescentes. Entre esses alimentos, 

merecem destaque aqueles consumidos nos primeiros anos de vida, que vêm sendo 

introduzidos progressivamente no mercado alimentício ao longo das últimas décadas 

(TOLONI, 2014). 



 
 

 Segundo Domingues (2014), no decorrer do tempo a tendência foi a redução do 

consumo dos alimentos essenciais como o feijão, arroz, legumes, leite, hortaliças, frutas, 

e um aumento cada vez maior do consumo de refrigerantes, salgadinhos, biscoitos, 

sanduíches e guloseimas em geral. Tais mudanças observadas no consumo dos indivíduos 

podem repercutir negativamente no estado de saúde dos indivíduos/população, 

ocasionando um aumento da obesidade e de outras doenças crônicas não transmissíveis.  

 Estes alimentos têm alta densidade energética, altos níveis de açúcares livres, 

gorduras saturadas e trans, sódio e baixa de vitaminas e minerais, contribuindo para o 

aumento excesso de peso e suas comorbidades. Além disso, eles são caracterizados por 

seu extenso processamento industrial (caracterização do alimento de origem) e inclusão 

de aditivos alimentares (LONGO-SILVA, 2017). 

 A crescente modernização e a necessidade de ambos os pais trabalharem para 

garantir o sustento da família, leva-os a passar cada vez mais tempo fora de casa (LOPES, 

2016). Os pais dedicam pouco tempo aos filhos, e menos ainda a sua alimentação, e 

recompensam sua ausência com passeios a restaurantes do tipo fast-food ou com a compra 

de guloseimas e refrigerantes, que, em sua maioria, são pouco saudáveis (SILVA, 2012). 

 Entretanto, apesar de os pais perceberem que os alimentos industrializados não 

são saudáveis às crianças, é comum a oferta sistemática desses tipos de gêneros 

alimentícios em casa. Por conseguinte, o discurso dos pais apresenta-se ambíguo, pois 

mesmo sabendo que é errado, continuam ofertando alimentos não saudáveis aos filhos 

(FECHINE, 2015). Poderia ser especulado que os pais com percepção incorreta podem 

se concentrar em um aspecto da dieta, como restringir ingestão de açúcar 

(ALMOOSAWI, 2015). Há ainda a considerar que a mulher passou a se dividir entre o 

trabalho fora de casa e as tarefas domésticas, e necessita de alimentos práticos e de rápido 

preparo para sua família, muitos deles produtos industrializados, que se tornaram de fácil 

acesso (SILVA, 2012). 

 Percebe-se que os hábitos de consumo da família, mesmo de alimentos não 

saudáveis, são transferidos à criança. O imediatismo e a busca pelo prazer e pela novidade 

são marcas do comportamento do adolescente, que contribuem para a substituição de 

alimentos in natura por produtos industrializados e processados, frequentemente mais 

calóricos e menos nutritivos (LIMA, 2014). De acordo com Iervolino (2017) em sua 

pesquisa, as crianças relatam que na hora do almoço, quando os pais estão no trabalho e 

eles estão por conta própria, mesmo que a comida seja pronta, dão preferência para comer 

biscoitos e outras guloseimas. 



 
 

3.3 Doenças Crônicas Não Transmissíveis na infância 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), que englobam as doenças 

cardiovasculares, respiratórias, o diabetes, o câncer e a obesidade são uns dos maiores 

problemas de saúde pública atualmente (WHO,2104).  Elas possuem diferentes fatores de 

risco, os fatores de risco são divididos em duas classes, os FR modificáveis e os não 

modificáveis. Os FR modificáveis são aqueles cujo desenvolvimento pode ser prevenido 

ou controlado por meio da mudança de um hábito de vida. Dentre eles, encontram-se os 

níveis insuficientes de atividade física, o tabagismo, o estresse, o etilismo e a alimentação 

inadequada. Por outro lado, os FR não modificáveis são aqueles que não deixam de existir 

mesmo com a mudança de um hábito ou estilo de vida, dentre os quais se encontram a 

idade, o sexo, a raça e a hereditariedade (D'AGOSTINO, 2008; VAN, 2009). 

A prematuridade da exposição aos FR está associada ao desenvolvimento da 

maioria das DCNT, o que pode levar ao maior acúmulo desses fatores ao longo da vida, 

e, portanto, maior risco para o surgimento da DCNT (MALTA, 2014). É importante 

destacar que embora os efeitos nocivos das DCNT manifestem-se na fase adulta, é cada 

vez mais entendido que o seu desenvolvimento tem início na infância e na adolescência. 

A adolescência se caracteriza pela transição entre a infância e a vida adulta (período entre 

10 e 19 anos de idade)(WHO, 2010) e, neste período, ocorre à adoção de comportamentos 

relacionados ao estilo de vida que apresentam consequências diretas na saúde e no bem-

estar na vida adulta (ALLAFI,2014). As transformações ocorridas no Brasil, relacionadas 

à crescente modernização e urbanização, estão associadas a mudanças no estilo de vida e 

nos hábitos alimentares da população, sendo estas mudanças consideradas como 

favorecedoras para o desenvolvimento das doenças crônicas não-transmissíveis 

(SCHMITZ,2008).  

No estudo de Pinto (2011), o uso de análise fatorial com o método de extração dos 

componentes principais no QFA tem sido utilizado em diversos estudos para determinar 

os padrões alimentares. Dos três padrões identificados entre as crianças e adolescentes, 

um foi considerado saudável e dois potencialmente associados aos fatores de risco para 

doenças crônicas não transmissíveis. Destes dois, um abrange os alimentos pertencentes 

ao grupo das pastelarias (salgadinhos e salgados fritos – coxinhas, pastéis, quibes etc.) e 

ao dos açúcares/doces (açúcar branco, sorvete, geladinho, achocolatado); o outro é 

representado pelos óleos e café.  



 
 

No seu estudo Sotero, et. al. (2015) avaliou o consumo por meio de escores, 

observou-se concordância com outros relatos na literatura que avaliaram o consumo 

alimentar de crianças com diferentes metodologias. Estudaram o consumo infantil de 

alimentos industrializados avaliados pela contagem de porções consumidas, encontraram 

um alto consumo de açúcar em crianças cujas famílias tinham menor poder aquisitivo. O 

aumento das DCNT e suas complicações representa um importante desafio aos serviços 

e às políticas públicas de saúde, mas também uma questão ética para todas as esferas da 

sociedade, na medida em que acarreta forte impacto social, econômico e na qualidade de 

vida desta e das futuras gerações (ROSANELI,2016). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A formação de hábitos alimentares nos primeiros anos de vida é fundamental, 

contribuindo para a manutenção de uma alimentação saudável adequada nas fases 

subsequentes, esses hábitos podem mudar ao longo do tempo, pois recebem influência do 

meio em que a criança vive. Portanto, identificou-se que o ambiente familiar tem 

influência nos hábitos alimentares e no consumo de alimentos processados, seja pelo 

exemplo dado ou pelas atitudes exercidas em relação às práticas alimentares. Sugere-se 

que a família envolva e acompanhe as crianças de forma a estimular esses bons hábitos 

saudáveis e evitar o consumo de alimentos processados.  

Embora a família seja primordial na influência alimentar das crianças no ambiente 

domiciliar, não se pode deixar de citar que outros elementos, como a escola, a rede social, 

as condições socioeconômicas e culturais, podem influenciar no processo de construção 

dos hábitos alimentares da criança e, consequentemente, do indivíduo adulto. Assim, 

percebe-se a necessidade de a sociedade, como a escola, oferecer grupos educativos para 

pais, para a orientação tanto de práticas educativas quanto de práticas de alimentação 

infantil. Como pode-se observar o surgimento de DCNT antes mais comum em adultos e 

pessoas na terceira idade, está presente em crescente escala em crianças e adolescentes 

sendo um desafio para as políticas públicas de saúde.  

Assim, o aparecimento de doenças potencialmente evitáveis na infância 

potencializa a fragilidade à saúde por toda a vida, e ao considerar que quase um terço das 

crianças brasileiras menores de cinco anos estão desprotegidas de segurança, por 

apresentarem excesso de peso associado à principalmente ao consumo alimentar 



 
 

inadequado, deve-se buscar com mais urgência as medidas de proteção das crianças, 

sobretudo frente aos impactos em sua atenção à saúde. 
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