
O IMPACTO DA QUALIDADE ALIMENTAR NO PRIMEIRO CICLO DE VIDA E
SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE HÁBITOS FUTUROS.

Eventos que ocorrem no útero e após o nascimento não afetam apenas a saúde
da criança nos primeiros anos de vida, mas esta fase é crucial para o
desenvolvimento do sistema nervoso e imunológico e a formação de bons hábitos
alimentares, aumentando assim suas chances de se tornar um adulto com hábitos
saudáveis. Deste modo, os acontecimentos extra uterinos, as práticas de
amamentação e alimentação complementar são consideradas fatores de grande
relevância na primeira infância. O objetivo deste estudo é avaliar a prevalência de
Aleitamento Materno e as práticas de Alimentação Complementar e obesidade
infantil. Através de uma revisão da literatura nas bases de dados eletrônicas:
SciELO, MedLine, Lilac, e de publicações da Organização Mundial da Saúde(OMS)
e do Ministério da Saúde(MS). Nas primeiras fases da vida, a influência do meio
ambiente no útero terá um impacto considerável, afetando o processo de
crescimento e os procedimentos metabólicos do organismo humano. No
extrauterino, o leite materno também tem fatores de proteção contra sobrepeso e
obesidade em crianças devido aos compostos biologicamente ativos. Dados
mostram que a taxa de prevalência do aleitamento materno exclusivo é de apenas
21,1% e a proporção do aleitamento materno complementar é de 62,75%. Esses
dados são preocupantes, pois pesquisas mostram que o aleitamento materno
exclusivo até o 6º mês complementado por práticas de até dois anos ou mais, pode
auxiliar na prevenção de doenças agudas e crônicas, no pleno desenvolvimento do
sistema nervoso e na maturidade da microbiota intestinal. Em relação aos
alimentos complementares, mais precisamente os alimentos fornecidos na
introdução alimentar. O consumo de produtos ultraprocessados (37,25%),
salsichas (19,61%), bebidas açucaradas (17,65%), massas instantâneas (21,57%)
e doces (21,57%) é bastante considerável. Constituindo assim os fatores de risco
para o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis, levando



principalmente ao aumento do excesso de peso nas crianças. Sendo assim, a
alimentação complementar adequada deve compreender alimentos ricos em
energia, proteína e micronutrientes, sem contaminação, sem excesso de sal ou
condimentos, em quantidade apropriada, fáceis de preparar, assegurando-se a
consistência e a densidade energética adequadas. A introdução da alimentação
complementar é uma etapa crítica e vários são os prejuízos do aleitamento artificial
e da introdução precoce e/ou inadequada dos alimentos. A família tem papel
decisivo na formação de novos hábitos, no autocontrole da ingestão alimentar e na
formação de um padrão de comportamento alimentar. Além disso, a forma com que
a alimentação é iniciada pode influenciar significativamente nos hábitos
alimentares que perdurarão ao longo da vida. Portanto, a nutrição adequada nos
primeiros mil dias de vida é fundamental, podendo impactar profundamente no
desenvolvimento e na programação metabólica da criança e até mesmo de futuras
gerações. Aos profissionais da saúde cabe orientar os pais quanto às práticas da
alimentação complementar apropriada e orientar as ações governamentais, tendo
como objetivo máximo, o crescimento e o desenvolvimento pleno das crianças
menores de dois anos.

Eixo temático: Nutrição intrauterina, aleitamento materno e alimentação
complementar.

Interesse em concorrer a apresentação oral: (sim)


