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CONSUMO DE ALIMENTOS RICOS EM FERRO EM LACTENTES INCLUÍDOS EM UM 

PROGRAMA DE INTERVENÇÃO SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: DADOS DE 

UM ESTUDO PILOTO 

Introdução: Lactentes são vulneráveis à anemia ferropriva e a promoção da alimentação 
complementar saudável é considerada uma das medidas de prevenção da mesma em 
crianças. As diretrizes nacionais sobre alimentação infantil orientam a oferta de alimentos 
ricos em ferro desde o início da alimentação complementar, como leguminosas, carnes 
e/ou ovos diariamente e vísceras uma vez por semana, por serem importantes fontes 
desse mineral, juntamente com a oferta de alimentos ricos em vitamina C, que 
potencializam a absorção do ferro não heme.  
 

Objetivo: Avaliar o consumo de alimentos ricos em ferro e alimentos ricos em vitamina C 
em lactentes aos 6, 9 e 12 meses de idade submetidos à uma intervenção sobre 
alimentação infantil saudável. 
 

Métodos: Estudo transversal aninhado a um ensaio clínico randomizado realizado com 
pares mãe-lactentes, submetidos à intervenção aos 5,5 meses de vida, randomizados em 
três métodos diferentes de introdução alimentar: tradicional, Baby-Led Introduction to 
SolidS (BLISS) e misto. Independente do grupo alocado, todos receberam informações 
visando alimentação complementar saudável no primeiro ano de vida, incluindo 
orientações sobre a importância do consumo de alimentos ricos em ferro após 6 meses 
de idade. Os dados sobre consumo alimentar foram obtidos por questionário aos 9 e 12 
meses. Os dados apresentados referem-se ao estudo piloto, em números absolutos e 
percentuais, médias e desvio padrão ou medianas e intervalos interquartílicos. Projeto 
aprovado pelo comitê de ética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre sob nº 2019-0230. 
 

Resultados: A amostra foi composta por 139 pares mãe-lactente. Quando questionadas 
sobre o momento de introdução de leguminosas, carnes e ovos, a maioria introduziu aos 
6 meses de idade (62,4%, 62,4% e 49,6% respectivamente). Aos 9 meses, os alimentos 
fonte de ferro relatados mais consumidos foram carnes ou ovos (82,7%) e leguminosas 
(87,1%). Aos 12 meses, os alimentos fonte de ferro mais consumidos também foram 
carnes ou ovos (92,8%) e leguminosas (90,6%). Quanto à oferta de alimentos ricos em 
vitamina C, 49,6% (n=69) e 55,4% (n=77) relataram consumir após o almoço, sendo 
apenas 10,8% (n=15) e 22,8% (n=18) diariamente, aos 9 e 12 meses, respectivamente. 
Ao todo, apenas 30,9% (n=43) e 47,5% (n=66) das crianças recebiam vísceras na 
alimentação, aos 9 e 12 meses, respectivamente.  
 

Conclusão: Foi identificada alta prevalência de consumo de leguminosas, carnes ou ovos 
e as mães referiram oferta-los desde o início da alimentação complementar, conforme o 
preconizado pelo Ministério da Saúde. Em relação à oferta de alimentos ricos em vitamina 
C, a maioria foi exposta aos mesmos aos 9 e 12 meses, mas não diariamente.  
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Palavras-chaves: Anemia Ferropriva; Deficiência de Ferro; Fenômenos Fisiológicos da 
Nutrição do Lactente; Nutrição da Criança. 
 
 
 
Eixo temático: Nutrição intrauterina, aleitamento materno e alimentação 
complementar 

 

Interesse em concorrer a apresentação oral: sim 

 

 

 

 


