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RESUMO 
 
Introdução: De acordo com a OMS é recomendado que o aleitamento materno seja feito 
exclusivamente até o sexto mês de vida e após esse período seja realizada a introdução 
da alimentação complementar que deve ser feita de forma saudável, gradual e segura. No 
entanto atualmente observa se que o consumo de ultraprocessados está cada vez mais 
precoce no período na introdução de novos alimentos. Objetivo: Avaliar a qualidade da 
alimentação de crianças brasileiras menores de dois anos de idade e a prevalência da 
introdução precoce de alimentos ultraprocessados. Métodos: Trata se de uma revisão 
sistemática de literatura por meio de pesquisa bibliográfica de artigos publicados no período 
de 2011 a 2020, utilizando as bases de dados Scielo, Pubmed, LILACS e livros referentes 
a alimentação, desenvolvimento e crescimento infantil.  Resultados: Foi constatado que o  
queijo tipo petit suisse lácteo ultraprocessado é o  alimento mais ofertado para as crianças 
entre zero e dois anos de idade com uma prevalência de 33% seguido pelos biscoitos doces 
e/ou recheados 22% e os biscoitos salgados 14%. A distribuição da oferta é seguida por 
doces no geral 13% e salgadinhos ultraprocessados 12% sendo que  em um menor índice 
estão os alimentos infantis  3%, as fórmulas infantis 2% e os refrigerantes 1%. Dentre as 
variáveis associadas a oferta de  ultraprocessados foi observado por vários estudos a idade 
materna,  escolaridade materna,  renda familiar, a falta de conhecimento dos pais, tempo 
escasso para o preparo das refeições, praticidade, publicidade voltada para o público 
infantil e falta de práticas de educação alimentar e nutricional advinda dos profissionais de 
saúde sendo destacados como condicionantes deste atual panorama. Conclusão: Diante 
dos resultados obtidos, constata-se que apesar da existência de  inúmeros materiais feitos 
pelos órgãos públicos que abordam essa temática  ainda assim, com a disseminação das 
informações e opiniões advindas do meio social e digital, o cenário da alimentação infantil 
aponta para práticas incorretas quanto a introdução alimentar e alta prevalência de 
alimentos industrializados sendo ofertados às crianças precocemente ao longo dos anos, 
substituindo fontes mais saudáveis como o recomendado pelos órgãos de saúde.  
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