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Introdução 

 

Na fase escolar, as crianças encontram-se com a demanda energética aumentada e devido a este crescimento e 

desenvolvimento requerem a introdução de uma alimentação adequada.
 
Sabe-se que a deficiência dos micronutrientes 

acarreta problemas de déficit de crescimento em crianças, sendo as de maior importância as deficiências de vitamina A e 

de minerais tais como a de ferro e zinco.
[1]

 A vitamina A é um micronutriente e esta relacionado as funções visuais, ao 

melhor funcionamento do sistema imunológico, integridade epitelial e redução da morbimortalidade por doenças 

infecciosas. Segundo a OMS estima-se que 190 milhões de crianças menores de 5 anos possuem deficiência de vitamina 

A.
[2]

 Outra vitamina que desempenha um fator de grande importância é a vitamina D, em crianças são comuns a baixa 

concentração, e a deficiência dessa vitamina esta associada a asma grave, episódios de bronqueolite e menor resposta a 

corticóides.
[3]

 Um mineral que chama a atenção é o ferro, a sua deficiência é uma preocupação de saúde pública. O 

Ministério da Saúde tem implementado programas como a suplementação de ferro, associada a fortificação obrigatória 

das farinhas de trigo e milho juntamente com orientação nutricional a fim de reduzir a anemia por deficiência de ferro 

no País. O ferro tem sua absorção favorecida na presença de vitamina C e dificultada em alimentos de origem láctea. A 

ingestão adequada de minerais é necessária para a função eficiente do sistema imune. Desta forma crianças com 

deficiências de minerais são mais susceptíveis a desenvolver infecções frequentes e mais graves.
[2]

 Mas observa-se que o 

excesso também pode trazer transtornos, é o caso do sódio, que nas últimas décadas a população tem aumentado o 

consumo através da alimentação, em especial as crianças, que ingerem em excesso esse mineral o que representa o 

comprometimento da saúde cardíaca na vida adulta.
[4] 

O referido estudo teve por finalidade investigar através de 

inquérito alimentar o consumo dos principais micronutrientes ingeridos pelos pré-escolares da zona rural de Montes 

Claros-MG. 

 

Metodologia 

 

Trata-se de um estudo transversal, realizado entre pré-escolares na zona rural de Montes Claros, MG, no período de 

novembro/2014 a junho/2015. No primeiro momento o projeto de pesquisa foi apresentado para a Secretaria Municipal 

de Educação de Montes Claros para que a mesma pudesse autorizar a realização da pesquisa nas escolas municipais da 

Zona Rural de Montes Claros. Todas as escolas da Rede Municipal de Ensino da Zona Rural foram convidadas a 

participar da pesquisa, após a autorização da diretoria, o projeto foi aos pais nas reuniões escolares, previstas no 

calendário municipal de ensino. Foi solicitada aos pais a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) por se tratar de crianças menores de idade. A pesquisa foi realizada com pré-escolares entre 24 a 59 meses de 

ambos os sexos. Durante as reuniões com os pais foi apresentado e explicado a utilização do Inquérito Alimentar para 

que os mesmos o preenchesse de forma correta, tendo o objetivo de analisar o que a criança ingeriu nas últimas 24 horas 

com a respectiva medida caseira. Foi realizado o cálculo do inquérito alimentar por criança, sendo utilizado os valores 

propostos para cada alimento na Tabela de Composição de Alimentos
[5]

 para o cálculo em cada refeição. Os valores 

obtidos em cada inquérito foram lançados no Excel 2010 e foram realizados os cálculos dos micronutrientes de todos os 

alimentos ingeridos por cada pré-escolar. O consumo de cada criança foi comparado às recomendações propostas pela 

Sociedade Brasileira de Pediatria
[6]

. 
  

Resultados 

 

Participaram 262 escolares, com predominância do sexo feminino e da cor parda, com idade média de 45,21 meses. 

Com relação à inadequação do consumo de micronutrientes, observou-se que o magnésio e as vitaminas A, C e E, 

apresentaram em maior proporção nas meninas sendo 76,3%, 79,5%, 76,3%, e 73,1% respectivamente.  Registrou-se o 

consumo insuficiente de cálcio em 79,3% dos meninos e nas meninas de 73,72%. O consumo de vitamina D abaixo das 

recomendações foi mais significativo no sexo feminino representando 55,8%. O sódio era consumido acima dos valores 

recomendados por quase 49% das meninas e 48% dos meninos. Grande parte das crianças apresentou valores elevados 

de ingestão de ferro e zinco, sendo o gênero masculino com 70,7% e 57,5%, e no gênero feminino observou-se 53,9% e 
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67,3% respectivamente. O consumo de fibras apresentou-se abaixo do recomendado e observou-se essa inadequação em 

100% dos inquéritos analisados em ambos os gêneros. 

 

Discussão 

 

O consumo inadequado de frutas e hortaliças, associado ao aumento no consumo de guloseimas, como bolachas 

recheadas, salgadinhos, doces e refrigerantes presente neste estudo confirmam a transição nutricional encontrada em 

diversos estudos.
[7]

 Em relação aos resultados encontrados no presente trabalho percebe-se o consumo deficitário de 

legumes, frutas e vegetais. Esse consumo deficiente de alimentos ricos em micronutrientes e fibras foi observado com os 

baixos valores encontrados nos inquéritos alimentares, principalmente cálcio, magnésio, as vitaminas A, C, D, E,e 

fibras. Estes resultados estão em acordo com o perfil nacional, que atestam as modificações nos hábitos alimentares com 

a elevação da ingestão de alimentos industrializados e a diminuição do consumo de frutas, legumes e verduras. Estas 

modificações podem contribuir para o aumento da obesidade, com repercussões na saúde das crianças e elevado risco de 

doenças crônicas não transmissíveis na vida adulta, o que indica a necessidade de estimular a alimentação saudável, com 

a participação dos familiares, de órgãos governamentais e dos meios de comunicação. Nesse contexto, o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar é de fundamental importância para exercer as normas do Programa.
[8] 

A ingestão 

insuficiente de uma alimentação à base de legumes e vegetais afeta o aporte de micronutrientes, podendo influenciar 

negativamente na reação do sistema imunológico das crianças frente às infecções. A pesquisa indica que os hábitos e 

preferências culturais têm influencia significativa nas escolhas das crianças. Muitas delas, mesmo tendo a disposição 

alimentos fontes de micronutrientes na região, deixam de consumi-los. Foi possível identificar que o consumo dos 

alimentos pelos pré-escolares avaliados segue a tendência mundial. As crianças estão ingerindo com maior frequência 

alimentos ricos em lipídios e açúcares
[9]

. O consumo excessivo de sódio foi verificado neste estudo, e esse alto consumo 

contribui para o desenvolvimento da hipertensão arterial. A ingestão aumentada de sódio também associa-se com 

acidente vascular cerebral, hipertrofia ventricular esquerda e doenças renais.
[10] 

 

Conclusão 

 

O presente estudo traz informações que permitem ter uma visão do consumo de micronutrientes na região rural de 

Montes Claros-MG, considerando-se que as escolhas alimentares concentram-se na ingestão de alimentos ricos em 

açúcares e gorduras em uma frequência elevada, contribuindo para a baixa ingestão dos alimentos fontes em 

micronutrientes. Verificou-se também um padrão de dieta, com baixa variabilidade ou ausência de frutas, legumes, 

verduras, folhosos e tubérculos nos padrões alimentares dos pré-escolares pesquisados e consumo excessivo de sódio. 

Sugere-se que ações de educação nutricional sejam feitas no sentido de ajudar as famílias da zona rural a 

compreenderem melhor a ingestão dos alimentos fontes de micronutrientes. 
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Tabela 1. Caracterização do consumo alimentar de micronutrientes e fibras (média) dos pré-escolares e comparação entre os gêneros. 

 

Nutrientes Recomendação Feminino Masculino 

Cálcio (mg) 800 538,35 485,2 

Ferro (mg) 4,1 4,61 5,63 

Mg (mg) 110 80,21 83,87 

Na (mg) 1200 1444,01 1492,67 

Vitamina A (mcg) 400 268,47 382,40 

Vitamina C (mg) 22 15,66 17,61 

Vitamina D (mcg) 5 4,05 4,84 

Vitamina E (mg) 6 5,16 5,6 

Zinco (mg) 4 5,29 5,4 

Fibras (g) 25 7,81 7,83 

 

Tabela 2. Distribuição do percentual do consumo alimentar de micronutrientes e fibras de ambos os gêneros segundo os valores de adequação. 

 Feminino Masculino 

Nutrientes Insuficiente Adequado Elevado Insuficiente Adequado Elevado 

Cálcio (mg) 73,72 13,46 12,82 79,3 13,2 7,5 

Ferro (mg) 24,35 21,8 53,85 12,4 16,9 70,7 

Mg (mg) 76,3 16,0 7,7 75,4 15,2 9,4 

Na (mg) 36,55 14,1 49,35 37,7 14,2 48,1 

Vitamina A (mcg) 79,5 8,33 12,17 66,1 5,6 28,3 

Vitamina C (mg) 76,3 9,7 14,0 64,2 6,6 29,2 

Vitamina D (mcg) 55,8 21,15 23,05 54,8 26,4 18,8 

Vitamina E (mg) 73,1 10,3 16,6 55,7 7,5 36,8 

Zinco (mg) 14,1 18,6 67,3 23,6 18,9 57,5 

Fibras (g) 100 - - 100 - - 

 


