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RESUMO 

A alimentação tem papel imprescindível durante a vida, sobretudo durante a primeira 
infância, período fundamental para o desenvolvimento, crescimento, formação de costumes 
alimentares e manutenção da saúde. A alimentação pobre em nutrientes em conjunto ao 
desmame antecipado prejudicam o desenvolvimento infantil, além de ocasionar problemas como 
sobrepeso, obesidade, diabetes e desnutrição. Este estudo tem como objetivo analisar fatores 
nutricionais que influenciam na saúde e no desenvolvimento infantil. Trata-se de uma revisão 
integrativa realizada nas bases de dados Scielo e PubMed, utilizando-se como descritores de 
forma isolada e combinada: “alimentação infantil”, “impacto da alimentação na saúde e no 
desenvolvimento”, “alimentação infantil e desenvolvimento” “alimentação infantil e saúde” e 
“aleitamento materno”, publicados nos últimos 15 anos, tendo como critério de exclusão artigos 
e estudos que não discorriam sobre a temática em questão e não abordavam o objetivo do 
assunto. Foram encontrados 245 artigos, dos quais 10 foram selecionados por estarem de 
acordo com todos os critérios de inclusão. Observou-se que mais de 50% das crianças não 
recebem aleitamento materno exclusivo até os 4 ou 6 meses, e muitas outras estão sendo 
introduzidas a alimentos industrializados, ricos em açúcar e de baixa qualidade nutricional 
precocemente. O leite materno é um dos maiores fatores essenciais no desenvolvimento e 
crescimento do bebê. Se trata de um alimento inigualável, sendo o único que corresponde 
totalmente as necessidades da criança. Depois do sexto mês, a inclusão de alimentos 
balanceados na rotina é fundamental na saúde e no desenvolvimento infantil.  

Palavras-chave: Aleitamento materno; Alimentação infantil; Saúde e desenvolvimento infantil. 

 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento humano está diretamente ligado aos hábitos 

alimentares de cada indivíduo. Uma alimentação adequada e balanceada desde 

o início da vida possui papel fundamental na garantia de um melhor crescimento 

físico e mental, tornando-se extremamente importante para o desenvolvimento 

ideal, manutenção da saúde e prevenção do aparecimento de doenças crônicas 

não transmissíveis como obesidade, diabetes, doenças cardíacas e câncer, 

promovendo, através disso, uma expectativa de vida maior e melhor ao futuro 

adulto (OGATA et al., 2018).  
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A infância é marcada pelo desenvolvimento e crescimento da criança, 

principalmente durante os três primeiros anos de vida e nos anos que antecedem 

a adolescência. Por ser um período em que o psicológico da criança se 

desenvolve e mudanças no comportamento e na sua personalidade ocorrem, é 

uma fase que requer atenção e cuidados. Uma alimentação inadequada durante 

estes períodos pode trazer consequências para o desenvolvimento mental e 

físico do indivíduo (CHAVES & BRITO, 2016). 

 Segundo o Ministério da Saúde, “aproximadamente 200 milhões de 

crianças menores de 5 anos, residentes em países em desenvolvimento, não 

atingem seu potencial de crescimento e desenvolvimento” (BRASIL, 2015). A 

promoção e o estímulo da preferência por alimentos complementares adequados 

e do aleitamento materno devem contribuir para a reversão desse cenário. O 

aleitamento materno é a tática de maior efeito na diminuição da mortalidade 

infantil (BRASIL, 2015). 

As recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do 

Ministério da Saúde dizem que o aleitamento materno adequado deve ter início 

nos primeiros sessenta minutos de vida do bebê, sendo exclusivo até o sexto 

mês. Depois disso, alimentos complementares compostos por papas de comidas 

naturais e nutritivas, como legumes e frutas, devem ser incluídos e mantidos em 

conjunto com a amamentação até os dois anos (VENANCIO et al., 2020). 

As repercussões do aleitamento materno a longo prazo 
mostram ainda que crianças amamentadas por mais tempo 
estudaram mais, tiveram melhor desempenho em testes de 
inteligência e conquistaram melhores salários na vida adulta. 
Portanto, a amamentação das crianças, nos primeiros anos, tem 
impacto não somente na nutrição e saúde, mas também 
influencia fortemente o desenvolvimento humano. (VENANCIO 
et al., 2020, p. 13-14). 

Além do aleitamento, a introdução alimentar complementar adequada 

também possui grande influência na saúde e desenvolvimento infantil. É na 

infância que a formação dos costumes alimentares da vida adulta acontece. Ou 

seja, onde a criança aprenderá a seguir uma alimentação saudável e balanceada 

que contribuirá para o desenvolvimento e capacidade de aprendizado, memória, 
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concentração e energia necessária para trabalhar o cérebro (CAVALCANTI, 

2009). 

A alimentação nas escolas e creches possui papel fundamental na 

mudança de hábitos alimentares e aceitação de novos alimentos, dessa forma, 

a implementação de programas de educação nutricional nesses locais é de 

extrema importância, visto que promovem uma melhora na qualidade da 

alimentação infantil, além de ampliar os conhecimentos dos mesmos acerca do 

assunto (MATIAS, 2014).  

Conforme um estudo feito por Mascarenhas e Santos (2006), 

considerando que muitas crianças só têm a merenda escolar como refeição 

durante o dia, tem-se um quadro permanente de crianças subnutridas, que 

jamais conseguirão ter o mesmo desenvolvimento e desempenho que crianças 

que recebem regularmente uma boa alimentação e são beneficiadas por uma 

nutrição equilibrada (CARVALHO, 2016).  

Incitar uma alimentação saudável e em horários regulares durante a 

infância, quando os hábitos alimentares ainda estão em desenvolvimento é 

imprescindível (BRASIL, 2012, p.147). Os maus hábitos nutricionais na infância, 

em especial aqueles que acarretam a obesidade infantil, produzem 

complicações imediatas e a longo prazo na saúde desses indivíduos (LOPES; 

DAVI, 2017).  

 Com o crescimento notório das doenças crônicas não transmissíveis, 

medidas de combate e prevenção a seus fatores de risco se tornam 

indispensáveis para minimizar o impacto dessas doenças na vida da população. 

Estratégias para implementação de hábitos alimentares saudáveis desde o 

princípio da vida são adotadas no intuito de diminuir a prevalência dessas 

doenças. Nesse contexto, este estudo foi elaborado com o objetivo de analisar 

por meio de uma revisão integrativa fatores nutricionais que influenciam na 

saúde e no desenvolvimento infantil.   
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METODOLOGIA 

          Para construção da revisão integrativa foi formulado a questão problema 

e uma busca de artigos foi realizada, utilizando como base de dados científicos 

o Scielo (Scientific Electronic Library Online) e PubMed, classificando como 

critério de inclusão estudos que abordassem a temática escolhida, escritos em 

português e inglês, publicados nos últimos 15 anos e disponíveis integralmente 

em formato de texto online. Os descritores utilizados nas buscas foram 

“alimentação infantil”, “impacto da alimentação na saúde e no desenvolvimento”, 

“alimentação infantil e desenvolvimento”, “alimentação infantil e saúde” e 

“aleitamento materno”. Na segunda etapa, atendendo aos critérios de exclusão, 

artigos e estudos que não discorriam sobre a temática em questão e não 

abordavam o objetivo do assunto, publicados a mais de 15 anos, e que não 

estavam disponíveis para leitura online foram excluídos. Após a seleção, os 

artigos elegidos foram analisados e após uma discussão dos resultados, a 

apresentação desta revisão integrativa foi realizada. 
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Figura 1: Fluxograma de artigos selecionados para revisão. 

 

 

RESULTADOS 

            A busca inicial ocorreu a partir da leitura dinâmica dos títulos e resumos, 

resultando na pré-seleção de 245 artigos, dos quais 235 foram excluídos. 

Destes, 231 por não se enquadrarem nos critérios de inclusão e 4 por 

duplicidade. Após a seleção, os artigos elegidos foram lidos por completo e 

avaliados, ao total, 10 foram incluídos por estarem de acordo com os critérios e 
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objetivo do trabalho. Após a leitura integral dos artigos selecionados, foram 

identificadas 2 temáticas distintas: Aleitamento materno e alimentação infantil. 

 

Quadro 1: Informações dos artigos incluídos na revisão integrativa com base na questão 

norteadora. 

Autores e ano 

de publicação 

Tamanho da 
amostra e perfil 

dos participantes 

Métodos Principais resultados 

MEZZAVILLA et 

al., 2021 

217 mães e 
crianças. Cerca de 
110 crianças eram 
do sexo masculino 
com idade entre 12,8 
meses ± 1,08. 

Entrevista para 
identificar práticas 
alimentares 
realizada com 
mães em seis 
momentos: 
primeiro, segundo, 
terceiro, quinto, 
sétimo e 13º meses 
de vida da criança. 

A violência entre casais 
está associada ao uso de 
mamadeiras e a não 
oferta do aleitamento 
materno. 

VASCONCELOS 

et al., 2021 

321 crianças 
menores de dois 
anos e 319 mães 
com 19 anos ou 
mais. 

Entrevista, aferição 
de medidas 
antropométricas e 
aplicação de 
inquérito alimentar. 

Foi identificado que a 
inserção de mingaus e 
alimentos 
ultraprocessados ainda é 
muito grande, até mesmo 
por mães que já 
receberam orientações 
sobre alimentação infantil.  

PERES et al., 

2021 

28 profissionais de 
saúde dos sexos 

feminino e 
masculino. 

Entrevistas 
semiestruturadas 

A maioria dos médicos 
afirmou não ter nenhum 
curso na temática do 
aleitamento materno. A 
maioria dos técnicos de 
enfermagem e todos os 
enfermeiros receberam 
algum tipo de curso ou 
treinamento.  

BERNARDI et al., 

2011 

619 crianças com 
idade entre 6 e 9 

meses.  

Ensaio de campo 
randomizado por 
conglomerados, 
que mostrou o 

impacto da 
atualização em 
profissionais de 

saúde integrantes 
das UBS. 

Observou-se que a 
proposta de atualização 
dos profissionais foi 
efetiva em aumentar o 
predomínio de crianças 
com um tempo maior em 
Aleitamento Materno 
Exclusivo (AME). 

SALDAN et al., 

2015 

1814 crianças 
menores de dois 

anos. 

Questionário 
estruturado sobre 
alimentação da 

criança nas últimas 
24 horas 

Observou-se uma 
situação ruim em relação 
ao AME até os 6 meses, 
o uso de mamadeiras e a 
continuação do 
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Aleitamento Materno 
(AM) até os 2 anos. 

VIEIRA et al., 2017 2979 crianças em 
idade pré-escolar. 

Foram coletados 
dados 

demográficos, 
socioeconômicos e 

dietéticos.   

Foram encontrados 4 
padrões alimentares 
dentro da creche e 3 fora. 
Observou-se uma 
diferença na qualidade 
nutricional desses 
padrões. 

JAIME et al., 2016 64.348 domicílios. Estudo transversal 
descritivo com 

coleta de dados 
secundários da 
PNS. Inquérito 
populacional de 
base domiciliar, 

parte do Sistema 
Integrado de 
Pesquisas 

Domiciliares 
(SIPD) do IBGE 

Observou-se as 
desigualdades na 
assistência infantil, e um 
alto número de 
comportamentos 
alimentares não 
saudáveis durante a 
infância. 

SILVA et al., 2010 1 176 crianças, que 
participaram da 

Campanha Nacional 
de Vacinação. 

Questionário sobre 
a alimentação da 
criança nas 24 

horas precedentes. 

Foi possível observar uma 
introdução precoce de 
alimentos 
complementares na 
alimentação das crianças. 
No quarto mês, um terço 
das crianças receberam 
suco de frutas e um quarto 
das crianças receberam, 
fruta, sopa ou mingau, e a 
probabilidade de ingerir a 
mesma comida da família 
aos oito meses foi 48%. 

SANTOS et al., 

2021 

368 crianças de um 
a cinco anos de 

idade. 

Estudo transversal, 
foi realizada uma 

avaliação 
antropométrica, 
coleta de dados 

socioeconômicos, 
demográficos, 

estado de saúde, 
estilo de vida. 

Observou-se um alto 
consumo de alimentos 
ultraprocessados quando 
havia recompensa para 
comer, restrição alimentar 
e o uso de força física.  

REBOUÇAS et al., 

2020 

2541 crianças 
brasileiras de 12 a 

23 meses. 

Estudo transversal 
analítico, de 

natureza 
quantitativa, feito 

por meio de dados 
secundários da 

Pesquisa Nacional 
de Saúde. Análise 
de regressão de 

Poisson. 

Observou-se que as 
crianças das regiões 
Norte ou Nordeste, não 
brancas e que tiveram a 
última consulta ao médico 
a mais de um ano 
possuem uma maior 
predisposição a 
desenvolver uma prática 
alimentar inadequada.  

Fonte: Produzido pelo autor. 
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DISCUSSÃO 

             Analisando os resultados das pesquisas previamente apresentados, 

com o intuito de notabilizar a importância da alimentação na saúde e no 

desenvolvimento infantil, em relação ao aleitamento materno foi possível 

constatar alguns pontos importantes, entre eles, que apesar de muitos bebês 

serem amamentados nos primeiros sessenta minutos após o nascimento, mais 

de 50% não recebem aleitamento exclusivo até o 4 ou 6 meses de vida 

(MEZZAVILLA et al., 2021). 

             De acordo com os artigos citados é possível notar que a introdução de 

alimentos na dieta do bebê inicia-se por volta do terceiro ou quarto mês, estando 

assim antes do tempo indicado. Alguns fatores como a chegada do fim da licença 

maternidade, o bebê com o peso abaixo do indicado, orientações médicas 

controversas e a insegurança das mulheres quanto a suficiência de seu leite, 

visto que muitas delas ainda acreditam na falsa ideia de que o próprio leite é 

fraco e não suficiente para satisfazer a criança, influenciam frequentemente para 

um menor índice de aleitamento. Segundo a pesquisa de SALDAN et al. (2015), 

esses motivos contribuem para a alta porcentagem no consumo de água e chás 

antes dos seis meses de idade.  

              MEZZAVILLA et al. (2021), evidenciou que à alimentação com 

substitutos do leite materno, além dos riscos relacionados à criança e à mãe, 

alimentar com leite artificial aumenta o consumo de recursos escassos e ao 

acúmulo de lixo não-biodegradável, repercute na estimativa de custo mensal, 

além de trazer alteração da relação do vínculo entre mãe e bebê.  

  Ainda que os índices de amamentação tenham expandido no Brasil 

devido as ascensões na implementação de políticas públicas que apoiam o 

aleitamento materno e a alimentação infantil saudável, sua duração continua 

sendo menor do que o indicado. 2 em cada 3 crianças são alimentadas com 

outros tipos de leite, principalmente o de vaca em junção com certo tipo de 

farinha ou açúcar, antes dos 6 meses de vida. Fora isso, crianças estão sendo 
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apresentadas precocemente a alimentos ultraprocessados, deixando de lado a 

alimentação mais limpa e a preferência por alimentos in natura. A alimentação 

de baixa qualidade juntamente com o desmame antecipado prejudicam o 

desenvolvimento infantil, além de ocasionar problemas como sobrepeso, 

obesidade, diabetes e desnutrição (BRASIL, 2019). 

Ao nascer, cada criança possui suas particularidades, a forma como são 

auxiliadas na primeira infância é imprescindível para um desenvolvimento 

adequado. Os primeiros 72 meses de vida da criança é o período considerado 

como a primeira infância (BRASIL, 2016). Todas as experiências vivenciadas 

nesse período têm reflexos na vida adulta. O desenvolvimento infantil é um 

processo que possui interferência não só de fatores genéticos, mas também dos 

estímulos e condições do ambiente em que a criança é exposta, como cuidados 

de higiene e alimentação (VENANCIO et al., 2020). 

O leite materno é um dos maiores fatores essenciais no desenvolvimento 

e crescimento do bebê, principalmente até o sexto mês. Segundo Boccolini et al. 

(2017), apenas o leite materno é capaz de nutrir, de forma eficaz, durante os 

primeiros meses. Trata-se um alimento inigualável, sendo o único que 

corresponde totalmente às necessidades da criança. Possui anticorpos e 

substâncias que resguardam diarreias, infecções comuns, infecções 

respiratórias, otites e outras, além de inibir o aparecimento de doenças como 

diabetes, leucemia e obesidade posteriormente. Para a criança, o período mais 

decisivo para seu desenvolvimento é durante os 2 primeiros anos, tornando a 

amamentação indispensável e insubstituível nesse período, devido a todos os 

seus benefícios (BRASIL, 2019).  

De acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) e do Ministério da Saúde do Brasil, o aleitamento materno deve ter início 

nos primeiros sessenta minutos de vida, sendo exclusivo até o sexto mês. Depois 

disso, alimentos complementares compostos por papas de comidas naturais e 

nutritivas, como legumes e frutas, devem ser oferecidos e mantidos em conjunto 

com a amamentação até os dois anos (VENANCIO et al., 2020). 
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 No estudo de Silva et al. (2010), observou-se uma interrupção precoce da 

amamentação exclusiva e uma introdução prematura de alimentos, cerca de um 

terço das crianças participantes da pesquisa recebiam suco de fruta, um quarto 

recebia mingau, fruta ou sopa e a probabilidade de consumir a comida da família 

aos oito meses foi de 48%. Essa complementação antecipada pode ser 

prejudicial para a saúde, potencializando o risco de doenças infecciosas, como 

a diarreia. Isso se dá devido à falta de fatores protetores presentes no leite 

materno (SILVA et al., 2010). 

De acordo com o estudo de Jaime et al. (2016), é possível observar que 

uma em cada três crianças consumiam refrigerante antes dos dois anos de 

idade. Além disso, 60,8% ingeriram biscoitos, bolachas ou bolos.  

No estudo de Rebouças et al. (2020) observou-se uma grande prática 

alimentar inadequada em crianças até 23 meses de idade, influenciada pela 

região do país e área de moradia, cor da pele, acesso à internet, água usada 

para beber e o número de moradores por cômodos. Cerca de 50% das crianças 

avaliadas não consumiam alimentos de todos os grupos alimentares 

diariamente, como sugere a OMS. Verduras, legumes e grãos foram os 

alimentos menos consumidos, enquanto os processados e ultraprocessados 

foram os mais consumidos. Observou-se também uma prevalência de cerca de 

85,5% na ingestão de alimentos com açúcar.   

Boas práticas alimentares nos três primeiros anos são de suma 

importância para a construção de bons costumes alimentares. Hábitos 

inadequados podem favorecer a manifestação de problemas como sobrepeso e 

obesidade, além de antecipar doenças como hipertensão, diabetes tipo 2 e 

doenças cardíacas (FILHA et al., 2012). 

Ao fim do sexto mês, a amamentação isolada já não é satisfatória para 

preencher por completo todas as necessidades nutricionais, sendo necessária a 

oferta de alimentos. Depois dessa idade o bebê já possui características que 

facilitam a inclusão da alimentação, como reflexos básicos para deglutição, 

animação ao ver alimentos, bem como já possui habilidades de sustentação da 

cabeça. Nesse período acontece também a chegada dos dentes, o que facilitará 
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a mastigação. Dito isso, nessa idade, a introdução alimentar proporciona 

quantidades necessárias de água, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e 

minerais para as necessidades da criança (BRASIL, 2015).  

A qualidade dos alimentos complementares ofertados possui grande 

impacto no desenvolvimento infantil, não só relacionado a perspectiva 

nutricional, mas também afetiva e cognitiva. Os nutrientes oferecidos contribuem 

para o desenvolvimento de tecidos, sistemas corporais e influenciam na 

construção de costumes e rotinas saudáveis que permanecem no decorrer da 

vida (VENANCIO et al., 2020). 

A partir dos seis meses de idade, a alimentação tem a 
função de complementar a energia e outros nutrientes 
necessários para o crescimento saudável e pleno 
desenvolvimento das crianças. As situações mais comuns 
relacionadas à alimentação complementar oferecida de forma 
inadequada são: anemia, deficiência de vitamina A outras 
deficiências de micronutrientes, excesso de peso e desnutrição 
(BRASIL, 2015). 

No Brasil e no mundo, existem diversos fatores que favorecem a 

alimentação irregular da população, como a desigualdade social que resulta na 

carência de alimentos de qualidade e em quantidades necessárias, e em 

contrapartida, rotinas cansativas e a falta de tempo estimularam a preferência da 

população por alimentos industrializados e de rápido preparo. A introdução de 

alimentos saudáveis e seguros de forma adequada na infância tem o poder de 

prevenir carências nutricionais, o que diminui significativamente as taxas de 

morbimortalidade infantil. A falta de alimentos saudáveis no cotidiano da criança 

pode acarretar diferentes formas de deficiências nutricionais que podem 

prejudicar o desenvolvimento e crescimento das mesmas, podendo ter 

repercussões a vida inteira (VENANCIO et al., 2020). 

A consistência da alimentação deve ser adaptada a habilidade da criança, 

a introdução de diferentes tipos de alimentos é determinada pelo 

desenvolvimento neurológico da mesma. Aos seis meses os lactentes podem 

consumir alimentos macios, em formas de purês. Aos oito meses, a criança já 

está apta para receber além de alimentos em consistência de papa, alimentos 

desfiados e cortados em pequenos pedaços. Aos dez meses, alimentos 
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granulosos são permitidos, já aos doze meses, a criança pode consumir os 

mesmos alimentos da família, evitando apenas certos tipos que possam 

ocasionar engasgos (uvas, sementes e outros). Alimentos em consistências 

inadequadas para idade podem prejudicar a ingestão (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2006).  

Quadro 2. Dez passos para uma alimentação saudável de crianças menores de 2 anos. 

Passo 1. Dar somente leite materno até os seis meses, sem oferecer água, chás ou quaisquer 
outros alimentos. 

Passo 2. A partir dos seis meses, introduzir de forma lenta e gradual outros alimentos, 
mantendo o leite materno até os dois anos de idade ou mais. 

Passo 3. Após os seis meses, dar alimentos complementares (cereais, tubérculos, carnes, 
leguminosas, frutas, legumes), três vezes ao dia, se a criança receber leite materno, e cinco 
vezes ao dia, se estiver desmamada. 

Passo 4. A alimentação complementar deverá ser oferecida sem rigidez de horários, 
respeitando-se sempre a vontade da criança. 

Passo 5. A alimentação complementar deve ser espessa desde o início e oferecida com colher; 
começar com consistência pastosa (papas/purês) e, gradativamente, aumentar a consistência 
até chegar à alimentação da família. 

Passo 6. Oferecer à criança diferentes alimentos ao dia. Uma alimentação variada é, também, 
uma alimentação colorida. 

Passo 7. Estimular o consumo diário de frutas, verduras e legumes nas refeições. 

Passo 8. Evitar açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, salgadinhos e outras 
guloseimas nos primeiros anos de vida. Usar sal com moderação. 

Passo 9. Cuidar da higiene no preparo e manuseio dos alimentos; garantir o seu 
armazenamento e conservação adequados. 

Passo 10. Estimular a criança doente e convalescente a se alimentar, oferecendo sua 
alimentação habitual e seus alimentos preferidos, respeitando a sua aceitação. 

Fonte: Ministério da Saúde/OPAS e a Sociedade Brasileira de Pediatria. 

 

No início da rotina escolar, a alimentação ofertada também é 

imprescindível na formação de hábitos alimentares saudáveis e no 

desenvolvimento físico e cognitivo das crianças. A alimentação escolar tem um 

importante papel não só nos primeiros anos, mas ao longo da vida, nas práticas 

que os acompanharão em todo seu desenvolvimento (SILVA et al. 2016). 

Uma alimentação escolar de qualidade é de extrema importância na vida 

das crianças por normalmente se tratar da principal refeição de muitos alunos e 

sendo a única de outros, visto que é uma comunidade onde ainda falta comida 

em muitas casas. Em muitos casos, os alunos vão para a escola apenas para se 

alimentar, pois em casa não têm o que comer (MANCUSO, 2013). 

Ademais, uma alimentação balanceada oferece nutrientes para que o 

corpo e o cérebro funcionem de maneira adequada. Estudos comprovam que 
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alunos bem nutridos possuem melhor desenvolvimento escolar (SILVA et al. 

2016). 

Ainda que a literatura tenha concordância em relação a importância do 

aleitamento materno e dos malefícios que uma alimentação de baixa qualidade 

nutricional desde o início da vida pode acarretar a vida do futuro adulto, mais 

estudos são necessários a fim de atualizar as pesquisas sobre o tema. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

           Diante da literatura científica encontrada a partir desta revisão integrativa, 

é possível concluir que o desmame precoce e uma alimentação de baixa 

qualidade poderão ocasionar problemas no desenvolvimento e crescimento 

infantil, podendo refletir negativamente posteriormente. Observa-se também que 

boas práticas alimentares na infância são fundamentais para construção dos 

hábitos alimentares, tendo como grande aliada nesse processo a alimentação 

escolar, que acompanha a criança durante todo o seu desenvolvimento até a 

vida adulta. Uma alimentação de qualidade fornece os nutrientes essenciais para 

o funcionamento eficaz do corpo e do cérebro ao longo da vida, sendo assim, 

enfatiza-se a carência de ações de educação nutricional e alimentar infantil para 

a população, a fim de evitar a propagação de maus hábitos e garantir a 

segurança nutricional.  
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