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RESUMO 

As fórmulas infantis são recomendadas quando por algum motivo, as mães são impossibilitadas de 

ofertarem o leite materno. As fórmulas contêm componentes semelhantes ao leite materno, porém quando 

ingerido em excesso, pode gerar grandes problemas á saúde do bebê. O objetivo deste artigo, foi analisar 

os rótulos de fórmulas infantis, a quantidade de carboidratos presentes e, por meio da literatura, descrever 

os possíveis danos decorrentes da ingestão em excesso. Conclui-se, que a carência de conhecimento a 

respeito das fórmulas infantis pelos pais e responsáveis, garante uso excessivo do produto, causando 

problemas futuros para as crianças, como cáries dentárias, obesidade, dislipidemias entre outros. 

 
Palavras Chave: Obesidade infantil, rótulos alimentares, rótulos alimentares. 

 

ABSTRACT 

 
Infant formulas are recommended when for some reason, mothers are unable to offer breast milk. The 

formulas contain components similar to breast milk, but when ingested in excess, can cause major 

problems to the baby's health. The purpose of this article, was to analyze the labels of infant formulas,  

and the amount of carbohydrates present and, through the literature, to describe the possible damages 

resulting from excess intake. It is concluded, that the lack of knowledge about infant formulas by parents 

and guardians, guarantees excessive use of the product, causing future problems for children, such as 

dental caries, obesity, dyslipidemia among others. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

O aleitamento materno é importante para o desenvolvimento geral do recém- 

nascido, com a ingestão do leite materno, o bebê adquire todos os nutrientes necessários 

para sua desenvoltura, até o 6 meses de idade, deve ocorrer imediatamente após o parto 

(MELO ; GONÇALVES, 2014). 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), o leite materno 

responde bem às necessidades da criança. A união de nutrientes como oligoelementos, 

imunoglobulinas e nucleotídeos, tornam-se indispensáveis para o corpo humano, pois 

atua como defensor, auxiliando na imunidade e protegendo o corpo contra doenças, 
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além disso, o leite auxilia na formação do organismo, como o estômago, cérebro e 

complexo imunológico (WEFFORT et al., 2012). 

Ainda segundo Melo e Gonçalves (2014), o aleitamento materno é 

economicamente mais favorável devido a não necessidade do consumo de outra forma 

de alimentação ao bebê. 

Existem muitos fatores que podem influenciar na isenção da oferta de leite 

materno sendo elas, a insegurança da mãe ao achar que o leite é insuficiente, o julgando 

como ‘’fraco’’, a falta de informação das mães e responsáveis a respeito do assunto e os 

avanços da independência da mulher que a proporcionaram o direito de trabalhar fora de 

sua casa, mas que para isso foi criado uma forma de seu filho se alimentar sem que ela 

necessariamente esteja presente (FREDERICQ, 2009). 

As fórmulas de leite infantil são uma opção de substituição do leite, por 

conterem nutrientes que se assemelham aos do leite materno (KU et al., 2011). A 

fórmula infantil obtém um alto teor de biodisponibilidade de ferro no organismo, devido 

à composição proteica, auxiliando no combate a anemia (MORAIS, 2017). Porém o 

consumo de fórmulas infantis pode ter relação com a obesidade e outras doenças 

crônicas não transmissíveis, devido a quantidade de açúcares na composição do produto 

(CARVALHO et al., 2015). Além de estar relacionada a aparição de cáries dentarias, 

devido ao nível desse mesmo ingrediente (ZINA, 2009). 

Em meio a isso, se faz necessária uma investigação a respeito dos componentes 

em fórmulas infantis, sendo assim, o objetivo desse artigo foi verificar a tabela 

nutricional de 11 fórmulas infantis em relação a quantidade de carboidratos apontando 

com base na literatura os possíveis efeitos dos componentes das fórmulas, que podem 

contribuir com o ganho de peso em lactentes. A metodologia adotada foi uma pesquisa 

de campo e por meio de uma revisão de literatura realizada entre março e setembro em 

base de dados scielo e google acadêmico, no período de 2009 a 2019, descrever os 

possíveis danos decorrentes da ingestão em excesso. 
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2 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia adotada foi uma pesquisa de campo, a coleta de informações 

ocorreram entre os meses de março e setembro de 2020, nas cidades de Itapeva e  

Itararé, São Paulo. Em Itapeva, foram coletadas as informações a respeito dos rótulos 

presentes em 11 fórmulas infantis, que serão utilizados para analise dos rótulos 

nutricionais. Na cidade de Itararé, dentro de um supermercado foi realizado uma 

pesquisa com 70 consumidores, através de um questionário com 4 perguntas: “sexo, 

idade, e ‘’ Você tem o costume de ler os rótulos alimentares?’’ e ‘’ Você procura saber a 

quantidade de carboidratos (açúcares) presentes nos alimentos?’’, as informações 

extraídas foram organizadas em forma de tabela, para melhor visualização. 

 
3 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
As fórmulas infantis servem como um substituto do leite materno quando o 

mesmo é impossibilitado de ser ofertado á criança, por ter em suas composições 

complementos que são parecidos com os necessários para a garantia da saúde do bebê 

(KU et al., 2011). Em contrapartida, a fórmula não é composta dos anticorpos e outros 

nutrientes essenciais do leite materno que auxiliariam na maior adesão imunológica, 

deixando a criança exposta á alergias, doenças infecciosas, problemas no sistema 

respiratório, imunológico e gastrintestinal (MELO; GONÇALVES, 2014). 

Crianças se alimentam de fórmulas infantis possuem uma quantidade menor de 

bactérias, prebióticas no trato gastrintestinal, sendo mais suscetíveis a diarreias, devido 

ao amadurecimento precoce da flora intestinal (VANDENPLAS et al., 2011). São mais 

expostas a bactérias patológicas como a Enterobacter sakazakii e Salmonella, duas 

bactérias letais quando não tratadas corretamente (MELO; GONÇALVES, 2014). 

Crianças alimentadas por fórmulas alimentares também estão mais passiveis á 

cáries dentárias, devido ao consumo excessivo de açúcares simples, que são fatores 

etiológicos da cárie, o açúcar acaba deixando a o interior da boca com um pH 

consideravelmente mais alto, isso influencia na perda de minerais presentes nos dentes 

(ZINA, 2009). 
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Devido ao alto índice de açúcares presentes nas fórmulas infantis, para melhor 

visualização, a Figura 1 mostra um gráfico comparativo das 11 amostras coletadas de 

fórmulas infantis. 

 
Figura 1. Quantidade de carboidratos, fibras alimentares e lactose em 100 gramas de fórmula infantil. 
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Fonte: autor 

 

A Figura 1, mostra que mais de 50% da fórmula é composta de carboidratos 

sendo a fórmula número 4 a de maior disponibilidade do componente (61 gramas) com 

61% disponível em 100 gramas. Das 11 fórmulas, 5 não apresentavam a lactose na sua 

tabela nutricional, onde as amostras 2 (58g gramas) e 8 (57 gramas) apresentam maiores 

distribuições. A ausência de lactose observadas nas fórmulas 1, 4, 6, 7 e 9 podem 

apresentar benefícios quando se diz respeito de intolerantes a lactose desde o 

nascimento. Em relação às fibras alimentares, foram encontradas Fruto-oligossacarídeos 

e Galacto-oligossacarídeos em todas as fórmulas, estando disponíveis em maiores 

proporções nas amostras 6 (5,8 gramas) e 7 (5,4 gramas). 

As quantidades de carboidratos presentes nas 11 fórmulas apresentam pouca 

variação. As variações existentes se dão pelo fato de que cada uma delas precisa atender 

as necessidades nutricionais de seu público alvo, tendo em vista que as fórmulas são 

elaboradas para faixas de idade especifica. 

A leitura de rótulo é essencial no que diz respeito a uma boa qualidade 

nutricional, pois são inseridos os componentes presentes no produto que quando lidas 

serão julgadas pelo cliente final (MARZAROTTO; ALVES, 2017). De acordo com 
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CARVALHO et al. (2006), todos os dados devem ser claros para fácil compreensão, 

devem seguir as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e as 

instruções do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(INMETRO). 

Porém, sabe-se que o hábito de se verificar a rotulagem não abrange a todos, o 

costume não é amplamente difundido entre a população, a informação necessária para 

leitura de rótulo é pouco ensinada e estimulada, sendo assim, grande parte dos 

consumidores ignoram boa parte dos elementos descritos, dando preferencia apenas ao 

prazo de validade do produto (LINDERMANN et al., 2016). Na Tabela 1 são 

apresentados os resultados da pesquisa de campo baseada no questionário aplicado. 

 
Tabela 1. Porcentagem dos resultados encontrados com aplicação do questionário aos consumidores. 

 

1. Sexo 

Masculino 48,6% 

Feminino 51,4% 

2. Idade 

Entre 18 a 25 anos 22,9% 

Entre 26 a 35 anos 30,0% 

Entre 36 a 50 anos 34,3% 

Superior a 51 anos 12,9% 

3. Você tem o costume de ler os rótulos alimentares? 

Sim 64,3% 

Não 35,7% 

4. Você procura saber a quantidade de carboidratos (açúcares) presentes nos 
alimentos? 

Sim 41,4% 

Não 58,6% 
Fonte: Autor. 

 

 

É possível ver que os dados coletados estão bem distribuídos entre sexo e idade 

dos participantes, grande parte dos entrevistados leem os rótulos contidos nos produtos, 

o resultado é satisfatório, porém, no que se refere a leitura e interpretação dos dados 

contidos, vê-se uma grande preocupação referente ao carboidrato por parte dos 

consumidores, pois quase a metade não busca saber sobre o componente. 

O menor número de afirmações na pergunta 4, mostra uma falta de compreensão 

do que está exposto nos rótulos, os responsáveis podem não relacionar as palavras 
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carboidratos e lactose com o açúcar. Fazendo com que os responsáveis pela dieta dos 

lactentes acabem por ofertar uma refeição hiperglicídica e hipercalórica,  causando 

danos a longo prazo. 

Uma forma de se melhorar a relação rótulo / consumidor seria ajustar a forma 

em que as informações são divulgadas, poderiam ser exibidas em formato mais nítido e 

com um vocabulário mais simples. Uma maior interação de nutricionistas nos primeiros 

anos de vida para auxilio de questões educacionais desconhecidas por parte dos pais e 

responsáveis, para que assim possam desenvolver e aplicar uma alimentação adequada 

aos seus filhos. 

Quando o açúcar entra no organismo, os receptores das papilas gustativas 

enviam sinais aos neurotransmissores do sistema neurológico responsáveis pelo prazer, 

devido à ingestão de energia, em decorrência, ocorre um sentimento de compensação, 

quanto mais se ingere, maior a sensação. Indústrias alimentícias usam deste 

conhecimento para benefício próprio, utilizando o açúcar como adoçante, conservante e 

texturizante, para deixar o produto mais doce, para prolongar a validade, melhorar sua 

aparência, tudo isso para aumentar a aceitabilidade do público. Cria-se então uma 

dependência entre o produto e o consumidor, pois mesmo que indiretamente, acaba 

consumindo açúcares simples na maioria dos produtos industrializados (MOSS, 2015). 

Isso acaba por ter grande interferência nos hábitos alimentares, na primeira 

infância, são observados equívocos ao serem ofertados substitutos do leite materno, 

como a introdução do açúcar simples a dieta do bebê precocemente ou em excesso, por 

exemplo, com a ingestão de leite de vaca e fórmulas alimentares infantis e outros 

alimentos (BARBOSA et al., 2005). Esses novos hábitos irão segui-lo durante a 

adolescência até a fase adulta, podendo acarretar doenças crônicas não transmissíveis 

(SOUZA et al., 2013). 

De acordo com os parâmetros da Organização Mundial da Saúde (OMS), a 

obesidade pode ser definida como uma concentração demasiada de gordura, 

ocasionando ameaças à saúde (WHO, 2012). O excesso de peso é uma das doenças 

crônicas não transmissíveis de maior preocupação de saúde pública atual, o sobrepeso 

na infância ocasiona implicações de maior risco a evolução de inúmeras outras doenças 

crônicas por todas as fases da vida (WHO, 2016). 
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Fatores sociais, ambientais, psicológicos, econômicos, culturais e genéticos, são 

alguns originadores da causa de obesidade, porém, sabe-se que o hábito alimentar é o 

principal agente responsável pelo ganho de peso (LIMA, 2019). Ainda de acordo com 

LIMA (2019), indivíduos com sobrepeso durante a infância tem a maior tendência a 

evolução de problemas como dislipidemias, problemas hormonais, doenças que afetam 

o sistema circulatório, síndrome metabólica, neoplasias, e esgotamento físico e 

psicológico. 

É notável a preocupação por parte dos entrevistados em relação aos açúcares 

contidos em seus alimentos, porém, percebe-se também uma grande falha de 

interpretação involuntária em relação às informações encontradas nas embalagens, isso 

explicaria o porquê de se adicionar maior quantidade de fórmula, talvez se o 

consumidor tivesse consciência de que com o aumento da porção ofertada, aumenta não 

só os nutrientes essenciais, mas também a quantidade de açúcares, provavelmente não 

acrescentaria mais do que é recomendado. 

 
 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os resultados deixam claro que a grande maioria dos consumidores procura as 

informações, porém, não as compreendem da maneira correta, fazendo mau uso das 

fórmulas, tornando necessário uma atualização na linguagem e apresentação visual dos 

rótulos alimentares para um entendimento mais claro por parte de quem busca tais 

informações. 

O aumento no índice de obesidade na infância, maus hábitos alimentares criados 

na infância sendo levados para a vida adulta, o uso abusivo de açúcar feito pelas grandes 

indústrias e o desinteresse por parte da população aliado a falta de informação, são os 

principais fatores que mostram a necessidade de uma educação nutricional e alimentar 

para garantir uma melhor qualidade de vida e assim, evitar doenças crônicas não 

transmissíveis, como Diabetes, doenças cerebrovasculares, cardiovasculares, problemas 

dentários e dislipidemias. 
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É de extrema importância que medidas sejam tomadas, politicas públicas devem 

ser iniciadas para um maior alcance de conhecimento nutricional e alimentar, para que 

cada indivíduo seja hábil para garantir uma refeição satisfatória nutricionalmente. 
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