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Resumo 
 
 Nos últimos anos, a alimentação infantil vem gerando muito interesse em vários 

aspectos nutricionais. Os hábitos alimentares são motivados por imensuráveis fatores 

culturais, étnicos, religiosos, socioeconômicos, entre outros. Desde o período 

gestacional, por meio do contato do feto com o líquido amniótico, a formação dos 

hábitos alimentares sucede durante a infância, principalmente nos primeiros 2 – 3 anos 

de vida, e irá sofrer intervenção de distintos fatores ao longo da vida: escola, família, 

amigos, mídia. 

 Ter uma alimentação saudável é imprescindível para a criança, pois contribui 

diretamente no crescimento e desenvolvimento da mesma, bem como para a prevenção 

de doenças. Contudo, crianças bem alimentadas têm maiores chances de ficar mais 

interessadas nas atividades educativas, além de mais concentradas, com mais energia 

para brincar e se divertir. 

 Promover bons hábitos alimentares na infância é positivo também para a fase adulta. 

Pois, muitos dos hábitos alimentares aprendidos na infância perpetuam-se com a idade. 

É muito importante que as crianças tenham acesso a uma alimentação segura do ponto 

de vista sanitário, isto é, com nutrientes apropriados para o seu crescimento e 

desenvolvimento e que possibilite que elas cresçam em paz com a comida e com o 

corpo. 
 
 Palavras-chave: Alimentação; hábitos; criança 

 

Abstract 

In recent years, infant feeding has generated much interest in various nutritional aspects. 

Eating habits are motivated by immeasurable cultural, ethnic, religious, socioeconomic 

factors, among others. From the gestational period, through the contact of the fetus with 

the amniotic fluid, the formation of eating habits takes place during childhood, mainly 

in the first 2 – 3 years of life, and will suffer the intervention of different factors 

throughout life: school, family, friends, media. 

Having a healthy diet is essential for the child, as it directly contributes to the growth 

and development of the child, as well as to the prevention of diseases. However, well-

fed children are more likely to be more interested in educational activities, in addition to 

being more concentrated, with more energy to play and have fun. 

Promoting good eating habits in childhood is also positive for adulthood. Yeah, many of 

the eating habits learned in childhood are perpetuated with age. It is very important that 

children have access to food that is safe from a health point of view, that is, with 

appropriate nutrients for their growth and development and that allows them to grow up 

in peace with food and with their body. 

Key words: Food, habits,child 
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1) INTRODUÇÃO 

 

1.1 Alimentação adequada e a má alimentação 

 

         “Não deixe seus filhos comerem qualquer coisa principalmente se estiver morta” 

(OSBOURNE Ozzy, 2016). Também chamada de dieta equilibrada inclui a ingestão de 

alimentos que fornecem nutrientes importantes e necessários à saúde e bem-estar do 

indivíduo (). A infância e a juventude são fases de aprendizado nas quais são vistas 

diversas transformações (). Fazer com que essas transições aconteçam da forma mais 

natural possível é um dos intuitos de aderir hábitos mais saudáveis desde o início da vida. 

 

         “Uma criança só pode aprender quando se nutre, e não quando está cheia de 

parasitas” (BRIZOLA Leonel, 2013). Como amplamente divulgado, a infância é a fase 

de desenvolvimento mais importante do indivíduo, é certamente o período em que estão 

descobrindo o mundo e mais dispostos a aprender do que nunca (). É o cenário perfeito 

para incentivar uma cadeia de hábitos positivos que poderão ser levados para vida toda. 

 

          “Pelo hábito alimentar errado podemos dizer que o homem também morre pela 

boca” (AZEVEDO Dirceu, 2018). A má alimentação é o aglomerado de práticas 

alimentares “desleixadas” onde o excesso de produtos industrializados (doces, 

refrigerantes, temperos artificiais, excesso de sal e sódio), gordurosos, calóricos, de baixo 

valor nutricional e com inúmeros produtos que fazem mal a saúde a curto e longo prazo, 

como conservantes . 

 

          Essa casta de alimentação pode ter danos irreversíveis à saúde dos pequenos, se 

para os adultos a alimentação deve ser levada a sério, a atenção deve ser redobrada quando 

se trata de crianças. Os danos vão de propensão à obesidade ou emagrecimento, distúrbios 

psicológicos e motores, riscos à cognição, doenças cardiovasculares, altos níveis de 

colesterol ruim, alergias, anemia, diabetes, entre vários outros (). Um exemplo são os 

refrigerantes, que por ser ricos em açúcar, o consumo frequente aumenta o risco de 

câncer, além disso o seu consumo favorece o ganho de peso, aumenta as taxas de glicose 

e triglicerídeos, impede a absorção de alguns nutrientes por meio de seus ingredientes, 
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como o ácido fosfórico que atrapalha a absorção do cálcio, indispensável para o 

crescimento infantil e a estabilidade óssea.  

 

 1.2 Impacto do açúcar no organismo da criança 

 

 -Cárie 

 “A cárie precoce na infância é um desequilíbrio que influencia a dentição decídua” 

(OLIVEIRA, 2018, p.2). Desse modo, afeta e leva a perda do dente da criança por conta 

da contaminação da polpa dentária e necrosa o tecido dentário. A falta de uma 

higienização adequada pode contribuir para esses atributos que trará problemas futuros. 

 

 -Obesidade Infantil 

 “O excesso de peso na infância e sua prevalência na vida adulta, estabelecem fatores de 

riscos para as doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, hiperlipidemia e diabetes 

mellitus” (LINHARES, 2016, p.462). Gerando assim, prejuízos responsáveis pelo 

aumento de peso. 

 

- Diabetes 

 “A diabetes mellitus tipo 1 (DM1), é uma doença metabólica, diagnosticada sobretudo 

em idade pediátrica e associada à complicações agudas e crônicas” (PEREIRA, 2011, 

p.2). Nesse viés, a diabetes causa riscos à saúde das crianças, por isso é necessária uma 

alimentação balanceada e adequada para que o caso não agrave. 

 

 Desta forma, o objetivo deste artigo foi analisar qual o impacto da alimentação na 

saúde bucal em crianças por meio de revisão integrativa de literatura. 
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2) METODOLOGIA 

 

         Para obter os resultados e soluções acerca da problematização articulada neste 

projeto, foi utilizado o método de pesquisa descritiva, com o intuito de obter o 

conhecimento necessário para uma alimentação adequada às crianças para uma melhor 

educação bucal. A finalidade é trabalhar e desenvolver métodos que possam facilitar bons 

hábitos e aplicá-los diariamente. 

 

         Para isso, o projeto foi baseado em estudos e pesquisas de pensadores como por 

exemplo, Emídio Brasileiro, Dirceu Azevedo, entre outros especialistas que elaboraram 

trabalhos pertinentes ao assunto. 

 

          Foram antepostos apenas estudos com enfoque no manejo da odontopediatria 

dando destaque na relação entre a alimentação infantil e as doenças bucais como a cárie 

e a corrosão dentária, além de mazelas como obesidade, distúrbios e diabetes. 

 

3) RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Tabela 1 – Distribuição dos artigos incluídos na revisão integrativa segundo autores, ano 

e título: 

N 

ar

t. 

Título do artigo  Autores Periódico 

(v., p., ano) 

Objetivos do trabalho 

1 Impacto do 

consumo 

alimentar na 

saúde bucal 

 

-Adriana 

Batista 

Barbosa 

-Brenda Reizer 

Ribeiro 

-Isadora 

Laitano 

Nogueira 

Revista 

Ibero-

Americana 

de 

Humanidad

es, Ciências 

e Educação 

v.7.n.12. 

p.472-

485.2021 

Acrescentar conhecimento 

específico na formação científica 

do cirurgião dentista, colaborando 

para maior eficácia da sua ação 

profissional. 

2 Conhecimento 

dos pais e 

responsáveis 

sobre hábitos 

saudáveis de 

higiene bucal e 

dieta na infância 

-Adelaine 

Débora 

Teixeira, et al., 

Revista da 

Faculdade 

de 

odontologia 

de Porto 

Alegre 

v.61,n.2. 

Avaliar o conhecimento dos pais/ 

responsáveis sobre hábitos 

saudáveis de higiene bucal e dieta 

na  infância. 
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p.13-

21.2020 

3 A formação dos 

hábitos 

alimentares na 

infância: Uma 

revisão de alguns 

aspectos 

abordados na 

literatura nos 

últimos dez anos 

Janaína Mello 

Nasser Valle, 

et al. 

Revista 

APS, 

vol.10, n.1. 

p.56-

65.2007 

Investigar alguns fatores que 

atuam na formação dos hábitos 

alimentares na infância. 

4 Alimentação 

saudável: 

Percepções dos 

educadores de 

instituições 

infantis 

Tatiana Yuri 

Assao, et al 

Rev. bras. 

crescimento 

desenvolv. 

hum. v.18 n.

2, 2008 

 

Analisar as percepções dos 

educadores sobre a alimentação 

saudável no âmbito escolar.  

5 Educação 

nutricional e 

alimentar: Por 

uma correta 

formação dos 

hábitos 

alimentares 

Tatiana Marin, 

et al 

Revista 

F@pciência

, vol.3, n.7, 

p.72-78, 

2009 

Desenvolver técnicas de educação 

nutricional com os alunos e 

técnicas de educação em saúde, 

incluindo boas práticas de 

produção com os responsáveis 

pela elaboração da alimentação 

dessas crianças; e, além das 

técnicas, fornecer informação 

básica sobre alimentação saudável 

da criança em idade pré-escolar; 

aos professores e pais. 

Tabela 2 – Distribuição dos assuntos e temas que apareceram como resultados das 

investigações dos artigos incluídos na revisão integrativa: 

 

Assuntos/ Temas abordados nos resultados Artigos 

Conhecimento do cirurgião dentista e 

desenvolver técnicas de educação. 

1,5 

Conhecimento dos pais ou responsáveis. 2 

Fatores que atuam na formação dos hábitos 

alimentares 

3 
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Percepções dos educadores. 4 

 

 

 

3.1 Impacto do consumo alimentar na saúde bucal 

 

         O consumo inadequado de alimentos não saudáveis pode gerar vários riscos para a 

saúde da criança. Nisso, a saúde bucal tem peso considerável para a construção de uma 

autoimagem positiva e desempenha um papel importante na manutenção das funções 

orais sendo indispensável para a alimentação , desenvolvimento e desenvoltura da fala 

(ANIL, 2017) 

 

 
3.2 Conhecimento dos pais e responsáveis sobre hábitos saudáveis de higiene bucal 

e dieta na infância 

 

O estudo inclui uma amostra de 86 pais/responsáveis de escolares de duas escolas 

públicas em Minas Gerais. A maioria dos participantes já recebeu informações sobre a 

alimentação saudável (93%) assim como também concordam que os dentes decíduos 

devem ser escovados todos os dias (91,9%). Todos os participantes acharam essas 

informações importantes para a manutenção da saúde bucal das crianças (100%). A 

quantidade de dentifrício fluoretado menor que a metade da extensão das cerdas da 

escova de dente foi recomendada por 23,3% dos participantes, 15,3% responderam que 

o fio dental deve ser utilizado durante a higiene bucal das crianças. Um total de 40,7% 

acredita que a ingestão de alimentos açucarados pela criança interfere no 

desenvolvimento da cárie (TEIXEIRA et al,2020). 

    

3.3 A formação dos hábitos alimentares na infância: uma revisão de alguns aspectos 

abordados na literatura nos últimos dez anos 

 

         A formação do hábito alimentar inicia-se desde a gestação e amamentação, devendo 

a mãe estar atenta quanto a variedade de alimentos na dieta, já que eles interferem no odor 

do líquido amniótico e no sabor do leite materno, de forma a promover experiências 

variadas de sabores no início da vida e a facilitar a aceitação dos alimentos mais tarde. 
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         Para facilitar a aceitação de alimentos variados, as crianças devem ser expostas aos 

diferentes alimentos precocemente e com frequência, pois elas tendem a rejeitar novos 

alimentos (GIULIANI & VICTORA, 2000).  

 

         Alguns autores consideram a dieta da criança brasileira, em geral, monótona. As 

crianças tendem a preferir alimentos com alta densidade energética. No entanto, o 

consumo exagerado de alimentos muito calóricos pode limitar a ingestão de uma dieta 

variada, pois rapidamente sacia a criança impedindo-a de ingerir outros alimentos 

(GIULIANI & VICTORA, 2000). 

 

         A influência dos pais, assim como a de outros cuidadores na alimentação das 

crianças, não somente se dá em relação às atitudes tomadas, como também pelo exemplo 

dado, já que a observação de outras pessoas se alimentarem favorece a aceitação por 

novos alimentos (BIRCH, 1999 & BIRCH, 1999).  

 

        A televisão influencia os hábitos alimentares das crianças de forma a reforçar uma 

tendência à preferência por alimentos doces e gordurosos. No entanto, para o consumo 

de alimentos com baixo teor de gordura, a televisão não causa muita interferência 

(HALFORD, et al, 2003). 

 

        A alimentação em grupo, principalmente nas creches, favorece a modificação de 

hábitos alimentares, por facilitar a aceitação de novos alimentos, sendo importante a 

implantação de programas de educação nutricional nestas instituições para promover uma 

melhora na qualidade da educação infantil. 

 

3.4 Alimentação saudável: Percepções dos educadores de instituições  

Infantis 

 

         A alimentação saudável para as crianças, sob o ponto de vista destes profissionais, 

foi percebida a partir de diferentes dimensões como: a variedade e a diversidade da 

alimentação; a quantidade e qualidade adequada, que atendesse às necessidades 

biológicas e às preferências alimentares; de consistência adequada, que fosse natural e 

oferecida nos horários certos. Muitos dos fundamentos que compõem uma alimentação 

saudável foram citados, porém verificou-se que algumas questões importantes não foram 
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lembradas como: a procedência e a preparação dos alimentos; a realização das refeições 

em ambientes calmos e a satisfação das necessidades emocionais e sociais. 

 

          Os alimentos devem ser qualitativa e quantitativamente adequados, do hábito 

alimentar, consumido em refeições, em ambientes calmos, visando a satisfação das 

necessidades nutricionais, emocionais e sociais, para promoção de uma qualidade de vida 

saudável. 

 

           Destacando-se o discurso que aborda a questão das preferências alimentares, 

confundida com a ato de oferecer somente os alimentos que as crianças gostam, ato não 

adequado para este grupo, pois ainda se encontram em fase de conhecimento dos 

diferentes gestos alimentares. Outra divergência importante refere-se à consistência dos 

alimentos. Verificou-se que alguns profissionais aliam a imagem das “crianças pequenas” 

aos alimentos de consistência pastosa e líquida, porém neste grupo etário é adequado 

oferecer alimentos mais consistentes, muito próximos aos utilizados pela família. 

 

           A segunda conduta seria a mais adequada , visto que o aumento da aceitação a um 

alimento ocorre somente após a aproximadamente 12 a 15 apresentações do alimento à 

criança (BIRCH, 1992). 

 

3.5 Educação nutricional e alimentar: Por uma correta formação dos hábitos 

alimentares 

 
        Após todas as atividades, era servido um refogado de verduras mais um tipo de 

salada. Durante o acompanhamento inicial, foi observada uma grande resistência às 

hortaliças; após várias exposições repetidas dos alimentos de forma divertida e educativa 

pode-se observar um ótimo aumento da ingestão de hortaliças.  

 

         A educação nutricional e as boas práticas em produção fornecem conhecimento ao 

educando de forma que possibilita a estes conhecimentos e escolhas que melhoram a 

produção e a utilização dos alimentos e assim a qualidade de vida. 

 

           Estudos mostram que a correta formação dos hábitos alimentares na infância 

favorece a saúde permitindo o crescimento e o desenvolvimento normal e prevenindo 

uma série de doenças crônico degenerativas na idade adulta (GANDRA, 2000). 
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4) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os hábitos alimentares são importantes para uma saúde bucal adequada na 

infância. Uma má alimentação gera grandes problemas , como a cárie e 

obesidade, nisso , mesmo com as informações importantes para a saúde bucal 

correta, ainda há dúvidas de pais e responsáveis de como é feito a manutenção 

desses hábitos. 
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