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RESUMO 

 
A alimentação possui papel fundamental em todas os ciclos de vida. Os 

primeiros anos são decisivos para o crescimento e desenvolvimento da criança, 

além de ter papel imprescindível na formação de hábitos e manutenção da saúde. O 

objetivo da pesquisa foi realizar uma análise nutricional das papinhas 

industrializadas, baseado nas recomendações contidas no Guia Alimentar para 

crianças de até 2 anos do Ministério da Saúde. Para a realização da pesquisa foram 

selecionadas quatro empresas, totalizando cerca de 18 papinhas, sendo elas doces 

e salgadas, e de diferentes faixas de idade: de 6 a 8 meses; de 8 a 12 meses e 

maiores de 12 meses. A maioria das papinhas analisadas ficou abaixo da 

recomendação nos quesitos nutricionais, e, na sua grande maioria, a quantidade de 

ferro foi inferior a recomendação da OMS, inclusive a quantidade de proteína foi, na 

maioria, elevado. Os valores energéticos das papinhas ficaram abaixo da 

recomendação do Guia Alimentar. Pôde-se concluir que apesar de as marcas de 

papinhas industrializadas mais vendidas não apresentarem aditivos em sua 

composição, elas possuem um valor nutricional muito abaixo do que é recomendado 

pela OMS. Em outras palavras, elas não suprem as necessidades energéticas que 

se espera da alimentação complementar. Além disso, as vitaminas e minerais 

encontrados nos alimentos in natura são mais bem aproveitadas pelo organismo do 

que aqueles adicionados nas papinhas industrializadas, no qual permite-se concluir 

que uma alimentação com alimentos in natura é mais adequada e saudável para o 

crescimento e desenvolvimento da criança. 

Palavras-chave: Alimentação complementar, análise nutricional, alimentos in 

natura, papinhas industrializadas. 
 
 

 



 
 COMPARATIVE ANALYSIS OF INDUSTRIALIZED BABY FOOD 

 
ABSTRACT 
 
Food plays a fundamental role in all life cycles. The first years are decisive for growth 
and development, in addition to playing an essential role in the formation of habits 
and maintenance of health. The objective of the research was to carry out a 
nutritional analysis of industrialized baby food based on the recommendations 
contained in the Food Guide for children up to 2 years of age from the Ministry of 
Health. To carry out the research four companies were selected totaling about 18 
different baby food products, being either sweet or savoury and of different age 
groups: from 6 to 8 months, from 8 to 12 months and over 12 months. Most of the 
analyzed baby foods were below the recommendation in terms of nutrition. In most of 
them the amount of iron was lower than the WHO recommendation and the amount 
of protein was mostly high. The energy values of the analyzed baby food were below 
the recommendation and it can be concluded that although tthe best selling brands of 
industrialized baby food do not have additives in their composition, they have a 
nutritional value well below that recommended by the WHO. In other words, they do 
not offer the energy that complementary food should provide. In addition, the 
vitamins and minerals found in fresh foods are better used by the body than the 
vitamins and minerals added in industrialized baby foods, making it clear that a diet 
with fresh foods is more appropriate and healthy for better growth and development 
of infants. 
 
 
Keywords: Complementary food, nutritional analysis, fresh foods, industrialized baby 
foods.



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A alimentação possui papel fundamental em todas os ciclos de vida. Contudo, 

os primeiros anos da criança são decisivos para seu crescimento e seu 

desenvolvimento, além de ter papel imprescindível na formação de hábitos e 

manutenção da sua saúde. A partir de seis meses de idade, de acordo com a 

recomendação exigida no Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 

anos (2019), inicia-se a introdução de alimentos complementares a amamentação 

do bebê, a fim de suprir todas as necessidades nutricionais do infante. Sendo assim, 

a alimentação complementar deve possibilitar quantidades de água suficientes, de 

energia, de gordura, de proteínas, de vitaminas e de minerais, por meio de alimentos 

seguros, acessíveis economicamente e que sejam agradáveis à criança 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). 

Fatores como a industrialização, as modificações dos hábitos alimentares, a 

inserção da mulher no mercado de trabalho, o acesso rápido à tecnologia e a 

diversidade de fabricantes de alimentos, têm contribuído de forma significativa para 

o aumento no consumo de produtos industrializados, inclusive na categoria de 

alimentos para lactentes e crianças na primeira infância. Em consequência disso, o 

mercado de papinhas infantis vem crescendo de forma considerável (SILVA, 2016). 

A indústria de papinhas no Brasil pretende chamar a atenção das mães de 

crianças com idades entre 0 e 3 anos, através de campanhas focam em marketing, 

nas quais as lembram que aquela papinha é a melhor escolha. (BEAL, 2015). Essa  

praticidade ganha holofotes e muitos pais decidem oferecer algum produto 

industrializado aos seus filhos, sem levar em consideração que esses alimentos 

contêm em sua formulação aditivos, os quais poderão desencadear, mais tarde, uma 

série de problemas à saúde da criança, como a obesidade, tão crescente em nossos 

dias  (SILVA E NETTO, 2018) 

Segundo o Ministério da saúde (2019), a base da alimentação da criança e de 

toda família deve ser os alimentos in natura ou minimamente processados. Isso quer 

dizer que a maior parte dos alimentos consumidos deve ser aqueles que são obtidos 

diretamente das plantas ou dos animais, sem passarem por qualquer alteração após 

deixar a natureza. 

Mesmo porque, o desenvolvimento saudável da criança depende de uma 

alimentação adequada. Logo, a introdução alimentar de lactentes deve ser completa, 
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segura e atender às necessidades nutricional da criança. Entretanto, a procura por 

alimentos prontos acresceu no público adulto e vem crescendo também para o 

público infantil. Um fator relevante para essa realidade está na participação 

significativa feminina no mercado de trabalho e a falta de tempo dos pais, os quais 

buscam nas papinhas industrializadas uma opção de alimento rápido e que atenda 

às necessidades de seu filho (SILVA E NETTO, 2018). 

Se por um lado esses fatores estão presentes no cotidiano, por outro lado, os 

estudos realizados comprovam que algumas papinhas industrializadas analisadas 

não atendem corretamente às necessidades nutricionais dos lactentes, e sua 

composição não possui todos os grupos de alimentos como recomenda o Guia 

Alimentar para crianças menores de 2 anos. Além de não serem nutricionalmente 

completas, as papinhas industrializadas possuem aditivos alimentares em sua 

composição que comprometem a saúde da criança. Em relação a papinhas caseiras, 

estudos comprovam que ela melhora a familiarização da criança com os alimentos, 

resgata os hábitos culinários, como o de realizar a própria refeição dos pais, e 

estimula hábitos saudáveis, possivelmente diminuindo o consumo frequente de 

alimentos industrializados na vida adulta (SILVA E NETTO, 2018). 

Portanto, torna-se importante realizar uma análise comparativa das papinhas 

industrializadas e das papinhas in natura, com o objetivo de desestimular o consumo 

exagerado de papinhas industrializadas em detrimento de preferência às papinhas 

caseiras, com alimentos in natura, como recomenda o Guia Alimentar para a 

população brasileira. 

Neste viés, essa pesquisa tem como objetivo realizar análise nutricional 

quantitativa e qualitativa das papinhas comercializadas no mercado brasileiro, 

baseada nas recomendações contidas no Guia Alimentar Para crianças de até 2 

anos do Ministério da Saúde. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa é do tipo transversal observacional, onde as informações foram 

coletadas de forma simultânea. A coleta foi realizada no período de julho de 2020 na 

cidade de Maringá/PR em estabelecimentos comerciais. 

Para a realização da pesquisa as empresas selecionadas foram: Nestlé, 

Empório da papinha, Heinz. 

Com respeito a coleta de dados, foram realizadas consultas pelo site de 

internet de todas as empresas selecionadas, e para as informações não encontradas 

nos respectivos sites, foi utilizado o SAC institucional. 

A análise de cada empresa foi contada com questões relacionadas à: Selo de 

produto orgânico; Variedades de papinhas doces de salgadas; Embalagens (tipo de 

embalagem, composição, produtos tóxicos e praticidade de uso); Prazo de validade; 

Modo de conservação; Locais de venda; Aditivos químicos e também questões 

relacionadas ao Delivery. 

Os dados foram registrados em tabelas, contendo questões que avaliam e 

comparam a situação mercadológica e a qualidade nutricional das papinhas 

industriais e orgânicas.  

Cada empresa teve suas papinhas analisadas qualitativamente quanto aos 

seus ingredientes e presença de aditivos e conservantes, dados que foram 

fornecidos pelos rótulos alimentares. A análise das papinhas foi dividida por 

empresa e agrupadas de acordo com a faixa etária: a partir de 6 meses de idade 

(etapa 1); a partir de 8 meses de idade (etapa 2); e a partir de 12 meses de idade 

(etapa 3). Foram selecionadas aleatoriamente algumas papinhas de cada fase ou 

etapa para análise, devido à grande variedade de papinhas que cada empresa 

possui. 

Após a coleta de dados foi realizada análise nutricional qualitativa das 

papinhas selecionada de cada empresa e comparada com as recomendações 

contidas no Guia Alimentar para crianças de até 2 anos do Ministério da Saúde. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir dos 6 meses de idade, além do leite materno, outros alimentos devem 

fazer parte das refeições da criança. Para tanto, e como já supracitado, foram 

selecionadas 4 marcas de papinhas industrializadas, sendo elas: Nestlé, Empório da 

papinha, Heinz e Da Vovó, totalizando 18 amostras entre papinhas salgadas e 

doces.  

Nas tabelas abaixo, segue um comparativo dos valores nutricionais existentes 

nas papinhas com relação as recomendações exigidas pela OMS.  

 

Tabela 1 – Comparação dos valores energéticos das papinhas acima de 6 a 8 meses (6+) de acordo 

com a recomendação da OMS. 

 

* Relacionado a ingestão mínima e máxima de acordo com a ingestão de energia proveniente do leite 

materno de acordo com A OMS. 

** Tomando como exemplo, a concentração média de gordura no leite de mulheres em Bangladesh 

(2,8g/100g). 

+ Representa os valores nutricionais que estão dentro do padrão exigido pela OMS. 

↑ Representa os valores nutricionais que apresentam valores acima do que é exigido pela OMS. 

↓ Representa os valores nutricionais que apresentam valores abaixo do que é exigido pela OMS. 

Fonte: Ministério da saúde, organização PAN-AMERICANA da saúde, 2005.  

 

Na Tabela 1, pode-se perceber que o valor energético/kcal das papinhas 

citadas, independente dos sabores (salgadas ou doce), encontram-se dentro do 

estipulado pela OMS, com exceção da marca Da vovó, cujo valor energético 

apresenta abaixo do estipulado. Silva e Netto (2018), em sua pesquisa sobre as 

papinhas industrializadas, apresentam resultados inferior com relação a quantidade 

de kcal das papinhas analisadas, onde o valor médio de kcal das papinhas 
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analisadas para crianças acima de 6 meses varia entre 53 kcal e 68kcal. Ainda não 

existe um consenso com relação à porcentagem de energia que deve originar-se de 

gorduras na dieta de crianças abaixo de dois anos. Nesse caso, com relação a 

gordura, a energia que a criança deve receber dos alimentos complementares 

dependerá da idade da mesma e do quanto ela ingere de energia total proveniente 

do leite materno.  

Pode-se observar que as quantidades de proteína de todas as marcas estão 

acima da recomendação nutricional da OMS, principalmente a sopa de creme da 

marca Empório da papinha que apresenta 20g de proteína, cuja recomendação é no 

máximo 0,7g/100g. Esse aumento também pode ser observado na pesquisa de Silva 

e Netto (2018), onde a concentração média de proteína é de 8,1 g. Em 

contrapartida, a papinha de fruta da marca Heinz apresenta 0g de proteína. 

Entretanto, segundo a OMS (2005) a deficiência isolada de proteínas não parece ser 

um fator importante no déficit de estatura de crianças de baixo nível socioeconômico 

de países em desenvolvimento. Essa afirmativa se baseia no fato de que a ingestão 

de proteínas de crianças com retardo no crescimento foi adequada em vários 

estudos.   

Com relação a densidade de ferro nos alimentos complementares a OMS 

recomenda 4mg/100kcal dos seis aos oito meses, mas ao observar a tabela 01 

pode-se perceber que algumas marcas não apresentam ferro em sua composição. 

Silva e Netto (2018) ressaltam na análise realizada por eles, em que não foram 

fornecidos pelo fabricante a quantidade de ferro vinda dos alimentos. Desta forma é 

provável que grande parte desse ferro seja fornecido pelo aditivo alimentar e não 

pelo próprio alimento. Nesse caso, faz-se necessário a adoção de estratégia para 

aumentar a ingestão de ferro na dieta crianças acima de seis meses de idade, já que 

antes desse período, apesar do leite materno ter um conteúdo baixo de ferro, ele 

supre as necessidades do lactente nos primeiros seis meses de vida. 

 

Tabela 2 – Comparação dos valores energéticos das papinhas acima de 8 a 12 meses (8+) de acordo 

com a recomendação da OMS. 
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* Relacionado a ingestão mínima e máxima de acordo com a ingestão de energia proveniente do leite 

materno de acordo com A OMS. 

** Tomando como exemplo, a concentração média de gordura no leite de mulheres em Bangladesh 

(2,8g/100g). 

+ Representa os valores nutricionais que estão dentro do padrão exigido pela OMS. 

↑ Representa os valores nutricionais que apresentam valores acima do que é exigido pela OMS. 

↓ Representa os valores nutricionais que apresentam valores abaixo do que é exigido pela OMS. 

Fonte: Ministério da saúde, organização PAN-AMERICANA da saúde, 2005. 

 

Na Tabela 2, percebe-se que o valor energético/kcal das papinhas citadas se 

encontra abaixo da recomendação nutricional da OMS. A OMS (2005) ressalta que 

após o oitavo mês de vida, a energia proveniente apenas do leite materno não supre 

mais as necessidades energéticas das crianças. Por conta disso, é essencial 

complementar o aporte de energia por meio de alimentos complementares 

apropriados, com uma densidade mínima de 229kcal/100kcal para evitar o déficit de 

energia.  Na tabela 2, apenas a papinha Da vovó foi quem apresentou o maior valor 

kcal/100kcal (164 kcal), mesmo assim, não alcançou o valor de energia 

recomendado pela OMS de 229 kcal/100kcal, ou seja, as papinhas citadas não 

fornecem o mínimo de energia recomendado. Esse número pode ser encontrado 

também na pesquisa de Silva e Netto (2018), onde o valor médio de kcal das 

papinhas foram de 129kcal.  

No que diz respeito à energia proveniente da gordura, a OMS coloca que a 

porcentagem deve ser maior nas dietas de filhos de mulheres com baixa 

concentração de gordura no seu leite. Nesse caso, calcula-se que os alimentos 

complementares devam conter de 14% a 21% de energia para crianças de seis a 

onze meses conforme a recomendação nutricional da OMS, mas nas papinhas 

analisadas esse valor encontra-se abaixo desta recomendação. A quantidade média 
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de gordura observada na análise de Silva e Netto (2018) é de 5,2g e esse valor 

encontra-se um pouco acima dos valores apresentados na tabela 2, o que se 

aproxima da quantidade recomendada pela OMS. 

Com relação as proteínas, percebe-se que os valores apresentados na tabela 

2 encontram-se acima da recomendação nutricional da OMS, chegando a 

12g/100kcal, onde a recomendação máxima é de 0,7g/100kcal. Esse valor também 

pode ser verificado na análise de Silva e Netto (2018), cujo valor médio de proteínas 

nas papinhas acima de 8 meses é de 6,6 g. Segundo a OMS, acredita-se que, se o 

conteúdo energético da dieta for adequado, provavelmente a quantidade de 

proteínas também o será. Nesse caso, nota-se que as papinhas que não alcançaram 

valor energético mínimo recomendado, também possui elevado quantidade de 

proteínas. 

Com relação a quantidade de ferro existentes nas papinhas, é notável na 

tabela 2 que todas as marcas possuem uma quantidade inferior da recomendada 

pela OMS. Assim também como na pesquisa de Silva e Netto (2018), o qual também 

não identificou o ferro na tabela nutricional do produto.  Desta forma, para aumentar 

o aporte de ferro também é recomendado a ingestão de alimentos fortificados com 

ferro ou até mesmo suplementação com ferro medicamentoso.   

 

Tabela 3 – Comparação dos valores energéticos das papinhas acima de 12 meses (12+) de acordo 

com a recomendação da OMS. 

 

* Relacionado a ingestão mínima e máxima de acordo com a ingestão de energia proveniente do leite 

materno de acordo com A OMS. 

** Tomando como exemplo, a concentração média de gordura no leite de mulheres em Bangladesh 

(2,8g/100g). 

+ Representa os valores nutricionais que estão dentro do padrão exigido pela OMS. 
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↑ Representa os valores nutricionais que apresentam valores acima do que é exigido pela OMS. 

↓ Representa os valores nutricionais que apresentam valores abaixo do que é exigido pela OMS. 

Fonte: Ministério da saúde, organização PAN-AMERICANA da saúde, 2005. 

  

Na tabela 3, está visível que a quantidade energética das papinhas 

analisadas se encontra muito abaixo da recomendação nutricional da OMS. Isto 

porque enquanto a recomendação mínima é de 429 kcal – tendo como base uma 

criança que faz uma ingestão alta de leite materno – a papinha que possui maior 

valor energético é da Empório da papinha, com apenas 227 kcal. Em outras 

palavras, não alcança a recomendação mínima da OMS. A mesma percepção pode 

ser encontrada no valor médio de kcal das papinhas analisadas por Silva e Netto 

(2018), cujo valor médio coletado é de 135 kcal, ou seja, distante recomendação 

nutricional da OMS. 

A OMS (2005) ressalta que a porcentagem de energia proveniente das 

gorduras deve ser maior nas dietas de filhos de mulheres com baixa concentração 

de gordura no seu leite, nesse caso tomando como exemplo a concentração média 

de gordura no leite de mulheres, calcula-se que os alimentos complementares 

devam conter de 26% de gorduras para crianças de 12 a 23 meses. A partir desta 

base, observa-se que o valor de gordura, apresentado na tabela 3, é inferior ao 

recomendado pela OMS. Inclusive, na análise de Silva e Netto (2018), o valor médio 

de gordura é de 5,0 g, e, embora o valor seja maior que as analisadas na tabela 3, 

não atinge a recomendação pela OMS. 

 A densidade proteica (gramas de proteínas por 100kcal de alimento) de 

alimentos complementares recomendada pela OMS é de 0,7g/100kcal dos seis aos 

vinte e quatro meses. Todavia, ao recorrer aos dados da tabela 3, pode-se perceber 

que a densidade proteica das papinhas analisadas mostrou bem superior à 

recomendada sugeridas. A análise de mesmo quesito de Silva e Netto (2018) 

apresentou o valor médio de proteína é de 6,8 g., ou seja, também abaixo do 

recomendado. 

Entretanto, em pesquisas realizadas mostram que a densidade proteica de 

alimentos consumidos por crianças pequenas em diferentes locais (Peru, México e 

Estados Unidos) também se mostrou superior à recomendação (OMS, 2005). 

 Conhecimentos atuais indicam que a quantidade adequada de ferro na 

alimentação complementar só pode ser atingida com a ingestão de produtos animais 
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em quantidades substanciais ou de alimentos enriquecidos com ferro. Com relação a 

quantidade de Ferro encontrado nas papinhas acima, pode-se observar que estão 

todas com valor abaixo do recomendado. Essa dificuldade ocorre porque 

principalmente nos países em desenvolvimento, alimentos ricos em ferro (fígado 

bovino, carnes vermelhas e peixes) não são consumidos em quantidades suficientes 

por crianças abaixo de dois anos. (OMS, 2005). 
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4 CONCLUSÃO 

 

Através da pesquisa realizada, foi possível perceber que existem no mercado 

diferentes papinhas industrializadas, como de frutas de legumes, de verduras, de 

carnes, de cereais e de feijão, as quais são preparadas para crianças com idade 

entre 6 meses e 2 anos.  

Apesar de as marcas de papinhas industrializadas mais vendidas no mercado 

não apresentarem aditivos químicos em sua composição, como açúcar, sal, gordura, 

corantes em sua, o Ministério da Saúde instrui que esses alimentos não devem fazer 

parte da dieta das crianças, por diversos fatores, entre eles, a textura dos produtos, 

pois não favorece o desenvolvimento da mastigação, mesmo para aqueles itens que 

propõe diferença de consistência às diversas idades. Outro fator, está ausência da 

familiaridade do tempero familiar e/ou da região em que a criança está inserida. 

Além disso, há a dificuldade de percepção dos diferentes sabores, por conta das 

papinhas industrializadas serem compostas por diferentes alimentos misturados no 

mesmo recipiente.  

Esses elementos são importantes no contexto da alimentação desde a 

primeira infância dos filhos, a fim de que a criança aprecie uma variedade de 

alimentos. Para tanto, faz-se importante a apresentação à ela a maior diversidade 

possível dos alimentos saudáveis, dos quais sejam tradicionalmente consumidos 

pela família, como – por exemplo – os alimentos in natura, tanto de origem vegetal, 

como de origem animal, no intuito de não sofrem qualquer alteração após deixar a 

natureza, bem como os alimentos minimamente processados, cujo processo 

industrial passa por alguma modificação, como limpeza, remoção de partes 

indesejáveis. Um exemplo dessa modificação mínima está o feijão (leguminosas), 

raízes e tubérculos, carne e ovos, cereais, entre outros. 

A partir dos resultados obtidos desta pesquisa, conclui-se que a grande 

maioria do material estudado possui valor nutricional muito abaixo do que é 

recomendado pela OMS. Em palavras mais simples, as amostras analisadas 

apontam para a prerrogativa de que elas não supram as necessidades energéticas 

de uma alimentação complementar exige. Além disso, as vitaminas e minerais dos 

alimentos in natura são mais bem aproveitadas pelo organismo do que àquelas 

adicionadas nas papinhas industrializadas. Deixando claro que uma alimentação 
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adequada e saudável é fundamental para o crescimento e desenvolvimento da 

criança em todas as fases do desenvolvimento, inclusive a adulta. 
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