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RESUMO — Determinou-se os constituintes nutricionais das dietas dos pré-escolares do 
Município de Nhamundá-AM, seguido da adequação dos mesmos. Utilizou-se a técnica de 
amostragem da porção em duplicata, que consistiu em coletar todos os alimentos e bebidas 
consumidos durante um dia para a avaliação dietética. Os resultados mostraram uma baixa 
adequação calórica, além das deficiências para os elementos minerais ferro, cálcio e zinco. 
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Nutritional Profile of the Pre-School Children Diet from Nhamundá-Amazonas, Brazil. 

ABSTRACT — It was determined the nutritional constituents of the pre-school children diets 
from Nhamundá - AM, followed by the nutrient adequacy ratio. For sampling, the duplicate 
portion technique was used, which consisted of collecting all the foods and beverages consumed 
during 1 day. The results shown inadequate caloric contents, besides presenting deficiency of 
iron, calcium and zinc. 
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A desnutrição é uma realidade 
que ocorre há anos na Região 
Amazônica (Hartman & João, 1978, 
Giugliano et ai, 1984, INAN, 1990), e 
está diretamente associada às condições 
sócio-econômicas, higiênico-sanitárias e 
cultural da população. Alguns estudos 
realizados em pré-escolares da região 
mostram que as deficiências nutricionais 
incluem desnutrição crônica, deficiência 
energética e de vitaminas como niacina, 
vitamina A, e anemias associadas a 
parasitoses intestinais (Marinho et ai, 
1992). Entretanto, o perfil alimentar de 
pré-escolares na área rural do Estado do 
Amazonas ainda é pouco conhecido. 

Considerando a escassez de 
informações quanto ao perfil alimentar 
em pré-escolares da Amazônia, em 
especial da área rural do Estado do 

Amazonas , e a re levância destas 
informações para o processo de 
prevenção e/ou intervenção 
nutr ic ional , de te rminou-se os 
constituintes nutricionais da dieta de 
pré-escolares do Munic íp io de 
Nhamundá-AM, assim como a 
adequação dos mesmos. 

O estudo foi realizado em 
novembro de 1997 utilizando-se uma 
sub-amostra de 44 dietas de 182 pré-
escolares do Município de Nhamundá, 
AM, situado à margem direita do rio 
Nhamundá, afluente do rio Amazonas-
AM, onde coletou-se a porção da dieta 
em duplicata de um dia, procedendo-
se posteriormente a análise química de 
seus constituintes. Considerando que nas 
áreas Ribeirinhas não há variação em 
relação aos alimentos freqüentemente 



consumidos, de acordo com a nossa 
constatação "in loco", e também, por 
questão ética, pois muitas vezes as 
crianças são penalizadas por não terem 
o que consumir, optou-se pela coleta 
de um dia, que ao nosso ver é 
representativa. 

A análise química das dietas 
seguiu as normas da AO AC (1995). 
Quanto ao teor de fibra alimentar 
solúvel, insolúvel e total, seguiu-se o 
método enzímico-gravimétrico de 
ASP et al (1983), e para os elementos 
minerais macro (Ca, Na, K, Mg) e 
micro (Fe, Zn, Cu, Mn), utilizando o 
método espect rofotométr ico de 
absorção atômica (AAS) , após 
digestão por via úmida (HN0 3 /H 2 0 2 ) . 
Como material de referência utilizou-se 
o material certificado Peach Leaves (NIST-
SRM 1547). Para o cálculo de adequação 
nutricional seguiu-se as recomendações da 
National Research Council-RDA (NAS/ 

NRC1989) para pré-escolares na faixa 
etária de 4 a 6 anos. 

De acordo com os resultados 
obtidos verificou-se que os alimentos 
mais freqüentemente consumidos fo
ram: farinha de mandioca, pão, arroz 
e peixe (Fig. 1), esta freqüência 
a l imentar é condizente com os 
resultados encontrados por Yuyama et 
al. (1997). A quantidade de fibra 
insolúvel encontrada na dieta 
analisada foi baixa (6,3g/dia) e o teor 
de fibra solúvel não foi detectado 
(Tab. 1). Tal fato pode ser, 
provavelmente , reflexo do baixo 
consumo de alimentos ricos em fibra 
como por exemplo frutas e verduras, 
demonstrado no inquérito alimentar 
(Fig. 1). Estes resultados refletem a 
forte influência do fator cultural 
arraigado na população amazônida em 
não consumir verduras conforme já 
mencionado em trabalhos anteriores 

Figura 1. Freqüência de consumo de alimentos na dieta de pré-escolares do Município de 
Nhamundá, Am. 

652 Yuyama et al. 



Tabela 1. Composição centesimal e energia da dieta de pré-escolares do Município de 
Nhamundá, Am. 

Umidade 
Nifext 

(g) 
Proteína 

(g) 
Lipídio 

(g) 
Cinza 

(g) 

Fibra 
insolúvel 

(g) 

Fibra 
solúvel 

(g) 

Calorias 
(Cal) 

64,30 26,13 5,15 2,04 1,09 1,29 0 143,48 
Nifext - tração livre de nitrogen 

(Giugliano etal, 1978). 
A adequação protéica foi superior 

a 100%, e o valor energético muito 
baixo, 38,9%. Entretanto, o consumo 
inadequado de calorias possivelmente 
provoca o desvio metabólico da 
proteína, fazendo com que supra as 
necessidades energéticas, prejudicando, 
desta maneira, a sua função principal ou 
seja a plástica. Os resultados se 
assemelham aos encontrados por 
Yuyama et al. (1997). Isto demonstra 
que o problema nutricional dos pré-
escolares da área rural do Estado do 
Amazonas não é protéico e sim 
calórico, provavelmente, pelo hábito 
tradicional referente ao consumo de 

pe ixes , dependendo dos fatores 
sazonais e do local estudado. Tal 
consta tação necess i ta de ações 
estratégicas imediatas no que se refere 
a oferta calórica, objetivando-se evitar 
a ocorrência de desnutr ição 
energético-protéica. A adequação do 
consumo de Cu e Na apresentou-se 
superior a 100%. Os demais elementos 
minerais apresentaram adequação 
inferiores a 70%, sendo Ca e Zn os 
elementos com menor porcentagem de 
adequação (Tab. 2). 

Conclui-se que a dieta dos pré-
escolares do Município de Nhamundá-
AM apresentou baixo consumo de 
frutas e verduras, déficit energético, e, 

Tabela 2. Consumo médio e porcentagem de adequação de proteína, calorias e minerais da dieta 
dos pré-escolares do Município de Nhamundá, Am. 

Nutrientes Consumo médio 
RDA (1989)* 

4-6 anos % de adequação 

Proteína (g) 25,16 24 104,8 

Calorias (Ca I) 403,37 1800 22,4 

Na (mg) 1376,5 300 458,8 

Κ (mg) 634,23 1400 45,3 

Ca (mg) 177,51 800 22,2 

Mg (mg) 78,24 120 65,2 

Cu (mg) 3,84 1 - 1 , 5 384,0 - 256,0 

Fe (mg) 4.13 10 41,3 

Mn (mg) 1,05 1,55 - 2,0 69,8 - 52,3 

Zn (mg) 2,88 10 28,8 

* NAS/NRC (1989) - Consumo médio diário da dieta 48 8,62 g 
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aparentemente adequação em proteína, 
necessitando-se da comprovação 
biológica quanto à sua utilização. Com 
relação aos elementos minerais, sódio 
e cobre foram os elementos com maior 
porcentagem de adequação, entretanto 
o cálcio apresentou adequação 
baixíssima, seguido do zinco. Vale 
ressaltar que a baixa adequação dos 
elementos minerais é preocupante, por 
se tratar de nutrientes importantes no 
crescimento e desenvolvimento do 
grupo estudado. 
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