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Resumo
Objetivo – Analise quantitativa e comparativa de nutrientes entre a farinha multimistura e dois complementos alimentares infantis. A des-
nutrição infantil é uma doença multifatorial, as crianças com maior vulnerabilidade social são as mais afetadas. As mudanças alimentares
no cenário mundial é caracterizado pela substituição de alimentos in natura e minimamente processados por alimentos processados e
ultraprocessados. Métodos – Análise da composição nutricional da farinha multimistura e dois complementos alimentares infantis indus-
trializado, análise e comparação dos custo. Resultados – Os complementos alimentares A e B apresentam os maiores custos e são alimentos
ultraprocessados. A farinha multimistura possui fatores anti-nutricionais, que prejudicam na biodisponibilidade de minerais. O uso da fa-
rinha multimistura pode ajudar a melhorar o estado nutricional de crianças com vulnerabilidade social. Conclusão – A melhor alternativa
é uma alimentação diversificada com todos os grupos de alimentos. Incentivo de ações de educação alimentar devem ser estimuladas,
para garantir uma alimentação saudável e equilibrada, com mais comida de verdade e menos alimentos industrializados.

Descritores: Desnutrição; Deficiências nutricionais; Avaliação nutricional; Instituições acadêmicos; Suplementos nutricionais; Farinha

Abstract
Objective – Quantitative and comparative analysis of nutrients between multimixture flour and two infant food supplements. Child
malnutrition is a multifactorial disease, children with greater social vulnerability are the most affected. Dietary changes on the world
stage are characterized by the replacement of fresh and minimally processed foods with processed and ultra-processed foods. Methods
– Analysis of the nutritional composition of the multimixture flour and two industrialized infant food supplements, analysis and cost
comparison. Results – Food supplements A and B have the highest costs and are ultra-processed foods. The multimixture flour has
anti-nutritional factors, which impair the bioavailability of minerals. The use of multimixture flour can help improve the nutritional
status of children with social vulnerability. Conclusion – The best alternative is a diverse diet with all food groups. Encouragement of
food education actions should be encouraged to ensure a healthy and balanced diet with more real food and less processed foods.

Descriptors: Malnutrition; Nutritional deficiencies; Nutritional assesment; Academic institutions; Nutritional supplements; Flour

Introdução
De acordo com a Organização das Nações Unidas

(FAO)1 a desnutrição crônica infantil caiu de 11,4% em
2012 para 9,6% em 2017, hoje afeta 5,1 milhões de
crianças menores de cinco anos na América Latina e
Caribe (FAO, 2018).
A desnutrição infantil é uma doença multifatorial,

onde as crianças com maior vulnerabilidade social são
as mais afetadas. Entre as causas mais comuns para o
aparecimento da desnutrição infantil está a alimentação
deficiente de vitaminas (Silva, 2012).2
As mudanças alimentares no cenário mundial é ca-

racterizado pela substituição de alimentos in natura e
minimamente processados por alimentos processados
e ultraprocessados. Esses alimentos contribuem para o
aparecimento de DCNT e são ricos em sódio, gorduras
e açúcares (Martins; Faria, 2018). 3
Suplementos, complementos alimentares vitamínicos

e alimentos enriquecidos tornam-se veículos práticos
para suprir a necessidade da população, a grande va-
riedade de produtos estimula o aumento da publicidade
e marketing (Abe-Matsumoto; Sampaio; Bastos, 2015).4

Com a intenção de combater a desnutrição, a Pastoral
da Criança, oferta um complemento alimentar deno-
minado farinha multimistura, ela é constituída por uma
mistura com farinhas e cereais, contendo farelo de trigo,
farelo de arroz, pós de folhas verde-escuras, semente e
casca de ovo, variando de região para região (Pastoral
da Criança, 2019)5. De acordo com o CFN (Conselho
Federal de Nutricionistas) a multimistura não possui
atributos que garanta riqueza nutricional além de pos-
suir fatores anti-nutricionais (CFN, 2009).6

Uma alimentação saudável é essencial para garantir
uma boa saúde, crescimento e desenvolvimento das
crianças, além de prevenir doenças e evitar deficiências
nutricionais, como a desnutrição e anemia. O Novo
Guia Alimentar Para a População Brasileira auxilia as
famílias brasileiras quanto as escolhas alimentares sau-
dáveis, ressaltando a importância do consumo de ali-
mentos in natura e minimamente processados, reco-
menda a diminuição dos alimentos processados e a
evitar o consumo de alimentos ultraprocessados (Brasil,
2014).7



J Health Sci Inst. 2020;38(1):46-51 Análise de nutrientes entre farinha e complementos alimentares47

Métodos
Analisar a composição nutricional da farinha multi-

mistura ofertada às crianças a partir do sexto mês de
vida; e analisar a composição nutricional de dois com-
plementos alimentares infantis industrializado (pó para
preparo de bebida enriquecido com vitaminas e mine-
rais) diluíveis em leite, recomendado para crianças de
4 à 8 anos de idade, de marcas registradas e comercia-
lizadas no em supermercados no município de Taubaté,
aqui denominadas de “Complemento Alimentar A” e
“Complemento Alimentar B”. 
Analisar os teores da ingestão adequada dos macro-

nutrientes (carboidratos, proteínas e lipídios) e micro-
nutrientes (vitaminas: A, D, C e complexo B; minerais:
cálcio, ferro, magnésio, fósforo, cobre e manganês; ele-
trólitos: potássio e sódio); Comparar os teores nutricio-
nais da farinha multimistura e dos dois complementos
alimentares infantis industrializados; Comparar o custo
dos complementos alimentares.

Resultados e Discussão
O quadro 1 apresenta os resultados quantitativos dos

nutrientes do Complemento Alimentar Industrializado
de Marca A, numa amostra de 100g em paralelo com a
adequação da composição centesimal dos nutrientes
de acordo com as recomendações da Ingestão Ade-
quada (AI) das DRIs (Dietary Reference Intakes) para
crianças de 4 a 8 anos. De acordo com a Nova Classi-
ficação dos Alimentos o complemento alimentar A é
considerado um alimento ultraprocessado devido a
apresentar mais de cinco ingredientes, com substancias
não usuais em preparações culinárias (Menegassi et al.,
2018).8

O quadro 2 apresenta os resultados quantitativos dos
nutrientes do Complemento Alimentar Industrializado
de Marca B, numa amostra de 100g em paralelo com a
adequação da composição centesimal dos nutrientes
de acordo com recomendações da AI das DRIs para
crianças de 4 a 8 anos. De acordo com a Nova Classi-
ficação dos Alimentos o complemento alimentar B é

Nutrientes Gramagem AI – DRIs % AI – DRIs

Carboidrato
Proteina
Lipídio
Vitamina A
Vitamina D
Vitamina B1 
(tiamina)
Vitamina B2 
(riboflavina)
Vitamina B3 
(niacina)
Vitamina B5 
(ácido pantoténico)
Vitamina B6 
(piridoxina)
Vitamina B7 
(biotina)
Vitamina B9 
(ácido fólico)
Vitamina B12 
(cobalamina)
Cálcio
Ferro
Magnésio
Fósforo
Cobre
Manganês
Potássio
Sódio

     88,9  g
       4,8  g
       1,1  g
   629,6  mcg
     17,8  mcg
       0,9  mg

       0,9  mg

     13,3  mg

       2,0  mg

       0,5  mg

     24,1  mcg

   222,2  mcg

       1,1  mcg

   259,3  mg
     21,1  mg
     96,3  mg
   259,3  mg
   770,4  mcg
       2,2  mg
   481,5  mg
     92,6  mg

   130,0  g
     19,0  g
     30,0  g
   400,0  mcg
       5,0  mcg
       0,6  mg

       0,6  mg

       8,0  mg

       3,0  mg

       0,6  mg

     12,0  mcg

   200,0  mcg

       1,2  mcg

   800,0  mg
     10,0  mg
   130,0  mg
   500,0  mg
   440,0  mcg
       1,5  mg
 3800,0  mg
 1200,0  mg

     68,4  %
     25,3  %
       3,7  %
   157,4  %
   355,6  %
   142,0  %

   142,0  %

   166,7  %

     66,7  %

     86,4  %

   200,6  %

   111,1  %

     92,6  %

     32,4  %
   211,1  %
     74,1  %
     51,9  %
   175,1  %
   148,1  %
     12,7  %
       7,7  %

Quadro 1. Análise da composição centesimal de nutrientes
em uma amostra de  100 g do Complemnto Alimentar In-
dustrializado de Marca A

Nutrientes Gramagem AI – DRIs % AI – DRIs

Carboidrato
Proteina
Lipídio
Vitamina A
Vitamina D
Vitamina B1 
(tiamina)
Vitamina B2 
(riboflavina)
Vitamina B3 
(niacina)
Vitamina B5 
(ácido pantoténico)
Vitamina B6 
(piridoxina)
Vitamina B7 
(biotina)
Vitamina B9 
(ácido fólico)
Vitamina B12 
(cobalamina)
Cálcio
Ferro
Magnésio
Fósforo
Cobre
Manganês
Potássio
Sódio

     87,5  g
       3,0  g
       0,0  g
   375,0  mcg
       5,0  mcg
       1,0  mg

       0,5  mg

     10,5  mg

       3,0  mg

       1,1  mg

     18,0  mcg

     90,0  mcg

       0,9  mcg

   675,0  mg
     13,8  mg
     97,5  mg
   307,5  mg
   345,0  mcg
       0,9  mg
       0,0  mg
   125,0  mg

   130,0  g
     19,0  g
     30,0  g
   400,0  mcg
       5,0  mcg
       0,6  mg

       0,6  mg

       8,0  mg

       3,0  mg

       0,6  mg

     12,0  mcg

   200,0  mcg

       1,2  mcg

   800,0  mg
     10,0  mg
   130,0  mg
   500,0  mg
   440,0  mcg
       1,5  mg
 3800,0  mg
 1200,0  mg

     67,3  %
     15,8  %
       0,0  %
     93,8  %
   100,0  %
   166,7  %

     83,3  %

   131,3  %

   100,0  %

   183,3  %

   150,0  %

     45,0  %

     75,0  %

     84,4  %
   137,5  %
     75,0  %
     61,5  %
     78,4  %
     58,3  %
       0,0  %
     10,4  %

Quadro 2. Análise da composição centesimal de nutrientes
em uma amostra de  100 g do Complemnto Alimentar In-
dustrializado de Marca B

(Autor, 2019) (Autor, 2019)
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Nutrientes Gramagem AI – DRIs % AI – DRIs

Carboidrato
Proteina
Lipídio
Vitamina A
Vitamina D
Vitamina B1 
(tiamina)
Vitamina B2 
(riboflavina)
Vitamina B3 
(niacina)
Vitamina B5 
(ácido pantoténico)
Vitamina B6 
(piridoxina)
Vitamina B7 
(biotina)
Vitamina B9 
(ácido fólico)
Vitamina B12 
(cobalamina)
Cálcio
Ferro
Magnésio
Fósforo
Cobre
Manganês
Potássio
Sódio

     49,2  g
     11,0  g
       9,6  g
       0,0  mcg
       0,0  mcg
       1,1  mg

       0,3  mg

     14,5  mg

       0,0  mg

       1,7  mg

       0,0  mcg

     57,3  mcg

       0,2  mcg

 3064,1  mg
       9,4  mg
   525,9  mg
   892,3  mg
       0,0  mcg
       8,0  mg
   930,8  mg
     49,1  mg

   130,0  g
     19,0  g
     30,0  g
   400,0  mcg
       5,0  mcg
       0,6  mg

       0,6  mg

       8,0  mg

       3,0  mg

       0,6  mg

     12,0  mcg

   200,0  mcg

       1,2  mcg

   800,0  mg
     10,0  mg
   130,0  mg
   500,0  mg
   440,0  mcg
       1,5  mg
 3800,0  mg
 1200,0  mg

     37,8  %
     57,8  %
     32,1  %
       0,0  %
       0,0  %
   175,0  %

     46,7  %

   181,5  %

       0,0  %

   275,0  %

       0,0  %

     28,7  %

     12,5  %

   383,0  %
     94,0  %
   404,5  %
   178,5  %
       0,0  %
   536,0  %
     24,5  %
       4,1  %

Quadro 3. Análise da composição centesimal de nutrientes
em uma amostra de  100 g da Farinha Multimistura ofertada
pela Pastoral da Criança

considerado um alimento ultraprocessado devido apre-
sentar mais de cinco ingredientes e substancias não
usuais em preparações culinárias (Menegassi et al.,
2018).8

O quadro 3 apresenta os resultados quantitativos dos
nutrientes da Farinha Multimistura numa amostra de
100g em paralelo com a adequação da composição
centesimal dos nutrientes de acordo com recomenda-
ções de AI das DRIs para crianças de 4 a 8 anos. De
acordo com a Nova Classificação dos Alimentos a fari-
nha multimistura é considerada um alimento minima-
mente processado devido ao seu processamento não
envolver adição de substancias como sal, açúcar ou
óleos e por não conter substancias não culinárias na
sua composição (Monteiro, 2016). 9

O gráfico 1, compara as adequações nutricionais (%
AI – DRIs) da composição centesimal dos macronu-
trientes dos três complementos alimentares. O com-
plemento alimentar A, apresenta 68,4% de AI de car-
boidrato, o complemento alimentar B 67,3% e a farinha

multimistura 37,8%, os complementos alimentares A e
B, possuem um maior teor de carboidratos, e associado
a alimentação padrão pode apresentar maior risco de
formação de tecido adiposo (Bresolin; Gannam; Issler;
Bricks, 2016).10 O complemento alimentar A, apresenta
25,3% de AI de proteína, o complemento alimentar B,
15,8% e a farinha multimistura 57,8%, o consumo de
proteínas da população de baixa renda em geral é
baixo, a farinha multimistura apresenta um percentual
de AI das necessidades proteicas superior aos comple-
mentos alimentares A e B, dessa forma as crianças que
apresentam vulnerabilidade social podem atingir a meta
proteica (Dias; Freire; Franceschini, 2010).11 O com-
plemento alimentar A, apresenta 3,7% de AI de lipídios,
o complemento alimentar B, 0% e a farinha multimis-
tura 32,1%, o mínimo lipídios é de 0,5 a 1g/kg/dia
para a prevenir deficiência de ácido linoleico (Silva;
Mura, 2013).12 De acordo com Santos et al., (2013)13-12

quanto maior o rendimento financeiro das famílias,
maior é o consumo de gorduras, e menor o consumo

(Autor, 2019)

Gráfico 1. Comparação das adequações nutricionais (% AI – DRis)
dos macronutrientes entre os três complementos alimentares
(Autor, 2019)

Gráfico 2. Comparação das adequações nutricionais (% AI – DRis)
das vitaminas do Complexo B entre os três complementos alimentares 
(Autor, 2019)
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Gráfico 3. Comparação das adequações nutricionais (% AI – DRis)
das vitaminas lipossolúveis entre os três complementos alimentares
(Autor, 2019)

Gráfico 4. Comparação das adequações nutricionais (% AI – DRis)
de minerais entre os três complementos alimentares
(Autor, 2019)

Gráfico 5. Comparação das adequações nutricionais (% AI – DRis)
de eletrólitos entre os três complementos alimentares
(Autor, 2019)

Gráfico 6. Comparação da média de preços (R$) para aquisição dos
complementos alimentares
(Autor, 2019)

Produto Mercado 1 Mercado 2
Média de
preço

Complemento 
Alimentar A
Complemento
Alimentar B
Farinha
Multimistura 

R$ 27,45

R$ 23,90

R$ 0,00 

R$ 28,19

R$ 22,45

R$ 0,00

R$ 27,82

R$ 23,17

R$0,00

Quadro 4. Comparação de custos e média de preço para
aquisição dos complementos alimentares em duas redes de
Supermercados no município de Taubaté

(Autor, 2019)

de carboidratos, desse modo, a farinha multimistura
doada pela pastoral da criança pode ajudar a atingir
teor lipídico diário em crianças de baixa renda.
O gráfico 2, compara as adequações nutricionais 

(% AI – DRIs) da composição centesimal das vitaminas
do complexo B dos três complementos alimentares. O
complemento alimentar A apresenta 142% de AI de
tiamina, o complemento alimentar B 167% e a farinha
multimistura 175%, o seu excesso não causa efeitos
adversos, é uma das vitaminas do complexo B mais
sensíveis à temperatura (Rubert et al., 2016).14 O com-
plemento alimentar A apresenta 142% de AI de ribo-
flavina, o complemento alimentar B 83% e a farinha
multimistura 47%, não há efeitos adversos no consumo
em excesso de riboflavina. O complemento alimentar
A apresenta 167% de AI de niacina, o complemento
alimentar B 131% e a farinha multimistura 182%, o
seu excesso a longo prazo pode causar dano no trato
gastrintestinal e fígado (Wardlaw; Smith, 2013).15



O complemento alimentar A, apresenta 67% de AI de
ácido pantotênico, o complemento alimentar B, 100%
e a farinha multimistura 0%, apresenta grande distri-
buição na natureza, sendo facilmente suprido via ali-
mentação (Vannucchi; Cunha, 2009).14,16 O comple-
mento alimentar A, apresenta 86% de AI de piridoxina,
o complemento alimentar B 183% e a farinha multi-
mistura 275%, altas dose pode levar a danos nervosos
irreversíveis, como a neuropatia (Mansur, 2009).17 O
complemento alimentar A, apresenta 150% de AI de
biotina, o complemento alimentar B, 201% e a farinha
multimistura 0%, é relativamente atóxica, e é natural-
mente sintetizado no trato gastrointestinal, sua defi-
ciência é improvável (Wardlaw; Smith, 2013).15 O com-
plemento alimentar A, apresenta 45% de AI de ácido
fólico, o complemento alimentar B, 111% e a farinha
multimistura 29%, seu excesso pode ocultar sinais da
deficiência de B12 (Silva; Mura, 2013).12 O comple-
mento alimentar A, apresenta 75% de AI de cobala-
mina, o complemento alimentar B, 93% e a farinha
multimistura 13%, é sintetizada no trato gastrointestinal,
porém não contribui para o estado nutricional, pois a
quantidade endógena não é considerada fonte (Rubert
et al., 2016).14
O gráfico 3, compara as adequações nutricionais 

(% AI – DRIs) da composição centesimal das vitaminas
lipossolúveis (vitamina A e vitamina D) para os três
complementos alimentares. O complemento alimentar
A, apresenta 157% de AI de vitamina A, o complemento
alimentar B, 94% e a farinha multimistura 0%, altas
doses são toxicas para o organismo, a hipovitaminose
é um problema de saúde pública e está relacionada a
mortes por diarreia em crianças (Kurihayashi; Augusto;
Escaldelai; Martini, 2015).16 O complemento alimentar
A apresenta 356% de AI de vitamina D, o complemento
alimentar B 100% e a farinha multimistura 0%, doses
elevadas em crianças pode acarretar em depósitos de
cálcio excessivo e retardamento mental, a sua deficiên-
cia prejudica o crescimento infantil, podendo causar
raquitismo (Kurihayashi; Augusto; Escaldelai; Martini,
(2015). 16
O gráfico 4, compara as adequações nutricionais 

(% AI – DRIs) da composição centesimal dos minerais
(cálcio, ferro, magnésio, fósforo, cobre e manganês)
dos três complementos alimentares. O complemento
alimentar A, apresenta 32% de AI de cálcio, o comple-
mento alimentar B, 84% e a farinha multimistura 383%,
a farinha multimistura possui valores elevados de cálcio,
devido a presença do pó da casca do ovo, a presença
de fatores anti-nutricionais como o ácido fítico e o
ácido cianídrico prejudica a biodisponibilidade do cál-
cio, ferro e magnésio (Silva, 2016).18 O complemento
alimentar A, apresenta 52% de AI de fósforo, o com-
plemento alimentar B, 62% e a farinha multimistura
178%, o seu excesso pode causar hiperfosfatemia e
aumentando risco de mortalidade infantil (Silva; Mura,
2013).12 O complemento alimentar A, apresenta 74%
de AI de magnésio, o complemento alimentar B, 75%
e a farinha multimistura 405%. O complemento ali-
mentar A, apresenta 211% de AI de ferro, o comple-

mento alimentar B, 138% e a farinha multimistura 94%,
a sobrecarga de ferro no organismo está associado ao
aumento de risco de câncer, doenças cardiovasculares,
doenças neuro degenerativas (Santos; Burgo; Rosa; Pra,
2015).19 A farinha multimistura, embora apresente teores
adequados de ferro, o elevado teor de cálcio presente
nela, pode resultar na inibição da absorção de ferro,
causando possível quadro de anemia (Silva, 2016).18 O
complemento alimentar A apresenta 175% de AI de
cobre, o complemento alimentar B, 78% e a farinha
multimistura 0%, o seu excesso pode causar toxicidade
(Wardlaw; Smith, 2013)15, a sua deficiência pode au-
mentar a suscetibilidade a infecções (Macêdo; Amorim;
Silva; Castro, 2010).20 O complemento alimentar A,
apresenta 148% de AI de manganês, o complemento
alimentar B, 58% e a farinha multimistura 536%, o seu
excesso pode acarretar em prejuízos neuropsicológicos
(Carvalho, 2013). 21
O gráfico 5, compara as adequações nutricionais (%

AI – DRIs) da composição centesimal dos eletrólitos (sódio
e potássio) para os três complementos alimentares. O
complemento alimentar A, apresenta 8% de AI de sódio,
o complemento alimentar B, 10% e a farinha multimistura
4%, por meio da alimentação é possível suprir as neces-
sidades diárias (Wardlaw; Smith, 2013).15 O complemento
alimentar A, apresenta 123% de AI de potássio, o com-
plemento alimentar B, 0% e a farinha multimistura 24%,
através de uma alimentação saudável é possível suprir as
necessidades diárias (Silva; Mura, 2013).12
No quadro 4 é realizada a comparação de custos

para a aquisição dos complementos alimentares A e B
e a farinha multimistura ofertada pela pastoral da
criança, em paralelo com a média de preço entre dois
mercados pesquisados. 
No gráfico 6, compara as médias de preços para

aquisição dos complementos alimentares em redes de
supermercados no município de Taubaté. Para a aqui-
sição do complemento alimentar A a média é R$27,82,
o complemento alimentar B R$23,17 a farinha multi-
mistura não possui custos devido ser doada para as fa-
mílias. 

Conclusões
O complemento alimentar A e B, são alimentos con-

siderados ultraprocessados, que podem favorecer o
aparecimento de doenças cardiovasculares, diabetes,
câncer e DCNT, devido a isso é recomendado a evitar
o seu consumo. Ademais, apresentam os maiores custos
para aquisição, impossibilitando crianças com vulne-
rabilidade social em adquirir os produtos.
A farinha multimistura ofertada pela pastoral da

criança possui fatores anti-nutricionais que prejudica
na biodisponibilidade de ferro, magnésio e cálcio pre-
sentes na alimentação habitual, não melhorando os
quadros de anemia em crianças. O uso da farinha mul-
timistura pode ajudar a melhorar o estado nutricional
de crianças com vulnerabilidade social, tendo em vista
que a aquisição do produto não possui custos para a
família, porém ainda a melhor alternativa é uma 
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alimentação diversificada com todos os grupos de ali-
mentos.
Incentivo de politicas publicas de educação e cons-

cientização alimentar devem ser estimuladas, com o
proposito de nortear a população quanto a importância
de uma alimentação saudável e equilibrada, com mais
comida de verdade e menos alimentos industrializados. 
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