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Escopo e objetivo

Não existem, atualmente, recomendações substanciadas em evidências para a composição de 
alimentos suplementares voltados especificamente para o tratamento de crianças com má-

nutrição aguda moderada. Esta nota técnica resume as evidências disponíveis e apresenta alguns 
princípios subjacentes ao tratamento de crianças com má-nutrição aguda moderada, apresentando 
uma proposta de perfil para composição nutricional de alimentos suplementares relevantes 
às situações nas quais seja possível garantir o seu devido uso. As informações apresentadas não 
englobam a quantidade de alimentos suplementares que devem ser administrados, proporção 
de ingestão alimentar que deveria ser composta pelos alimentos suplementares, duração da 
intervenção, critérios de descarte ou as comparações para tomada destas decisões.

Este documento foi preparado para uso de equipes técnicas e de programação seniores 
atuantes em organizações engajadas em pesquisas operacionais e na criação e implementação 
de intervenções baseadas em alimentos para tratar da má-nutrição aguda moderada em crianças. 
O conteúdo deste documento não foi direcionado a equipes de campo ou profissionais de saúde 
baseados na comunidade que trabalhem com o tratamento da má-nutrição.
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Histórico

Estima-se que em 2010, tenha ocorrido a morte de 55 milhões de crianças em idade pré-escolar, 
dentre elas, cerca de 40 milhões apresentavam má-nutrição aguda moderada1  (2). A má-nutrição 

na infância é um grave problema mundial de saúde, contribuindo para o aumento da morbidade 
e mortalidade, desenvolvimento intelectual prejudicado, capacidade de trabalho adulto abaixo do 
ideal e até mesmo maior risco de doenças na fase adulta (3). Dos 7,6 milhões de mortes anuais entre 
crianças com menos que 5 anos de vida, cerca de 20% podem ser atribuídas ao baixo peso infantil (4).

A má-nutrição em bebês e crianças em idades tenras geralmente se desenvolve durante o 
período compreendido entre os primeiros 6 e 18 meses de vida (5), e geralmente está associada à 
ingestão de dietas pobres em nutrientes e densidades energéticas, predominantemente compostas 
por alimentos básicos ricos em amido que são fornecidos além do leite materno. O crescimento 
linear e desenvolvimento cerebral são especialmente rápidos durante os primeiros 2 anos de 
vida e as crianças pequenas são especialmente suscetíveis à falhas no crescimento e atrasos no 
desenvolvimento quando não são amamentadas e são alimentadas com alimentos complementares 
que apresentam baixos níveis de nutrientes e densidade energética e também má biodisponibilidade 
de vitaminas e minerais (6). Ademais, o preparo de alimentos complementares em más condições 
de higiene e de saneamento pode levar à contaminação alimentar e infecções frequentes, o que 
prejudica ainda mais a condição nutricional das crianças.

Crianças com má-nutrição aguda moderada têm necessidades nutricionais diferentes das 
crianças que não apresentam má-nutrição e com má-nutrição severa, ou seja, precisam de maior 
ingestão de energia e nutrientes essenciais do que o necessário para as crianças que não apresentam 
má-nutrição e, eventualmente, tratamento para eventuais condições médicas associadas.

O tratamento alimentar da má-nutrição aguda moderada deve, normalmente, se basear no 
uso ideal de alimentos localmente disponíveis densos em nutrientes para melhorar a condição 
nutricional das crianças e evitar que se tornem severa e agudamente mal nutridas ou que não 
consigam sobreviver (7). A ingestão de nutrientes presentes em quantidades inadequadas na dieta 
usual pode ser aprimorada de diversas maneiras, incluindo diversificação alimentar e fortificação de 
determinados alimentos básicos com vitaminas e minerais.

Em situações de escassez alimentar, ou quando os nutrientes não estão suficientemente 
disponíveis por meio dos alimentos disponíveis localmente, os tutores eventualmente podem não 
conseguir fornecer aos bebês e crianças pequenas que se recuperam de má-nutrição aguda moderada 
uma dieta que atenda às suas necessidades nutricionais. Esse risco de insegurança nutricional 
pode ser agravado em situações de emergência, secas e/ou situações de desalojamento. Sob tais 
circunstâncias, geralmente é necessário contar com alimentos suplementares2 de formulação especial 
para suplementar a dieta regular e contribuir para ingestão aprimorada dos nutrientes necessários (8). 

1 A má-nutrição aguda moderada em crianças é definida como escores Z de peso/altura entre -3 e -2 da média dos padrões de crescimento 
infantil sem edema (1) da OMS.
2 Alimentos suplementares são alimentos de formulação especial, fornecidos em formas prontas para consumo ou moídos, modificados 
na composição de sua densidade energética, proteínas, gorduras ou micronutrientes para ajudar a atender às exigências nutricionais 
de populações específicas. Os alimentos suplementares não devem ser a única fonte de nutrientes e são diferentes dos alimentos 
complementares, pois os últimos são preparados para a adaptação progressiva de bebês de 6 meses de idade e mais velhos para 
compartilhar os alimentos da família. Também são diferentes dos suplementos alimentares, que se referem a suplementos de vitaminas e 
minerais em formulações de doses unitárias como cápsulas, comprimidos, pós ou soluções, sendo regulados pelas jurisdições nacionais 
como sendo alimentos.
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Alimentos suplementares com composições nutricionais variadas foram utilizados para facilitar a 
recuperação de crianças com má-nutrição aguda moderada, mas sua eficácia e efetividade ficaram 
abaixo dos níveis ideais.

As ingestões de nutrientes para recuperação ideal de crianças com má-nutrição aguda moderada 
foram revisadas em outubro de 2008 durante uma consulta conjunta da OMS, Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF), Programa Mundial de Alimentos (PMA) e Alto Comissariado das 
Nações Unidades para Refugiados (ACNUR) sobre o tratamento da má-nutrição moderada em 
crianças menores que 5 anos de idade (9). Chegou-se ao consenso de que as ingestões desejáveis 
de nutrientes, em termos de valor energético, provavelmente encontravam-se entre as ingestões 
recomendadas de nutrientes para crianças bem nutridas e as ingestões recomendadas na fase de 
recuperação para as crianças com má-nutrição aguda severa (10).

Os alimentos suplementares têm sido utilizados para reabilitar pessoas moderadamente mal nutridas ou para evitar deterioração da 
condição nutricional das pessoas que se encontram em situação de maior risco, atendendo às suas necessidades adicionais, focando 
especialmente nas crianças de 6-59 meses de vida, gestantes e lactantes. Alguns exemplos de alimentos suplementares incluem alimentos 
misturados fortificados, que podem ser utilizados para preparar mingau pronto para comer, e suplementos de nutrientes baseados em 
lipídios.
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Resumo das evidências e 
entendimento atual 

Aproposta de composição de nutrientes para alimentos suplementares (Tabela 1) é resultado de uma 
revisão abrangente preparada para a consulta da OMS/UNICEF/PMA/ACNUR sobre o tratamento de 

má-nutrição aguda moderada em crianças com menos que 5 anos de idade (9), em especial, a “proposta 
de densidades de nutrientes recomendadas para crianças moderadamente mal nutridas” (10) e “escolha 
de alimentos e ingredientes para crianças de 6 meses de vida a 5 anos de idade moderadamente mal 
nutridas” (11). Essas revisões e o documento histórico sobre as considerações técnicas serviram de 
base para definição das faixas propostas com níveis mínimo e máximo de nutrientes, na composição 
de alimentos suplementares para crianças moderadamente mal nutridas. Os dados experimentais de 
estudos realizados com humanos e animais foram utilizados para substanciar as estimativas, levando em 
consideração o efeito dos diferentes níveis de nutrientes e sua biodisponibilidade.

Ao definir a composição proposta de micronutrientes para alimentos suplementares para crianças 
moderadamente mal nutridas, assumiu-se que a dieta básica dessas crianças geralmente é composta 
essencialmente por grãos e cereais, com quantidades variáveis de leite materno. A composição dos 
alimentos foi determinada a partir de diversas bases de dados de composição alimentar. Foi estimada 
a quantidade de energia e a quantidade de cada nutriente (por 1 000 kcal) fornecidos pela dieta básica 
assumida das crianças e subtraída da quantidade que deveria existir em 1 000 kcal da dieta ideal completa. 
Uma composição de nutrientes foi então desenvolvida, enfatizando a ingestão alimentar desejada. 
Essa ingestão pode ser obtida por meio de alimentos ingeridos regularmente ou pelo fornecimento 
de alimentos suplementares voltados para compensar a falta verificada, levando em consideração a 
quantidade de energia e a densidade de nutrientes necessárias para obter a ingestão diária recomendada 
de energia e nutrientes. Também foi levada em consideração a segurança dos ingredientes que pode ser 
utilizada para formular alimentos suplementares, a fim de evitar potenciais efeitos tóxicos.

Foram especificadas as recomendações de ingestão de nutrientes para crianças com saúde normal e 
para crianças com má nutrição aguda severa (12, 13). Os valores de ingestão adequada de nutrientes para 
crianças de 6-59 meses de vida, moderadamente mal nutridas, foram determinados pela interpolação 
entre esses dois valores. Foi utilizada a ciência básica para estimar o custo nutricional do crescimento e 
deposição de novo tecido magro corporal. Uma ingestão energética de 25 kcal/kg/dia acima das exigências 
das crianças mal nutridas provavelmente irá gerar ganho de peso de 5 g/kg/dia, com base na composição 
média do tecido. Embora não tenha sido comprovado ainda, é improvável que essa quantidade adicional 
leve à condição de sobrepeso ou obesidade, quando fornecida durante esse período específico da vida.

Observações sobre o uso da composição nutricional proposta de alimentos suplementares para uso 
no tratamento de má-nutrição aguda moderada em crianças (Tabela 1):

• Para traduzir as recomendações de densidade de nutrientes acima em escolha de 
ingredientes e níveis de fortificação para alimentos específicos, é preciso considerar tanto o 
teor nativo do nutriente como os níveis de fortificação.

• É preciso acrescentar excesso suficiente de minerais e vitaminas instáveis (excedente) para 
o produto, para que fique dentro das especificações sob as condições de armazenagem 
previstas até a data de validade de uso.

• O nível mínimo de teor de iodo leva em conta o consumo de sal iodado.

• Os níveis de vitamina C devem considerar as perdas durante o cozimento, que podem chegar a 50%.
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Tabela 1

Proposta de composição de nutrientes de alimentos suplementares para uso no tratamento 
de má-nutrição aguda moderada em criançasa,b

Nutriente por 1000 kcal Unidade Mínimo Máximo

Proteínac g 20 43
Gordura g 25 65

Minerais   

Sódio (Na) mg — 500
Potássio (K) mg 1500 2200
Magnésio (Mg) mg 280 420
Fósforo (P)d mg 850 1400
Zinco (Zn) mg 20 35
Cálcio (Ca) mg 1000 1400
Cobre (Cu) mg 1 3,5
Ferro (Fe)e mg 18 30
Iodo (I) µg 150 350
Selênio (Se)f µg 35 90
Manganês (Mn) mg 1 2g

a As concentrações sugeridas são calculadas como um exemplo quando os alimentos suplementares fornecem 70% de energia. Isso não 
significa uma recomendação de que os alimentos suplementares devam fornecer 70% da ingestão de energia de crianças moderadamente 
mal nutridas. A formulação é feita de forma que deva ser segura e eficaz se a quantidade ingerida por crianças moderadamente mal 
nutridas representar 100% das necessidades de energia e também fornecer benefícios, embora seu nível de magnitude seja menor se 
ingerido em menores quantidades. Não há evidências que permitam determinar os níveis máximos de alguns nutrientes. Em países com 
níveis máximos definidos para esses nutrientes em crianças saudáveis, parece ser conveniente utilizar esses valores para substanciar a 
formulação do produto.
b A densidade energética dos alimentos suplementares quando estão prontos para o consumo não deve ser inferior a 0,8 kcal/g.
c Escore de aminoácido corrigido para digestibilidade de proteína >70%. Corresponde a proteínas de misturas de cereais/legumes, do 
leite e animais.
d Excluindo a maioria do fósforo do fitato, pois não é biodisponível - assumindo 30% do fósforo de fontes vegetais para estar disponível 
para a absorção.
e Assumindo 5% de biodisponibilidade de ferro.
f Garante a homogeneidade no alimento em função do baixo limite de toxicidade para o selênio.
g Este valor proposto se aplica ao manganês acrescentado e manganês não intrínseco que ocorre naturalmente nos alimentos.

• A inclusão de leite em pó como um ingrediente melhora o perfil de aminoácidos (tem 
Escore alto de Aminoácido Corrigido pela Digestibilidade Proteica) e é um bom contribuinte 
de cálcio e potássio biodisponível. Além disso, tem efeito estimulante específico para com 
o crescimento linear e níveis do fator de crescimento de insulina 1 (IGF-1) na criança, não 
contendo antinutrientes.
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Vitaminas, solúveis em água   

Tiamina (B1) mg > 1 —
Riboflavina (B2) mg > 4 —
Piridoxina (B6) mg > 2 —
Cobalamina (B12) µg > 5 —
Folato (equivalente de folato alimentar) µg > 400h —
Niacina mg > 25 —
Ascorbato (vitamina C) mg > 150 —
Ácido pantotênico mg > 5 —
Biotina µg > 20 —

Vitaminas, solúveis em gordura   

Retinol (vitamina A) µg 2000 3000
Colecalciferol (vitamina D) µg 20 60
Vitamina E (DL-a acetatoo de tocoferol) mg >30 —
Fitomenadiona (vitamina K) µg >50 —

Ácidos graxos   

Ácido graxo w-6  % energia >4.5 <10
Ácido graxo w-3  % energia >0.5 <3
Trans- ácidos graxos % gordura total  3

Proporções de nutrientes (com base no peso)   

Proporção Ca/P  1,0 1,5
Proporção Zn/Cu  5 20
Proporção Zn/Fe  0,8 3,5
Vitamina C/Fe  3 16

h Equivalente a 240 µg (0.24 mg) de ácido fólico.

Nutriente por 1000 kcal Unidade Mínimo Máximo
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Princípios do tratamento nutricional de 
crianças com má-nutrição 

aguda moderada
1. Todas as crianças precisam receber nutrição de qualidade e em quantidade suficientes para 

permitir o crescimento e desenvolvimento normais, conforme definido pelos padrões de 
crescimento e desenvolvimento da OMS (7).

2. O tratamento de má-nutrição aguda moderada em crianças de 6-59 meses de vida deve incluir 
ações nutricionais essenciais como promoção e apoio ao aleitamento materno, orientações 
sobre educação e nutrição para famílias e outras atividades que identificam e previnem as causas 
subjacentes da má nutrição, incluindo insegurança nutricional. As intervenções para melhorar 
a segurança dos alimentos incluem fornecimento de transferências de valores condicionais e 
incondicionais e apoio à agricultura, como a diversificação de culturas.

3. Crianças de 6-59 meses de vida com má nutrição aguda moderada precisam receber alimentos 
ricos em nutrientes que atendam às suas necessidades extras para compensar seu ganho de 
peso e altura e recuperação funcional.

4. Alimentos ricos em nutrientes permitem que as crianças consumam e maximizem a absorção 
de nutrientes para atender às suas necessidades de energia e de todos os nutrientes essenciais. 
Os alimentos de origem animal são mais propensos a atender às necessidades de aminoácidos 
e outros nutrientes da criança em recuperação. Os alimentos de origem vegetal, em especial 
legumes ou combinação de cereais e legumes, também têm proteínas de alta qualidade, embora 
também contenham alguns antinutrientes como fitatos, taninas ou inibidores de enzimas 
digestivas, que podem limitar a absorção de alguns micronutrientes, especialmente os minerais.

5. As quantidades de componentes antinutrientes e toxinas, cianogênios, alcaloides que ocorrem 
naturalmente, ou outros ingredientes potencialmente tóxicos ou deletérios podem ser 
minimizadas utilizando métodos adequados de processamento de alimentos, como imersão, 
germinação, maltação e fermentação.

6. Os alimentos suplementares, especialmente quando representam a principal fonte de 
energia, precisam fornecer nutrientes em níveis que não causem efeitos adversos em crianças 
moderadamente mal nutridas quando consumidos por diversos meses.

7. A determinação da quantia de alimento suplementar que precisa ser administrada a uma 
criança moderadamente mal nutrida requer a análise da disponibilidade e teor nutricional da 
dieta usual da criança, bem como verificar se a criança está sendo amamentada, a probabilidade 
de compartilhamento do alimento suplementar dentro e fora da residência e acesso a outros 
alimentos.

8. A formulação dos alimentos suplementares deve ser segura e eficaz, especialmente quando 
crianças moderadamente mal nutridas usarem esse alimento como sua única fonte de energia.

9. Os componentes minerais devem ser autorizados por um órgão regulatório. O Codex 
Alimentarius inclui uma lista de aditivos e fortificantes de alimentos aprovados para bebês e 
crianças pequenas (14). A tabela 2 apresenta a lista dos componentes que foram utilizados para 
esse tipo de preparação e que são considerados como tendo biodisponibilidade e estabilidade 
adequadas em uma matriz à base de farinha (por exemplo, de milho ou de trigo) de um alimento 
misturado fortificado ou matriz baseada em lipídios. Em áreas onde a doença celíaca é comum, 



8

deve-se prestar atenção para evitar a introdução precoce de produtos à base de trigo. 
Adicionalmente, em função da capacidade digestiva alterada de crianças mal nutridas, 
sempre que possível, devem ser utilizados sais solúveis em água.

10. Os padrões de higiene devem seguir o Codex Alimentarius para os alimentos dos bebês e 
crianças pequenas. Eles estão sendo revisados e serão discutidos e definidos na 34ª sessão 
do Comitê sobre Nutrição e Alimentos para Usos em Dietas Específicas do Codex que 
acontecerá em julho de 2012 (17). Aconselha-se fornecer instruções sobre o preparo seguro 
e higiênico de refeições, por exemplo, as que contêm alimentos misturados fortificados.

TABELA 2

Componentes minerais e vitaminas utilizados atualmente em alimentos suplementares 
disponíveis no mercado para tratamento alimentar da má nutrição aguda moderada em crianças.

  Suplementos de nutrientes Alimentos misturados
Minerais  à base de lipídios   fortificados 

Ferro Sulfato ferroso x -
 Fumarato ferrosob x x
 Fumarato ferroso revestido x x
 Sulfato ferroso revestido x x
 Gluconato ferroso x x
 NaFeEDTAa x x

Zinco Sulfato de zincob x x
 Óxido de zinco (x) (x)

Cobrec Sulfato de cobred x —
 Sulfato de cobre encapsuladoc — (x)
 Gluconato de cobree — (x)

Iodo Iodato de potássiof x x

Potássio Cloreto de potássiog x x

Magnésio Sulfato de magnésio x x
 Óxido de magnésiob — x
 Citrato de magnésio x x
 Gluconato de Magnésio x x

Cálcio e fosfatoh Fosfato bicálcico x x
 Fosfato tricálcico x x

Selênioi Selenito de sódio x x
 Selenato de sódio x x

Manganês Sulfato de manganês x x
 Gluconato de manganês x x

a A ingestão de ácido etileno diamino tetra acético (EDTA) (incluindo outras fontes alimentares) não deve ultrapassar 1,9 mg EDTA/kg de 
peso corporal/dia (15, 16).
b A biodisponibilidade com baixa acidez estomacal é questionada.
c  Recomenda-se adicionar cobre, a não ser que afete negativamente a estabilidade do produto, como em farinhas misturadas. A quantidade total 
de zinco no produto deve respeitar os limites da proporção Zn/Cu e dessa forma, depende de o cobre ser ou não adicionado ao produto.
d  Forma mais solúvel.
e  É preciso testar a estabilidade dos alimentos misturados fortificados ao adicionar cobre.
f  É preciso obter uma formulação que evite endurecimento/formação de caroços.
g  É preciso limitar a quantidade em função do impacto do sabor e formulação com componente anti-caroços.
h  Melhor proporção de cálcio/fosfato.
i  Garantir a homogeneidade dos alimentos em função do limite de baixa toxicidade para selênio.
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  Suplementos de nutrientes Alimentos misturados
Vitaminas  à base de lipídios   fortificados 

Vitamina A Acetato de vitamina A seca x —
 Palmitato de vitamina A seca x —
 Microesferas de palmitato de vitamina A seca — x
 Spray seco de palmitato de vitamina A seca — x

Vitamina D Spray seco de vitamina D3 seca x x
 Microesfera de vitamina D3 seca — x

Vitamina E Acetato de vitamina E seca a 50% x x

Vitamina K Vitamina K 5% seca x x

Vitamina B1
j Hidrocloreto de tiamina x —

 Mononitrato de tiamina x x

Vitamina B2
k Riboflavina x —

 Pó fino de riboflavinal — x

Vitamina B6 Hidrocloreto de piridoxina x x

Niacina Niacinamida x x

Ácido fólico Ácido fólico x x

Vitamina B12 Vitamina B12 0,1% spray seco ou 1% spray seco x x

Vitamina C Ácido ascórbicom — x
 Ácido ascórbico pó finon x x
 Ascorbato de sódioo x x

Ácido pantotênico D-pantotenato de cálcio x x

Biotina Biotina 1% x x

j  Não pode ser usado em farinha pela capacidade de absorver água.
k  Mostra-se como manchas amarelas, mas não é visível em suplementos de nutrientes à base de lipídios
l  Pó fino não se apresenta como manchas amarelas.
m  Sabor azedo, desaparece após o cozimento.
n  Sabor menos ácido.
o  Sabor menos ácido, mas mais caro.

Observações para componentes de minerais e vitaminas utilizados atualmente em ali-
mentos suplementares disponíveis no mercado para tratamento alimentar da má nutrição 
aguda moderada em crianças (Tabela 2):

• O cálcio e magnésio não devem ser administrados como sais de cloreto, pois podem induzir 
a acidose em crianças mal nutridas.

• Os componentes acima levam em consideração a biodisponibilidade, características da 
matriz e passos de processamento dos suplementos de nutrientes à base de lipídios e 
alimentos misturados fortificados disponíveis no mercado.

• Sempre que possível, deve-se evitar os sais que necessitam de alta acidez estomacal para 
torná-los biodisponíveis.
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Futuras pesquisas 

A OMS reconhece a necessidade de outras pesquisas sobre a composição, aceitação e uso de 
alimentos suplementares para tratar a má nutrição aguda moderada a fim de validar melhor a 

eficácia e efetividade da composição proposta. A melhora no crescimento e funcional de crianças 
moderadamente mal nutridas deve ser medida como resultados dessa abordagem. Os resultados 
dos estudos clínicos de pesquisas em andamento e futuras utilizando a composição proposta de 
alimentos suplementares serão aproveitados para construir a base de evidências das diretrizes 
substanciadas com evidências da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre os benefícios e danos 
do uso de alimentos suplementares para tratar crianças com má nutrição aguda moderada.

Dependendo de mais pesquisas, os alimentos suplementares utilizados para tratar a má 
nutrição aguda moderada devem atender aos princípios acima e à composição de nutrientes 
proposta, apresentada na Tabela 1.
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