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Introdução: O Brasil vem enfrentando nas últimas décadas, mudanças relacionadas ao
tipo de orientação prestadas nos serviços públicos e privados de saúde. Nesse contexto,
o Nutricionista se apresenta como profissional que valoriza os hábitos alimentares
familiares, porém, redireciona estratégias de promoção e prevenção em saúde visando
a redução de agravos que podem advir de maus escolhas alimentares. 
Na população infantil, o papel deste profissional segue as orientações da Política
Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN, 1999) que propõe avaliação,
monitoramento e acompanhamento da situação alimentar e nutricional com enfoque na
detecção de situações de risco nutricional e prescrição dietética. Objetivo: O objetivo
deste trabalho foi testar o questionário da Vigilância em Saúde do MS denominado
Marcadores do consumo alimentar de crianças maiores de 5 anos que identifica com
que frequência houve consumo de alimentos ou bebidas nos últimos 7 dias.
Metodologia: A coleta de dados foi realizada em novembro de 2010 durante a
atividade de cumprimento da agenda de compromissos dos beneficiários do Programa
Bolsa Família. Entrevistou-se 30 pais e/ou responsáveis de crianças maiores de 5 anos.
Verificou-se o tempo gasto, entendimento das questões e se as respostas estiveram
dentro das recomendações para alimentação saudável de crianças de 2 a 10 anos.
Resultados: Este estudo foi um teste piloto para investigar as práticas alimentares de
crianças maiores de 5 anos. Dos 30 indivíduos monitorados pelos pais e/ou
responsáveis que responderam à entrevista completa, 18 eram do sexo masculino
(60%) e 12 (40%) eram do sexo feminino, com idade entre 5 e 7 anos. O tempo
decorrido na entrevista (na Unidade Básica de Saúde) variou de dez (menor tempo) a
25 minutos (maior tempo).
Quanto à resposta \"Não comi\" presente no questionário, a ingestão de frituras,
embutidos e bolachas recheadas foi relacionada por respectivamente, 16 (53,3%), 19
(63,3%) e 14 (46,6%) dos entrevistados. Quanto à resposta, \"Comi de 1 a 6 dias\",
observou-se prevalência de respostas para vegetais crus 13 (43,3%), vegetais cozidos
14 (46,6%)  e frutas frescas 16 (53,3%, porém, 18 (60%) tomavam refrigerantes. E,
para a resposta \"Comi todos os dias\" tem-se 23 (76,6%) para o consumo diário de
feijão, 16 (53,3%) para laticínios e 12 (40%) para bolachas. Esses resultados sugerem
que os entrevistados tinham orientação sobre o consumo de alimentos e seguem, em
sua maioria, as orientações do guia alimentar para crianças de 2 a 10 anos, à exceção
do consumo de refrigerantes. Portanto, espera-se ser de fácil reprodutibilidade.
Conclusão: Conclui-se que o instrumento tem tempo de aplicação variável de acordo
com o grau de entendimento das questões pelos entrevistados, de boa reprodutibilidade
e que a maior parte das respostas estavam dentro das recomendações do Ministério da
Saúde.
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