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Resumo Visamos com este ensaio apresentar os resultados preliminares da pesquisa em tela, temos 

por objetivo analisar as possibilidades e implicações da falta de acompanhamento nutricional em 

crianças com até 6 anos de idade, com algum tipo de deficiência. Partimos do pressuposto que a 

etiologia das deficiências no Brasil está ligada as condições de pobreza da população e que a 

miserabilidade interfere de forma negativa e direta na conduta alimentar de crianças com deficiência 

aumentando o risco de estas desenvolverem novas patologias. Primeiramente partimos de um estudo 

bibliográfico sobre a temática em questão, no momento estamos em fase da execução da pesquisa de 

campo quantitativa. A pretensão da pesquisa de campo é fazermos um senso empírico do montante 

de crianças de até 6 anos matriculadas na escola tradicional de educação especial “ Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais do Rio de Janeiro – APAE – RIO “ que são beneficiadas com o 

Beneficio de Prestação Continuada e qual a margem de renda per capta das famílias das crianças que 

não se enquadram aos critérios de concessão do Beneficio de Prestação Continuada. Embora o BPC 

seja um beneficio de assistência social, integrante do Sistema Único de Saúde – SUAS e pago pelo 

governo federal e assegurado a pessoas com deficiência ele não é um benefício cumulativo como 

outros benefícios pagos pela Previdência Social Brasileira. Para ter acesso ao beneficio a família do 

beneficiário têm que sobreviver com uma renda per capta inferior a ¼ do salário mínimo, denota que 

a família deverá estar em condição de miserabilidade. Mesmo se tratando de políticas públicas que 

atingem famílias que ganham ¼ de salário mínimo, per capita, torna-se desejável questiona-se se o 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) será utilizado para garantir o aporte nutricional tão 

necessário a crianças nesta faixa etária. Transversalmente, esta política convergiria para um programa 

recente do governo federal que pretende garantir alimentação desta faixa etária: “O Brasil Carinhoso”. 

A educação nutricional é de extrema importância para esse contingente da população, mas uma vez 

que ambas ações governamentais carecem de critérios e informações questionamos sua efetividade, 

uma vez que não foram previstas ações que levam em consideração as características objetivas do 

contingente para o qual se direcionam. 
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