


PASSOS DO MS PARA UMA BOA ALIMENTAÇÃO 
 
ü  Dar somente leite materno até os seis meses, sem oferecer água, chás ou qualquer outro alimento. 

 
ü  A partir dos seis meses, oferecer de forma lenta e gradual outros alimentos, mantendo o leite materno 

até os dois anos de idade ou mais.  
ü  A partir dos seis meses, dar alimentos complementares três vezes ao dia se a criança receber leite 

materno e cinco vezes ao dia se estiver desmamada. A alimentação complementar deve ser oferecida 
sem rigidez de horários, respeitando-se sempre a vontade da criança. A alimentação complementar deve 
ser espessa desde o início e oferecida de colher; começar com consistência pastosa (papas / purês), e 
gradativamente aumentar a sua consistência até chegar à alimentação da família.  

ü  Oferecer à criança diferentes alimentos ao dia. Uma alimentação variada é uma alimentação colorida. 
 

ü  Estimular o consumo diário de frutas, verduras e legumes nas refeições.  
ü  Evitar açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, salgadinhos e outras guloseimas nos 

primeiros anos de vida. Usar sal com moderação. 
ü  Cuidar da higiene no preparo e manuseio dos alimentos; garantir o seu armazenamento e conservação 

adequados.  
ü  Estimular a criança doente e convalescente a se alimentar, oferecendo sua alimentação habitual e seus 

alimentos preferidos, respeitando a sua aceitação.  
 



•  crianças menores de um ano não amamentadas tiveram um risco quatorze vezes 
maior de morrer por diarréia e quase quatro vezes maior de morrer por doença 
respiratória, quando comparadas com crianças da mesma idade alimentadas 
exclusivamente ao seio (Victora et al., 1987). ︎ 

•  Mesmo as crianças que recebiam, junto com o leite materno, outro tipo de leite, 
estavam mais protegidas quanto ao risco de morrer do que as não amamentadas. 
Essas crianças tiveram um risco quatro vezes maior de morrer por diarréia e quase o 
dobro de morrer por doença respiratória, em relação às crianças exclusivamente 
amamentadas. A proteção do leite materno contra mortes por diarréia foi máxima nos 
dois primeiros meses de vida (Victora et al., 1987).  

•  A proteção contra mortes por diarréia foi muito maior que a proteção contra mortes por 
doenças respiratórias nos primeiros seis meses de vida. Entretanto, a proteção contra 
essas duas doenças foi semelhante a partir dos seis meses e se manteve até o final 
do segundo ano de vida (World Health Organization, 2000a).  

 



•  leite materno protege a criança contra infecções respiratórias (Cunningham, 1979; 
Chandra, 1979; Brown et al., 1989; Fonseca et al., 1996; Howie et al., 1990; Victora et 
al., 1994) e parece diminuir a gravidade dos episódios das mesmas (Watkins et al., 
1979; Pullan et al., 1980; Frank et al., 1982; Forman et al., 1984; Chen et al., 1988, 
Wright et al., 1989). Em Pelotas / RS, a ocorrência de internações hospitalares por 
pneumonia no primeiro ano de vida foi dezessete vezes maior para as crianças não 
amamentadas, quando comparadas com crianças que recebiam como única 
alimentação o leite materno. Nos primeiros três meses, esse risco chegou a ser 61 
vezes maior para as crianças não amamentadas (Cesar et al., 1999).  

•  aleitamento materno também protege contra otite média aguda (Cunningham, 1979; 
Chandra, 1979; Saarinen, 1982). Além de um menor risco para contrair esta doença, 
as crianças amamentadas apresentam uma menor duração da otite média secretória 
(Teele et al., 1989).  

•  As crianças não amamentadas mostraram um risco 2,5 vezes maior de morrer, no 
primeiro ano de vida, por infecção que não a diarréia ou doença respiratória, quando 
comparadas com as amamentadas exclusivamente (Victora et al., 1987).  



Custo  



ü  Já foi demonstrado que a complementação do leite materno com 
água ou chás nos primeiros seis meses de vida é desnecessária, 
inclusive em dias secos e quentes (Goldberg e Adams, 1983; 
Brown et al., 1986; Almroth e Bidinger, 1990; Sachdev et al., 
1991; Ashraf et al., 1993). ︎Recém-nascidos normais nascem Recém-nascidos normais nascem 
suficientemente hidratados para não necessitar de líquidos, 
além do leite materno, apesar da pouca ingestão de colostro nos 
dois ou três primeiros dias de vida (World Health Organization / 
UNICEF, 1989).  

 



O ALEITAMENTO MATERNO DEVE ACONTECER 
ATÉ OS 4 MESES?  



NÃO.  

O Aleitamento Materno deve ser EXCLUSIVO até os 6 meses e COMPLEMENTAR até 
os 2 anos 



TODO MUNDO AMAMENTA? 
 



ü  As crianças amamentadas exclusivamente ao seio, mesmo nos 
países desenvolvidos, mostram uma diminuição do índice peso / 
idade a partir do terceiro mês, que se mantém até o final do 
primeiro ano de vida, quando comparadas com a população de 
referência.  

 



A QUANTIDADE DE ENERGIA NECESSÁRIA 
DIMINUI AOS DOIS ANOS? E POR ISSO O 

“APETITE DIMINUI”?  
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 As recomendações energéticas para as crianças menores de dois 
anos de idade têm sido sucessivamente revistas por grupos de especialistas 
ao longo dos anos, e diferentes parâmetros têm sido usados como base para 
as estimativas, devido às dificuldades metodológicas para determinação de 
requerimentos de energia nessa faixa etária (TABELA I). Alguns autores 
consideram mais adequado estimar as necessidades energéticas levando-se 
em consideração o gasto total de energia e a energia necessária para o 
crescimento (Butte, 1996; Torum et al, 1996). Nesse caso, as estimativas 
são sempre menores. 
 As atuais recomendações de ingestão de energia, para crianças nos 
primeiros dois anos de vida, baseiam-se na ingestão de energia de crianças 
sadias, vivendo em sociedades desenvolvidas, adicionadas de 5%, para 
corrigir uma eventual subestimativa da ingestão do leite materno (FAO / 
WHO / ONU, 1995). Existe consenso de que estas recomendações 
energéticas, para tais crianças, estão superestimadas.  
  A tabela 1 apresenta as recomendações para ingestão de energia de 
crianças nos dois primeiros anos de vida, baseadas em metodologias diferentes. 
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0-2 

 
116                  520          88             404          ----            ---- 

 
3-5 

 
99                    662          82             550          ----            ---- 

 
6-8 

 
95                    784          83             682          ----            ---- 

 
9-11 

 
101                  949          89             830          ----            ---- 

 
12-23 

 
106                  1170        ----             ----          86             1092 

ª Números calculados a partir das estimativas das necessidades de proteína e energia da OMS, 1985. 
b Baseado nas calorias necessárias para o gasto de energia total mais o crescimento de crianças 

amamentadas. 
c  Baseado nas calorias necessárias para o gasto de energia total mais o crescimento. 
>/)-+: World Health Organization, 1998a&
 



ü  A criança fica “seletiva” nas escolhas alimentares, mas continua com 
demanda crescente de energia.  

 
ü  Não vale a pena criar grandes “brigas”, basta oferecer no ambiente comida 

de boa qualidade nutricional.  

ü  É uma época que eles especialmente preferem as dietas “líquidas”e as 
guloseimas. Vale combinar de nem mesmo comprar.  
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Faixa etária 
(meses) Baixa Média Alta Baixa Média Alta 

0-2 279 437 595 125 0 0 

3-5 314 474 634 236 76 0 

6-8 217 413 609 465 269 73 

9-11 157 379 601 673 451 229 

12-23 90 346 602 1002 746 490 

ª Para grupos com idade entre 0-2 e 3-5 meses, energia proveniente do leite materno em crianças 
amamentadas exclusivamente no peito; para crianças acima de 6 meses de idade, esses números refletem a 
ingestão de energia através do leite materno, independente da forma de alimentação. 

b As categorias baixa, média e alta correspondem à ingestão de energia proveniente do leite materno, sendo: 
baixa (média - 2DP), média (média + 2DP) e alta (média + 2DP). 

c Energia necessária dos alimentos complementares calculada por diferença, isto é,  necessidade energética 
(Tabela 1,  Butte, 1996 e Torun et al, 1996) menos energia proveniente da amamentação. 

d As categorias baixa, média e alta correspondem à ingestão de energia proveniente do leite materno, 
conforme descrito no item b. 

C6(8)D World Health Organization, 1998a 
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gordura no leite materno é baixa – populações pobres dos países em 
desenvolvimento, por exemplo, deve conter mais gordura. 
 Resumindo, a  energia que a criança deve receber dos alimentos 
complementares vai depender da idade da mesma e do quanto ela ingere de 
energia total proveniente do leite materno.  
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 Acredita-se que, se o conteúdo energético da dieta for adequado, 
provavelmente a quantidade de proteínas também o será. A deficiência isolada 
de proteínas não parece ser um fator importante no déficit de estatura de 
crianças de baixo nível sócio-econômico de países em desenvolvimento. Essa 
afirmativa se baseia no fato de que a ingestão de proteínas de crianças com 
retardo no crescimento foi adequada em vários estudos (Beaton et al., 1992). 
Além disso, a suplementação com alimentos ricos em proteínas não melhorou o 
déficit de crescimento (Beaton e Ghassemi, 1982) ou foi menos importante que 
a suplementação de calorias (Allen, 1994). Entretanto, em populações que 
consomem predominantemente alimentos pobres em proteínas, a deficiência 
desse nutriente pode contribuir  para o déficit de crescimento (WHO, 1998a). 
 A densidade protéica (gramas de proteínas por 100kcal de 
alimento) de alimentos complementares recomendada é de 0,7 g/100kcal 
dos seis aos vinte e quatro meses (Dewey et al., 1996). A densidade protéica 
de alimentos consumidos por crianças pequenas em diferentes locais (Peru, 
México e Estados Unidos) se mostrou bem superior à recomendada (World 
Health Organization, 1998a). 
 Além da quantidade das proteínas da dieta, são importantes a sua 
qualidade e digestibilidade. As proteínas de alto valor biológico e de melhor 
digestibilidade são encontradas em primeiro lugar no leite humano e depois 
nos produtos de origem animal (carne, leites, ovos). A dieta à base de 
vegetais também pode fornecer proteínas de alta qualidade, desde que 
contenha quantidade suficiente e combinação apropriada de vegetais. A 
mistura de arroz com feijão, por exemplo, fornece proteínas de excelente 
qualidade, comparável com as da carne (Cameron e Hofvander, 1983). 
 



ü  Proteína de boa digestibilidade e qualidade nutricional são as de origem 
animal (carnes, leite, ovos) 

ü  Se for usar proteínas de origem vegetal com combinação apropriada de 
vegetais.  

ü  O ferro de origem vegetal (até 6%)  é pouco absorvido em relação ao ferro 
de origem animal (22%) . Os alimentos que acompanham o ferro influem 
na absorção – maior com ácido ascórbico, carnes peixes e frutose e 
menor com gema de ovo, leite, chá, mate ou café.  

ü  Conteúdo de ferro com feijão, lentilha, soja, verde-escuros (mostarda, 
acelga, couve, brocólis, almeirão) 
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90g) !" ácido ascórbico (25-75mg). A dieta com alta biodisponibilidade 
(mais de 19% de absorção) é diversificada e contém quantidades generosas 
de carne, peixe e aves (mais de 90g) # alimentos ricos em ácido ascórbico 
(25 a 75mg) (World Health Organization, 1989b e 1998b).  
  Produtos de origem animal, como fígado e carne bovina, contêm 
uma maior densidade de ferro (quantidade de ferro por 100kcal). Já o leite 
de vaca e seus derivados possuem quantidades menores de ferro, além da 
baixa biodisponibilidade (em torno de 10%). Por outro lado, alguns 
produtos de origem vegetal contêm quantidades razoáveis de ferro como 
feijão, lentilha, soja e vegetais verde-escuros (mostarda, acelga, couve, 
brócolis, almeirão). 
 A densidade de ferro nos alimentos complementares recomendada 
é de 4mg/100kcal dos seis aos oito meses, de 2,4mg/100kcal dos nove aos 
onze meses e de 0,8mg/100kcal dos doze aos 24 meses. Dados coletados no 
Peru (World Health Organization, 1998b) e no México (Allen et al., 1992) 
indicam que dietas com biodisponibilidade de ferro intermediária, não 
suprem as necessidades de ferro das crianças abaixo de dois anos de idade, 
devido à baixa densidade desse nutriente nos alimentos complementares, 
característica da alimentação nos países em desenvolvimento. Nos Estados 
Unidos, as crianças de seis a onze  meses consomem dietas com densidade 
em ferro nove vezes maior do que as consumidas pelas crianças no Peru e 
no México. Essa diferença reduz-se para cinco vezes em crianças de nove a 
onze meses e se deve basicamente ao uso, nos Estados Unidos, de alimentos 
infantis fortificados com ferro (Heinig et al., 1993).!
 Portanto, os conhecimentos atuais indicam que a quantidade 
adequada de ferro na alimentação complementar só pode ser atingida com a 
ingestão de produtos animais em quantidades substanciais ou de alimentos 
enriquecidos com ferro. A dificuldade é que, principalmente nos países em 
desenvolvimento, alimentos ricos em ferro (fígado, carnes e peixe) não são 
consumidos em quantidades suficientes por crianças abaixo de dois anos.  

Desta forma, como estratégias para aumentar o aporte  de ferro 
recomenda-se a ingestão de alimentos fortificados com ferro ou a 
suplementação com ferro medicamentoso. 
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ü   3 – 5 refeições por dia com pelo menos 0.7kcal/g, para amamentados e não 
amamentados respectivamente.  

(WHO, 2000) 

 

ü  As crianças tem volume reduzido do estômago 30 – 40ml/kg o que torna 
imperativo uma densidade calórica mínima noa lactentes.    



Crianças tendem a rejeitar novos alimentos, pelo simples fato de que não são 
familiares, apenas a repetição até 9-10 vezes pode resultar em consumo. 

 

O Mesmo acontece em relação a forma…preferem as formas conhecidas.  
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disponibilidade dos alimentos, crenças e tabus relacionados aos alimentos, e 
contexto social do ato de alimentar-se (Birch, 1997).  
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 Com exceção de comportamentos inatos – aceitação de doces e 
rejeição a sabores amargos ou azedos – as preferências por sabores são 
desenvolvidas através de um processo de aprendizagem, já discutido 
anteriormente (Mennella e Beauchamp, 1996).  
          Ainda não se sabe se experiências intra-uterinas podem afetar futuras 
preferências de sabores. Estudos em ratos sugerem que filhotes de ratas 
expostas à deficiência de sódio na gestação têm sensibilidade aumentada a 
esse mineral (Hill e Prezekop, 1988; Hill e Mistretta, 1990). Por outro lado, a 
prole de ratas com a ingestão exagerada de sódio na gestação mostrou um 
apetite aumentado para o sal quando adultos jovens (Nicholaides et al., 1990). 
          Os recém-nascidos humanos aparentemente são indiferentes ao sal ou 
podem esboçar uma leve rejeição ao mesmo. Esse comportamento se 
inverte já aos três-seis meses (Beauchamp et al., 1994; Harris e Booth, 
1987; Beauchamp et al., 1986), independente da exposição da criança ao sal 
(Beauchamp e Cowart, 1990). À medida que a lactação progride, a 
composição do leite humano se modifica, como que preparando a criança 
para aceitar novos sabores. Com o tempo, as concentrações de lactose do 
leite humano diminuem, com conseqüente aumento dos cloretos, tornando-o 
levemente salgado. Essa mudança pode ser interpretada como uma 
adequação natural da criança a novos alimentos, compatibilizando a sua 
percepção sensorial à introdução de alimentos complementares no tempo 
oportuno (Almeida, 1998; Almeida et al, 1998)" 
          Experiências com mamíferos sugerem que as crias desenvolvem 
preferência pelos sabores existentes em alimentos ingeridos pela mãe 
durante a lactação (Capretta e Rawls, 1974; Campbell, 1976; Hunt et al., 
1993; Bilkó et al., 1994) e são mais propensos a aceitar alimentos estranhos 
se elas experimentarem uma variedade de sabores durante a lactação 
(Capretta et al., 1975)."
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seja, as crianças têm baixa estatura para a idade (retardo no crescimento linear) 
e, na maioria das vezes, peso adequado para a estatura. Esse tipo de 
desnutrição, já citado como desnutrição invisível, pode facilmente passar 
despercebido, especialmente em populações "acostumadas” à baixa estatura, 
sendo a mesma atribuída a fatores genéticos (Giugliani et al., 1990). A 
população muitas vezes desconhece a associação de pobreza, fome crônica, 
alimentação inadequada e  má qualidade de vida com a baixa estatura. 
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B,),06*)C4610,4& (*43&D&E2,2*& "-68),&D&E2,2*& (*43&D&"-68),&

F,1>,&$6?)1, 
< 6 meses 0,4 3,4 3,0 

6-11 meses 6,2 10,2 3,9 
12-23 meses 6,3 15,1 2,9 
G*412./01,&
Urbana 
Rural 

4,6 
9,2 

7,8 
19,0 

2,3 
2,6 

G*=1:3&D&H)*,&
Rio 
São Paulo 
Sul 
Centro-Leste 
Nordeste 
Norte 
Centro-Oeste 

3,8 
4,7 
2,0 
5,5 
8,3 
7,7          
3,0 

2,9 
6,3 
5,1 
5,3 

17,9 
16,2 
8,2 

4,8 
1,4 
0,9                   
2,5 
2,8 
1,2 
2,9 

#),41-& 5,7 10,5 2,3 
* Desnutrição = índice abaixo de -2 desvios padrão da média esperada segundo o padrão de referência NCHS 
F3/6*I PNDS-1996 
 

Vários estudos realizados em distintos estados e municípios 
brasileiros, com diversas metodologias e utilizando principalmente o 
indicador !"#$%&'('", têm mostrado prevalências equivalentes ou mais altas 
de desnutrição que as médias apontadas nos  estudos nacionais. Muitos 
desses estudos podem não ser comparáveis entre si ou com os estudos 
nacionais, dependendo principalmente do tamanho e da representatividade 
da amostra e do ponto de corte (percentil 10, percentil 3, – 2 desvios padrão, 
prevalência abaixo do percentil 50).  
 Diversos estudos, inclusive em outros países, têm mostrado que as 
crianças mais comprometidas pela desnutrição são as da faixa etária de seis 

Mães com escolaridade menor que 4 anos de estudo tem 11 
vezes maior chance de ter desnutrição, baixo peso ao 
nascimento e também chance maior de ter obesidade 
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$705-,)12,2*&2,&AB*D! E&2*&#,145&(*75&
    Nenhuma 8,7 
   1 a 3 anos 9,2 
   4 anos 9,4 
   5 a 8 anos 8,6 
   9 a 11 anos 4,9 
   12 anos ou mais 6,2 

*  F5/G*H PNDS-1996 

 
I*/2,&C,A1-1,)&87,-J)157&AK/1A57>&DD& E&2*&#,145&(*75 

   < 1 11,1 
   1,1 – 3 10,5 
   3,1 – 6 9,6 
   6,1 – 10 7,7 
   > 10 4,7 

**  F5/G*H Horta et al., 1996 

 
 É possível que a manutenção das altas taxas de baixo peso de 
nascimento, mesmo nas regiões mais desenvolvidas do País, não mais tenha 
como determinante principal a desnutrição materna. Outros fatores de risco 
como tabagismo, gravidez na adolescência e encurtamento do tempo de 
gestação associado às altas taxas de cesarianas podem estar contribuindo 
para este quadro (Monteiro, 1997).           

Em resumo, a situação nutricional da criança brasileira vem 
melhorando, mas a desnutrição ainda preocupa, especialmente o retardo no 
crescimento linear, que é o reflexo da fome crônica. O problema é mais 
grave em algumas regiões e em grupos menos privilegiados.  Em 
contrapartida, há indícios de que a obesidade em crianças pequenas esteja 
aumentando, o que não pode ser desconsiderado, pela relação existente 
entre obesidade na infância e na fase adulta, acarretando aumento das 
doenças crônicas não transmissíveis. O baixo peso ao nascer, embora em 
declínio no País, ainda permanece em patamar elevado.  
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-+-$9:1')*;6$*1:')%"73-<"-.=*$%"-."/-)(>+'*<"%'+/%":"3.""

6$*=(-.%"/-"&%?/-"6?=(')%<"-"%"*=-&'/%/-<"73-"-&12"%3.-+1%+/*@ 
 

 
A@B" C%$D+)'%&"E31$')'*+%'&"F&6-)>G')%&"
 

!"#"$% &'(()%
 
          A deficiência de ferro é considerada a carência nutricional específica 
mais prevalente tanto nos países em desenvolvimento quanto nos países 
desenvolvidos. A OMS estima que metade da população de crianças 
menores de quatro anos residentes nos países em desenvolvimento sofre de 
anemia ferropriva (&*+,)%,-.%/-01'.%2+3,-.%4-(-%-%5+67+83-9%$::;). 

!
HI#FJI"K"

"
L$-,%(D+)'%"/-"%+-.'%"-.")$'%+4%&".-+*$-&"/-"/*'&"%+*&"-."/'G-$-+1-&"-&13/*&"

 

J*)%("/*"F&13/*"M"
I+*"

N"/-"C$'%+4%&"
O-+*$-&"/-"P*'&"
I+*&")*."I+-.'%"

H'6*"/-"L*63(%45*" Q*+1-"

Recife, PE 58,5 (6-11 meses) 
66,0 (12-23 meses) 

Demanda espontânea de 
2 unidades de saúde (n=1306) 

Salsano 
et al., 
1985 

São Paulo,  
(63 municípios) 

55,5 (6-8 meses) 
62,8 (9-11 meses) 
62,8 (12-17 meses) 
55,8 (18-23 meses) 

Demanda espontânea de 
160 unidades de saúde 
(n=2992) 

Torres 
et al., 
1994 

São Paulo,  
SP / 1994 

14,5 (0-6 meses) 
22,6 (6-12 meses) 

Demanda espontânea de   
4 postos de saúde de 
localização 
central (n=317) 

Souza 
et al., 
1997 

São Paulo,  
SP / 95-96 

33,7 (0-5 meses) 
71,8 (6-11meses) 
65,3 (12-23 meses) 

Representativa da cidade de 
São Paulo (n=543) 

Monteiro 
et al., 
1998 

Porto Alegre,  
RS / 1997 

50,0 (6-11 meses) 
65,2 (12-23meses) 

Freqüentadores de  
creches municipais (n=209) 

Silva, 
2000 

Porto Alegre,  
RS / 1998 

16,9 (0-5 meses) 
 53,9 (6-12 meses) 

Demanda espontânea de 
1 posto de saúde (n=500) 

Salvado, 
1999 
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!"#"$% &'()*+,-%.-%/01'(*213(-%4*(153-%
 
 Os dados de três estudos nacionais realizados nas décadas de 70, 80 
e 90 mostram um aumento da prática da amamentação no Brasil (ENDEF-
1973/4, PNSN-1989, PNDS-1996). Enquanto 33% das crianças eram 
amamentadas aos seis meses na década de 70 e 49% na década de 80, na 
década de 90 a proporção de crianças amamentadas subiu para mais de 60%. 
 No entanto, mesmo com tendência ascendente, a prevalência 
(proporção de crianças amamentadas num determinado momento) e a 
duração do aleitamento materno no Brasil ainda estão bem aquém do 
recomendado pela OMS. Apesar de a grande maioria das mulheres (96%) 
iniciar a amamentação de seus bebês, a queda das taxas de aleitamento 
materno é progressiva a partir dos primeiros meses de vida. Apenas 13% 
das mulheres amamentam exclusivamente no período de quatro a seis 
meses; 37% mantêm a lactação até o final do primeiro ano de vida e 18% 
até os dois anos (Tabela 10). Por outro lado, uma porcentagem não 
desprezível de crianças (7%) está iniciando tardiamente a alimentação 
complementar (além dos seis meses). 
 

2-345-$$67$
 

8),(&)9:);<=$>0&*01(:+.$?+,$*&)+1;+,$@)@+,$
>=&$*=1?);<=$?+$+/+/01(+;<=$0$>=&*01(+A0/$?0$*&)+1;+,$

+/+/01(+?+,$B:0$&0*090&+/$*=/>.0/01(+;<=$+.)/01(+&C$,0A:1?=$+$)?+?0$
 

D0*09)+/C$+.E/$?=$.0)(0$/+(0&1=$F?+?0$
0/$

$/0,0,$

G<=$0,(+@+/$$
,01?=$

+/+/01(+?+,$

4,(+@+/$,01?=$
+/+/01(+?+,$
4H*.:,)@+/01(0$

I=/01(0$$
'A:+$>:&+$$

-.)/01(=,$
*=/>.0/01(+&0,$

GJ/0&=$?0$
*&)+1;+,$@)@+,$

0 – 1 3,6 57,8 3,6 25,0 119 
2 – 3 23,3 26,4 2,9 47,4 150 
4 – 5 39,9 11,2 6,3 42,6 167 
6 – 7 39,7 13,9 3,6 42,8 138 
8 – 9 58,4 3,7 0,7 37,1 159 

10 – 11 59,2 5,4 2,2 33,1 172 
12 – 13 63,0 1,9 1,4 33,7 188 
14 – 15 71,4 1,2 1,3 26,1 141 
16 – 17 69,8 2,9 0,7 26,6 146 
18 – 19 78,3 0,3 0,7 20,8 159 
20 – 21 79,8 1,5 0,0 18,7 147 
22 – 23 86,3 0,4 0,0 13,3 152 
K=1(0L PNDS, 1996$

Retorno ao Trabalho 
   Leite fraco 
      Leite que secou 
          Chás que frequentemente são dados como remédios para     

 cólica, para dormir, gases 
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amamentar os seus filhos por mais tempo do que as mães com menos anos 
de escolaridade (Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil, 1997, 
Monego et al., 1998b). O mesmo não ocorre com a duração da 
amamentação, muito embora as mulheres com baixa escolaridade (até três 
anos) apresentem  uma duração mediana um pouco menor (Tabela 17). 
 

!"#$%"&'(&
&

)*+,-./&0123,4,&21&,0,0145,-./&1&
,0,0145,-./&1678*93:,&4/&#+,938;&</+&,4/9&21&12*7,-./&0,51+4,&

 

"4/9&21&$2*7,-./& "0,0145,-./&
=01919>&

"0,0145,-./&$678*93:,&
=01919>&

Nenhum 5,8 0,6 

1-3 anos 5,8 0,6 

4 anos 9,4 0,8 

5-8 anos 6,5 1,4 

9-11 anos 7,7 1,3 

12 ou mais 7,4 2,1 

?/451@ Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil -1997 

 
O Estudo Qualitativo Nacional de Práticas Alimentares (Brasil, 1998) 

revelou que a prática da amamentação, assim como todas as práticas 
alimentares, estão inseridas dentro de um conjunto mais amplo de concepções 
sobre o funcionamento do organismo humano e as relações deste com o 
ambiente social próximo. Assim, mesmo que as mães entrevistadas relatem 
concordância com a mensagem sobre as vantagens da amamentação exclusiva 
até os seis meses de idade, elas informam que essa prática nem sempre é 
possível. Nos dados da região Nordeste, por exemplo, os relatos das mães 
indicam que o “leite materno deve ser dado como único alimento para as 
crianças até seis meses porque sustenta e protege a criança contra doenças e 
aumenta o amor da criança pela mãe”. Nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, 
as mães também não deixam dúvida sobre este entendimento. Mas, ao mesmo 
tempo, os dados sobre introdução de novos alimentos indicam que desde muito 
cedo já são oferecidos sucos, leites engrossados com farinhas e, gradualmente, 
sopas e caldo de feijão. Isso ocorre principalmente em função de uma percepção 
por parte das mães e familiares de que, embora o leite materno seja o alimento 
ideal para o bebê, nem sempre a mãe o possui em quantidade suficiente (“!"#$" 
leite”, “leite que %&$"#'), ou qualidade adequada (“leite ()*$"', “leite )*+"').  



 
 

 
66 

 

 

!"#$%&'()*+,'"-'"'.'.%*/'012"&%."'3.%*/'*-2"*2"4'567"
!#%6'$"-,6/28"',*-'"%6/9".3,/2",*:%$,2$"'2"$%+2.%*-'-2"#%('"
;<=8"%6#%+,'(.%*/%"'"'.'.%*/'012"%>+(36,&'8"#2$?3%"'6"
.1%6",*/$2-3@%."+A96"%"9B3'".3,/2"#$%+2+%.%*/%8"#2$"

*12"+2*6,-%$'."%66%6"+2.2"'(,.%*/267"
 

 
!"#"$% &'()*+,-./0%10)2'*)*+,-3%

 
!"#"$"4% 5206-%7-%8+,3079./0%

 
  Segundo a Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil (1997), 
mais da metade das crianças menores de quatro meses amamentadas já 
estavam em alimentação complementar (incluindo-se chás e água) por 
ocasião da pesquisa (Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil, 1997). 
Essa cifra varia de acordo com a população (assim como varia a duração da 
amamentação exclusiva), porém, o início precoce dos alimentos comple-
mentares é um hábito generalizado no País.  
  São poucos os dados referentes à época de introdução de alimentos 
complementares para crianças no País. A Tabela 18 apresenta alguns desses 
estudos, confirmando a introdução precoce de alimentos, especialmente de 
água e chás.  
 

C!DEF!"GH"
"

I-'-%".%-,'*'"-%",*/$2-3012"-%"9B3'"%"'(,.%*/26"J"-,%/'"-'"+$,'*0'"
 

I-'-%"K%.".%6%6L"
!(,.%*/2" =3( "

;3$2"4$%/2 "
<2*/%6"M('$26 "

Água - 3 2 

Chás 2 1 1 

Farinhas (espessantes) 5 - 6 

Frutas 5 - 5 

Vegetais 6 - 5 

Carnes 6 - - 

Ovos 8 - - 
N2*/%O  aAlmeida et al, 1998   bPassos, 1997   cCaldeira,1998 

   
 O Estudo Qualitativo Nacional de Práticas Alimentares (Brasil, 1998a) 
indicou que não há um consenso, entre as mães entrevistadas, quanto à época de 



ü  Na região Nordeste, os mingaus e leite de vaca são administrados a cerca de 
80% dos bebes no primeiro trimestre de vida. 

ü  17% das crianças com menos de 2 anos usam refrigerantes na dieta.  

ü  Menos de 50% ingerem carne/peixe/ovo no primeiro ano de vida. 



NE - Grãos de 
feijão são 
“pesados e 
indigestos” 

SD - Peixe só se for de 
tipo “apropriado” para 
consumo infantil 

Sul - Carne e feijão 
são considerados 
duros  

CO – carne gordam feijão, 
ovo, peixe… “podem causar 
problemas para o sistema 
digestivo” 

Comida “reimosa”, 
“pesada”,”carregada”, “indigesta”, 
“comida de animais”, “proibido por 

motivos religiosos”, “empazina”.  



PRÁTICAS DE HIGIENE 

 
 

 
77 

 

 

com a introdução dos alimentos complementares em bebês residentes em área 
de favela em Fortaleza. (Guerrant et al.,1983). 
 Também em população menos favorecida em Fortaleza, Monte 
encontrou, através da observação direta das práticas de preparo dos alimentos 
infantis, no domicílio de 300 mães de bebês menores de um ano,  que o 
padrão de práticas de higiene dos alimentos complementares era muito 
desfavorável. Cerca de 95% das mães não lavavam as mãos antes de preparar 
o alimento; 83% adicionavam, após a fervura de leites e mingaus, água 
previamente estocada e que não havia sido fervida; 83% não usavam sabão 
para lavar utensílios e mãos, quando do preparo dos alimentos; e mais de 99% 
das mães não  ferviam os utensílios usados para alimentar os bebês que, em 
90% dos casos, era mamadeira. A estocagem de alimentos preparados há mais 
de uma hora foi referida por apenas 10% das mães mas, na observação, 
identificou-se  essa prática  em cerca de  22% dos domicílios estudados. Em 
nenhum dos domicílios o alimento foi reaquecido antes de ser dado ao 
bebê.(Monte, 1993). 
 Nesse mesmo estudo, com a mesma população, foi observado que 
cerca de 36% dos bebês tinham tido diarréia nas últimas duas semanas e 11% 
estavam com diarréia no dia da entrevista. Destes, 26% tinham menos de seis 
meses. (Monte,1993). 
 Mais recentemente, (Mesquita, 2000) encontrou, em área periurbana 
pobre de Fortaleza, que, dentre 129 crianças menores de dois anos estudadas, 
todas em alimentação complementar,  27%  estavam com diarréia no dia da 
entrevista. Estocagem de alimentos complementares já preparados foi 
praticada por  24% das mães. Dessas, 47% estocavam leite e mingaus e 33% 
estocavam macarrão e arroz, depois de preparados. 
  

!"#$%&'(&$)&"#$%*+,-.)"#&/-'0&1&()/*"#')"#$%20&()"#/-#3&4&-'-#
/*"#),&.-'0*"#(*.$,-.-'0)%-"5#-.#'67-,#/*.&(&,&)%5#"8*9#

• )#,)7)4-.#/)"#.8*"5#)'0-"#/*#$%-$)%*#/*"#),&.-'0*"5#'8*#
:# 1%-;<-'0-# -5# ;=)'/*# *(*%%-5# '-.# "-.$%-# :# 1-&0)# (*.# *# ="*# /-#
")+8*>#

• *"#=0-'"6,&*"#=0&,&?)/*"#$)%)#$%-$)%)%#-#*1-%-(-%#),&.-'0*"#
@')# .)&*%&)# /)"# 7-?-"5# )# .).)/-&%)A# '8*# "8*# )/-;=)/).-'0-#
3&4&-'&?)/*">#

• )#24=)#=0&,&?)/)#'*#$%-$)%*#/*"#),&.-'0*"#'-.#"-.$%-#:#
/-#+*)#;=),&/)/-#*=#'8*#:#"=+.-0&/)#B#1-%7=%)#)/-;=)/)>#

• :#(*.=.#)#$%20&()#/-#*1-%-(-%#),&.-'0*"#$%:C$%-$)%)/*"#
-# -"0*()/*"# $*%# .)&"# /-# =.)# 3*%)5# -.# (*'/&DE-"# &')/-;=)/)"F#
G,:.#/&""*5#"8*#*1-%-(&/*"#)#(%&)'D)"#"-.#*#/-7&/*#%-);=-(&.-'0*F 



 
 

34 – 58% da dieta é leite 



CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

ü  Ainda temos retardo no crescimento em decorrência a 
períodos longos de deficiência energética;  

ü  Ainda temos uma parcela expressiva de crianças nascendo 
com baixo peso; 

ü  A obesidade e sobrepeso são crescentes; 

ü  A anemia continua prevalente; 
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foram divididas em refeições, com os alimentos / preparações, os pesos dos 
alimentos em gramas, as medidas caseiras, os grupos de alimentos e o 
número de  porções. Em função dos equivalentes em energia (kcal),  foram 
definidos os números de porções para cada nível da Pirâmide Alimentar, 
sendo os valores mínimos os da dieta de  850 kcal e os valores máximos 
para a  dieta de 1.300 kcal, conforme mostrado próximo quadro (Quadro 2): 
!

"#$%&'!(!
!

)*+,-.! /,! 0.-12,34/56! ,78596:,;<,3! =3! /5,<63! /,! >-56;163! /,! 3,53! 6! .;?,! +,3,3!
@ABCD>6:E!,!/,!/.?,!6!(F!+,3,3!@GFCCD>6:EH!3,I8;/.!I-80.3!/6!J5-K+5/,!$:5+,;<6-L

M-80.3!;6!J5-K+5/,! %5,<6!/,!ABCD>6:!4!
; !/,!0.-12,3!

%5,<6!/,!GLFCC!N>6:!4!
;L /,!0.-12,3!

Pães e Cereais 3 5 
Verduras e Legumes 3 3 
Frutas 3 4 
Leites, Queijos e Iogurtes 3 3 
Carnes e Ovos 2 2 
Feijões 1 1 
Óleos e Gorduras 2 2 
Açúcares e Doces 0 1 

!
O Quadro 2 deve ser utilizado em associação à Pirâmide Alimentar 

proposta. Por exemplo, no primeiro nível da Pirâmide, está o Grupo dos Pães, 
Cereais e Tubérculos, compondo com três a cinco porções/dia a dieta de 
crianças de seis a 23 meses. Para a dieta de crianças de seis a onze meses, 
totalizando 850 kcal/dia,  seriam necessárias três porções desse mesmo grupo; 
já para as crianças de doze a 23 meses, cujo valor calórico corresponde a 
1300kcal/dia, o consumo diário necessário seria de cinco porções desse grupo 
alimentar. No segundo nível da pirâmide está o grupo das Verduras e Legumes 
que recomenda três porções para ambas as idades. A mesma análise deve ser 
feita para os demais grupos de alimentos da Pirâmide. 

Com relação aos óleos e gorduras, houve a preocupação  de incluir, 
em todos os cardápios sugeridos, a quantidade de, no mínimo, oito gramas de 
óleo, correspondendo a aproximadamente uma colher de sopa (duas porções), 
cerca de 74 kcal para o dia. !

Deve-se ressaltar que o grupo dos Doces e Açúcares não foi incluído 
na dieta de 850Kcal, pois, conforme definido nas orientações para uma 
alimentação saudável, não se recomenda a sua inclusão na alimentação infantil 
antes de um ano de idade. Já na dieta das crianças de doze a 23 meses, incluiu-


