PORQUE É TÃO IMPORTANTE A ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL NOS PRIMEIROS ANOS DE VIDA?

Nos 2(dois) anos da vida que se inicia, a criança está crescendo rápido e
por isso necessita de uma alimentação saudável para fornecer a quantidade de
energia e outros nutrientes essenciais para garantir o seu crescimento e
desenvolvimento normal, inclusive o desenvolvimento adequado do seu cérebro.
Para ter uma alimentação saudável o bebê precisa, até os 6 meses, ser
amamentado exclusivamente ao seio (sem dar água, chá ou qualquer outro
alimento) e, depois do sexto mês, precisa comer outros alimentos e continuar
mamando no seio até pelo menos 2 anos de idade, porque após os 6 meses, o leite
materno sozinho não é suficiente para cobrir as necessidades nutricionais da
criança, para que ela cresça e se desenvolva bem.
Esta maneira de alimentar a partir dos 6 meses (leite materno mais outros
alimentos) é chamada alimentação complementar.
Quando a alimentação complementar ao seio é feita pela mãe de forma
adequada, o bebê cresce bem, aprende a comer os mesmos alimentos que sua
família e adquire hábitos alimentares saudáveis que irão até sua vida adulta. É
perigoso começar a alimentação complementar cedo demais ou tarde demais.
Nesta fase, também é perigoso ofertar alimentos nutricionalmente inadequados
para o bebê.
Preocupando-se em assegurar tais necessidades, segue abaixo os 10
passos para uma alimentação adequada, e como você pode fazer para colocá-las
em prática.

PASSO 1: Dar somente leite materno até os seis meses, sem oferecer água, chás ou
qualquer outro alimento.

PASSO 2: 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.

PASSO 3: A partir dos seis meses, dar
alimentos

complementares

(cereais,

tubérculos ou raízes, carnes, leguminosas,
frutas e legumes) três vezes ao dia, se a
criança receber leite materno, e cinco vezes
ao dia, se estiver desmamada.

PASSO 4: A alimentação complementar deve ser oferecida
sem rigidez de horários, respeitando sempre a vontade da
criança.

PASSO 5:

A alimentação complementar deve ser

espessa (grossa) 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.

PASSO

6:

diferentes

Oferecer
alimentos

ao

à

criança

dia.

Uma

alimentação variada é uma alimentação
colorida.

PASSO 7: Estimular o consumo diário de frutas,
verduras e legumes nas refeições.

PASSO 8: Evitar açúcar, café, enlatados,
frituras, refrigerantes, balas, salgadinhos e
outras guloseimas, nos primeiros anos de
vida. Usar sal com moderação.

PASSO 9: Cuidar da higiene no preparo e manuseio
dos

alimentos,

adequadamente.

armazená-los

e

conservá-los

PASSO 10: Estimular a criança doente e convalescente
a se alimentar, oferecendo sua alimentação habitual e
seus

alimentos

preferidos,

respeitando

a

sua

aceitação.
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