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Alimentação das crianças maiores de 1 ano 

 Como vimos anteriormente, após 1 ano de idade a crian-

ça já está apta a receber  a alimentação da família desde que os 

alimentos sejam ofertados em pedaços bem pequenos para faci-

litar a mastigação. Bons mastigadores são bons falantes e a de-

mora na introdução de alimentos sólidos leva a uma fala pobre. 

 Na escola, a partir desta idade o bebê passa a receber a 

alimentação da maternal. O cardápio é elaborado por nutricio-

nistas, apresenta seis refeições (café da manhã, lanche da ma-

nhã, almoço, lanche da tarde, jantar e lanche da noite) e é com-

posto, em sua maioria, por alimentos in natura .  Além disso, há 

uma maior variedade de alimentos com a inclusão de leite de 

vaca, achocolatados, iogurtes, pães, biscoitos e bolos.                                   

 O cardápio  está disponível para consulta no site da pre-

feitura: acesse www.barueri.sp.gov.br, clique em “Secretarias” e 

depois em “Abastecimento”. No canto esquerdo escolha a opção 

“Cardápios” e enfim “Maternal”. 

Considerações finais 

 A saúde das crianças e adolescentes é em grande parte 

influenciada pelo seu estilo de vida.  Sedentarismo, má alimen-

tação e estresse são hoje os grandes causadores de doenças e 

sofrimento na infância. 

 O objetivo deste guia é despertar os pais sobre a impor-

tância da formação dos hábitos alimentares saudáveis de seus 

filhos, desde o seu nascimento, para que no futuro eles vivam 

seu potencial máximo de saúde e felicidade, e para que eles ad-

quiram autonomia para realizarem as melhores escolhas. 

ALIMENTAÇÃO NO  

PRIMEIRO ANO DE  

VIDA:  

Um guia de alimentação saudável para bebês 
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No primeiro ano de vida ocorre o maior 

crescimento e desenvolvimento  do ser 

humano: um  bebê  pode aumentar en-

tre 2 a 3 vezes o seu peso e 50% de sua 

estatura ao nascer.  Para que o desen-

volvimento máximo da criança seja al-

cançado é necessária uma alimentação 

equilibrada e adequada para cada fase . 

 Além disso, os alimentos consumidos no primeiro ano de 

vida irão determinar os hábitos alimentares da criança  até a fase 

adulta. Ou seja, se na primeira infância a criança não consumir , 

por exemplo, um legume como a beterraba, a aceitação deste ali-

mento pode ficar comprometida durante toda sua vida. Seguindo 

este raciocínio, a grande oferta de alimentos pouco saudáveis no 

primeiro ano de vida pode gerar efeitos negativos no organismo, 

favorecendo, por exemplo, o desenvolvimento da obesidade e de 

outras doenças no futuro.  

 Até os 6 meses de idade a OMS preconiza o aleitamento 

materno exclusivo, e de forma complementar até os 2 anos ou 

mais. O leite materno contém tudo o que o bebê necessita até o 6º 

mês de vida, por isso o bebê que mama no seio tem mais saúde e 

adoece menos, pois além de ser completo em nutrientes, ele tam-

bém é rico em componentes que o protegem de doenças. 

 Ele deve ser seu único alimento, não devendo ser ofertado 

nenhum  outro, nem mesmo líquidos como água ou chás, pois po-

dem favorecer o aparecimento de diarréia e outros problemas de 

saúde.  Além disso, a antecipação de alimentos sólidos pode atra-

palhar o desenvolvimento normal da criança, já que os reflexos 

para deglutição, a  adequada sustentação da cabeça e o apareci-

Por que se preocupar com a alimentação dos bebês? 

Importância do aleitamento materno 
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7 meses 

Leite Materno ou Fórmula Infantil 2+ 
suco de fruta (sem açúcar) + papa de 
fruta + 2 papas salgadas (gema de ovo, 
carne  moída e peixe); 
Água filtrada ou fervida nos intervalos. 

8 a 11 meses e 29 dias 

Leite Materno ou Fórmula Infantil 2 + 
suco de fruta + fruta + refeições salgadas 
(ovo inteiro); 
Água filtrada ou fervida nos intervalos. 

1 ano 

Leite de vaca  e leite materno 
+ Alimentação da Família 

Lactário 

 O lactário é o local onde é feita a alimentação dos bebês  nas 

escolas. Ele foi idealizado para garantir uma maior segurança no 

preparo da alimentação dos bebês, por isso conta com merendeiras 

capacitadas por nutricionistas, aptas a  higienizar, manipular e ser-

vir os alimentos adequadamente, evitando riscos de contaminação. 

 Os cardápios servidos são elaborados por nutricionistas e 

baseados nas recomendações atuais da Alimentação e Nutrição In-

fantil e da Sociedade Brasileira de Pediatria. São preparados apenas 

com alimentos in natura e não são utilizados leite de vaca e nem 

engrossantes, sendo ofertadas fórmulas infantis de acordo com a 

faixa etária do bebê. 

 Bebês que têm alguma restrição alimentar ou aqueles que  

iniciam a papa salgada antes dos 6 meses serão atendidos no lactá-

rio desde que a escola receba laudo médico atualizado atestando 

tais necessidades. 

 Para ter acesso aos cardápios do berçário, basta entrar em 

contato com o diretor da escola . 
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6 meses—1ª e 2ª semana 

Até 6 meses 

Aleitamento Materno Exclusivo ou 
Fórmula Infantil 1 

Leite Materno ou Fórmula Infantil 2 + 1 
suco de fruta (sem açúcar) ou papa de 
fruta. Água filtrada ou fervida nos 
intervalos.fervida nos intervalos. 

6 meses—3ª e 4ª semana 

Evolução Alimentação Complementar 

Leite Materno ou Fórmula Infantil 2 + 
suco de fruta (sem açúcar) ou papa de 
fruta + 1 papa salgada (4ª semana—
frango, verduras, arroz e feijão); 
Água filtrada ou fervida nos intervalos. 

 A consistência da alimentação do bebê deve evoluir aos 

poucos e sua textura deve ser adequada para a idade. O ideal é 

iniciar a papa na consistência de purê, nunca de sopa. Os alimen-

tos devem ser cozidos com pouca água e amassados com um gar-

fo—jamais devem ser liquidificados—, e devem ser oferecidos com 

a colher.  Ao completar 1 ano a criança já deve se alimentar com a 

mesma comida da família (devendo esta ser preparada com pouco 

sal e pouco condimentada— sem temperos artificiais). 

  Com o bebê crescendo e se desenvolvendo, não deve haver 

grande preocupação com a quantidade de alimentos por ele con-

sumida, já que crianças pequenas apresentam um bom controle 

de saciedade. Entretanto é importante sempre incentivá-lo a co-

mer.  A refeição deve ser ofertada sem pressa e a família deve ser 

encorajada a apoiar e interagir com a criança, tornando este ato 

prazeroso. Se a criança não quiser comer em determinado mo-

mento, sua refeição deve ser guardada em geladeira e ofertada 

depois de um tempo. Deve-se evitar substituir a refeição por ou-

tro alimento que a criança goste mais, pois esta prática a desedu-

ca e compromete a construção do seu hábito alimentar.  
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mento dos primeiros dentes costumam  surgir  a partir dos 6 

meses. 

 Para que a amamentação ocorra perfeitamente é 

importante que : 

 A mãe seja orientada quanto a pega do 

seio. Consulte um profissional de saúde 

caso haja alguma dúvida; 

 A mãe ingira bastante líquido (pelo menos 

2 litros de água  filtrada por dia) e evite 

refrigerantes e refrescos; 

 Caso a mãe tenha que ficar distante do bebê por longo 

período de tempo, ela pode fazer a ordenha do leite e 

armazená-lo em pote de vidro com tampa (previamente 

lavado e fervido) por até 12 horas em geladeira e aquecido 

em banho maria (sem deixar o leite ferver, para que não 

haja perda de nutrientes). 

 Quando a mãe está impossibilitada de amamentar o bebê 

devido ao seu trabalho, e a creche/maternal que ele ficará não 

dispõe de estrutura adequada para oferecer o leite ordenhado, o 

substituto mais adequado é a fórmula infantil. 

 Ela é elaborada a partir do leite de vaca modificado pela 

indústria de alimentos, com o objetivo de ser similar ao leite 

materno. A fórmula infantil é dividida em fórmula 1 (para bebês 

até 6 meses) e fórmula 2 (de 6 meses a 1 ano). 

 É importante saber que fórmula infantil é diferente do 

leite de vaca. Este último não deve ser oferecido para crianças 

menores de um ano, pois ele possui uma quantidade de proteínas 

elevada, que pode gerar danos para o rim, além de aumentar o 

risco de obesidade, diabetes e alergias na infância e no futuro. 

 Muitos pais acreditam ser importante adicionar 

engrossantes ao leite materno e/ou à fórmula infantil, entretanto  

Aleitamento Artificial 
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Alimentação Complementar 

esta prática é contraindicada, por se tratar de um alimento pro-

cessado que contém ingredientes como o açúcar e as farinhas, que 

podem trazer malefícios às crianças. 

 Outra conduta praticada pelos pais é a de ofertar líquidos 

aos bebês em mamadeiras. A mamadeira  é prática e pode ser uti-

lizada desde que esteja em boas condições de uso e que se dê pre-

ferência ao bico ortodôntico que minimiza o aparecimento de 

problemas dentários em crianças. O bico deve ser trocado em mé-

dia a cada 3 meses para garantir sua segurança e diminuir o risco 

de contaminação.  O furo do bico não deve ser aumentado em hi-

pótese alguma, pois o volume de líquido aumenta e a criança pode 

engasgar, além de favorecer prejuízos em seu desenvolvimento 

oral .  

 A medida que o bebê vai crescendo é importante incentivá

-lo a usar o copo de transição e depois o copinho. Esta mudança 

favorece o desenvolvimento da criança, estimula a fala e a aceita-

ção de alimentos. Por isso, não é recomendado o uso prolongado 

da mamadeira.  

 A partir dos 6 meses de vida  a oferta do leite materno ou 

da fórmula infantil de forma exclusiva não é suficiente para suprir 

as necessidades nutricionais desta fase. Por isso, é necessário que 

se inicie a introdução de outros alimentos.  

 A alimentação deve ser variada e colorida, incentivando a 

diversidade alimentar, garantindo assim a oferta de todos os nu-

trientes necessários ao seu desenvolvimento.   

 Além disso, ela deve ser ofertada gradativamente para que 

a criança possa conhecer e reconhecer os diferentes sabores, e 

deve ser baseada em alimentos in natura, como água, frutas, hor-

taliças, carnes e grãos, como o arroz e o feijão.  

 

  Até o primeiro ano de vida é importante  

não servir alimentos como refrigerantes, refrescos 

e fast foods , evitar a oferta de leite, queijos e io-

gurtes, além de embutidos e frituras, pois todos 

eles podem gerar problemas de saúde no bebê, que 

vão desde uma anemia até a obesidade ou diabe-

tes. 
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Esquema—Refeição bebês acima de  

6 meses 

CEREAIS (arroz ou milho) ou TU-

BÉRCULOS (batata, batata doce, 

mandioca, mandioquinha, inhame ou 

cará)  

+ LEGUMINOSAS (ervilha, feijão, 

lentilha, ou grão de bico) 

+ CARNE (bovina, ave, peixe, o-

vos ou vísceras) 

+ HORTALIÇAS (verduras e  legu-

mes). 

As papas salgadas oferecidas ao bebê devem conter 
um alimento de cada categoria listada acima, 
garantindo assim a oferta de nutrientes necessários 
para o bom crescimento e desenvolvimento da 
criança. 


