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GAAME (Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno Exclusivo) é um grupo aberto para pessoas interessadas em 

promover, proteger e apoiar a amamentação. Estruturou-se em 2003 e tem como objetivo a atualização, a divulgação, o 

aprimoramento e a capacitação em aleitamento materno. 

Como parte das atividades do GAAME, foi elaborado este informativo aos profissionais da área da saúde com o 

resumo de temas relacionados à prática do Aleitamento Materno. 
 

 

Alimentação da Criança 
 

2º PARTE: 

 

A introdução de alimentos na dieta da criança após os seis meses de idade deve complementar as numerosas 

qualidades e funções do leite materno, que deve ser mantido preferencialmente até os dois anos de vida ou mais. 

Além de suprir as necessidades nutricionais, a partir dos seis meses a introdução da alimentação complementar 

aproxima progressivamente a criança aos hábitos alimentares de quem cuida dela e exige todo um esforço adaptativo 

a uma nova fase do ciclo de vida, na qual lhe são apresentados novos sabores, cores, aromas, texturas e saberes. 

No segundo ano de vida, o leite materno continua sendo importante fonte de nutrientes. Estima-se que dois copos 

(500ml) de leite materno no segundo ano de vida fornecem 95% das necessidades de vitamina C, 45% das de 

vitamina A, 38% das de proteína e 31% do total de energia. Além disso, o leite materno continua protegendo contra 

doenças infecciosas. 

A alimentação complementar deve prover suficientes quantidades de água, energia, proteínas, gorduras, vitaminas 

e minerais, por meio de alimentos seguros, culturalmente aceitos, economicamente acessíveis e que sejam agradáveis 

à criança. 

O sucesso da alimentação complementar depende de muita paciência, afeto e suporte por parte da mãe e de todos 

os cuidadores da criança. Toda a família deve ser estimulada a contribuir positivamente nesta fase. Se durante o 

aleitamento materno exclusivo a criança é mais intensamente ligada à mãe, a alimentação complementar permite 

maior interação do pai, dos avôs e avós, dos outros irmãos e familiares, situação em que não só a criança aprende a 

comer, mas também toda a família aprende a cuidar. Tal interação deve ser ainda mais valorizada em situações em 

que a mãe, por qualquer motivo, não é a principal provedora da alimentação à criança. Assim, o profissional de saúde 

também deve ser hábil em reconhecer novas formas de organização familiar e ouvir, demonstrar interesse e orientar 

todos os cuidadores da criança, para que ela se sinta amada e encorajada a entender sua alimentação como ato 

prazeroso, o que evita, precocemente, o aparecimento de possíveis transtornos psíquicos e distúrbios nutricionais. 
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GAAME (Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno Exclusivo) se reúne toda 2ª quarta-feira do mês no 

SENAC-BAURU às 8h30´. Telefone para contato 3226-3227 

Próximas reuniões: 11/08/2010 e 08/09/2010. 

Tema da reunião de agosto: Avaliação da Semana Mundial da Amamentação 

VENHA PARTICIPAR! 


