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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 
 

4ª parte - Esquema das principais condutas de acordo com a idade da criança 
 

Período Orientações 

Até 6 meses de vida Orientar para o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês.  
Sem chá, água ou qualquer outro alimento 

Após completar seis 
meses de vida: 

Aleitamento materno sob livre demanda. 
Orientar a introdução dos alimentos complementares: 
• 1 papa de frutas no meio da manhã  
• 1 papa salgada no final da manhã 
• 1 papa de frutas no meio da tarde 
Orientar a introdução da água tratada, filtrada ou fervida; 
Estimular a prática do aleitamento materno até dois anos; 
Orientar o consumo de alimentos que são fontes de ferro (Fígado, carnes) e 
vitamina A (Abóbora cozida, Mamão, Manga, Cenoura, Brócolis, Couve, 
Espinafre, Batata doce, Fígado bovino) 
Orientar para que não sejam oferecidos para criança açúcar, doces, 
chocolates, refrigerantes e frituras; 

Entre nove e dez 
meses de vida: 

Aleitamento materno sob livre demanda 
Orientar que a partir do 10º mês de vida a criança já pode receber a comida 
preparada para a família: 
1 papa de frutas no meio da manhã 
• 1 papa salgada no final da manhã 
• 1 papa de frutas no meio da tarde 
• 1 papa salgada no final da tarde 
Estimular a prática do aleitamento materno até dois anos de idade; 
Orientar o consumo de alimentos fontes de ferro e vitamina A; 
Orientar para que não sejam oferecidos para criança açúcar, doces, 
chocolates, refrigerantes e frituras; 

Dos 12 aos 18 
meses de vida: 

Estimular a prática do aleitamento materno até dois anos de idade 
Alimentação da família: 
• 1 refeição pela manhã (pão, fruta com aveia) 
• 1 fruta  
• 1 refeição básica da família no final da manhã 
• 1 fruta 
• 1 refeição básica da família no final da tarde 

 

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento 
materno e alimentação complementar / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Editora do 
Ministério da Saúde, 2009.112 p. : il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Cadernos de Atenção Básica, n. 23) 
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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: 13/10/2010 e 10/11/2010. 

Tema da reunião de setembro: Avaliação do “Dia Nacional de Doação de Leite Humano”. 

VENHA PARTICIPAR! 


