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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 
 

5ª parte: Dez passos para uma alimentação saudável: Guia 
alimentar para menores de dois anos. 
 

Passo 5: A alimentação complementar deve ser espessa desde o início e oferecida de 

colher. Começar com consistência pastosa e, gradativamente, aumentar a consistência 

até chegar à alimentação da família. 
 

 As refeições, quanto mais espessas e consistentes, apresentam maior densidade energética (caloria/grama de 

alimento), comparadas com as dietas diluídas, do tipo sucos e sopas ralas. 
 

 Como a criança tem capacidade gástrica pequena e consome poucas colheradas no início da introdução dos 

alimentos complementares, é necessário garantir o aporte calórico com papas de alta densidade energética. 
 

 Aos 6 meses, a trituração dos alimentos complementares é realizada com as gengivas que já se encontram 

suficientemente endurecidas (devido a aproximação dos dentes da superfície da gengiva). 
 

 A introdução da alimentação complementar espessa vai estimular a criança nas funções de lateralização da língua, 

jogando os alimentos para os dentes trituradores e no reflexo de mastigação. 
 

 Com 8 meses, a criança que for estimulada a receber papas com consistência espessa, vai desenvolver melhor a 

musculatura facial e a capacidade de mastigação. Assim, ela aceitará, gradativamente, com mais facilidade a 

comida da família a partir dessa idade. 
 

 É importante que o profissional de saúde reforce junto à mãe e ao cuidador o uso dos termos como papa ou 

comida. Procure não utilizar o termo sopa de legumes, pois esse dá a idéia de consistência líquida e semilíquida, 

sendo contra indicada para crianças, pois não fornece energia e nutrientes em quantidade suficiente. 
 

 No início da alimentação complementar, os alimentos oferecidos à criança devem ser preparados especialmente 

para ela. Os alimentos devem ser bem cozidos. Nesse cozimento deve sobrar pouca água na panela, ou seja, os 

alimentos devem ser cozidos em água suficiente para amaciá-los. 
 

 Ao colocar os alimentos no prato, amassa-los com garfo. A consistência terá o aspecto paposo (papa/purê). A 

utilização do liquidificador e da peneira é totalmente contra indicada, porque a criança está aprendendo a 

distinguir a consistência, sabores e cores dos novos alimentos, além do que, os alimentos liquidificados não vão 

estimular o ato da mastigação. 
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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: 13/04/2011 e 11/05/2011. 

Tema da reunião de abril/2011: “III Seminário de Humanização das Assistências Obstétrica e Neonatal”. 

VENHA PARTICIPAR! 


