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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 6: Ofereça à criança diferentes alimentos ao dia. Uma alimentação variada é uma 

alimentação colorida. 
 

 Os nutrientes estão distribuídos nos alimentos de forma variada. Os alimentos são classificados, de acordo com o 

nutriente que apresenta em maior quantidade. Alimentos que pertencem ao mesmo grupo podem ser fonte de 

diferentes nutrientes. Exemplo: no grupo das frutas o mamão é fonte de vitamina A e o caju é fonte de vitamina 

C. 
 

 Todos os dias devem ser oferecidos alimentos de todos os grupos e devem-se variar os alimentos dentro de cada 

grupo. A oferta de diferentes alimentos, durante as refeições, como frutas e papas salgadas vai garantir o 

suprimento de todos os nutrientes necessários ao crescimento e desenvolvimento normais. 
 

 As carnes e o fígado, além de conter o ferro orgânico de alto aproveitamento biológico, facilitam a absorção do 

ferro inorgânico contido nos vegetais e outros alimentos, mesmo que adicionados em pequenas porções. O fígado 

é também uma excelente fonte de vitamina A. As vísceras podem ser recomendadas para consumo, no mínimo 

uma vez na semana. 
 

 O feijão e outras leguminosas também são importantes fontes de ferro inorgânico, quando consumidos junto com 

uma fonte de vitamina C. 
 

 Oferecer duas frutas diferentes por dia, selecionando as frutas da estação principalmente as ricas em vitamina A, 

como as amarelas ou alaranjadas e que sejam cultivadas localmente. 
 

 A papa deve conter um alimento de cada grupo: cereais ou tubérculos, leguminosas, legumes, verduras e carne ou 

ovo. A cada dia, escolher um novo alimento de cada grupo para compor a papa. 
 

 Para que o ferro presente nos vegetais folhosos e feijão seja melhor absorvido, os mesmos têm que ser 

consumidos com algum alimento rico em vitamina C. (exemplo: limão, acerola, tomate, goiaba, laranja) e carnes. 

As carnes também aumentam a absorção do ferro dos outros alimentos. 
 

 Sempre que possível, ofereça carne nas refeições e, no mínimo uma vez na semana, oferecer vísceras ou miúdos 

que são boas fontes de ferro. 
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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: 11/05/2011 e 08/06/2011. 

Tema da reunião de maio/2011: “IHAC, 10 Passos que fazem a diferença”. 

VENHA PARTICIPAR! 

 



 

 

Recomendações para a papa salgada: 

 

1. Cozinhar todos os alimentos, para deixá-los macios. 

 

2. Amassar com garfo, não liquidificar e não passar na peneira. 

 

3. A papa deve ficar consistente, em forma de purê grosso. 

 

4. A primeira papa salgada deve ser oferecida no almoço ao completar 6 meses e ao 

completar 7 meses, conforme a aceitação, introduzir a segunda papa salgada no jantar. 

Obs.: Sugestão para as mães que precisarem antecipar a introdução de alimentos 

complementares (retorno ao trabalho após a licença maternidade de 4 meses, retorno aos 

estudos, etc...): 

- Iniciar a primeira papa salgada no almoço ao completar 4 meses e ao completar 5 

meses, conforme a aceitação, introduzir a segunda papa salgada no jantar. 

 

5. A partir dos 8 meses, algumas preparações da casa como o arroz, feijão, cozidos de carne 

ou legumes podem ser oferecidos à criança, desde que amassados ou desfiados e que não 

tenham sido preparados com condimentos (temperos) picantes e excessivos. 

 

6. Não oferecer, como refeição, alimentos líquidos de baixa densidade energética do tipo 

sopas, caldos e sucos. 

 

Sugestão: reproduzir este material para os profissionais que orientam a introdução de alimentos. 
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