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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 8: Evitar açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, salgadinho e outras 

guloseimas, nos primeiros anos de vida. Usar sal com moderação. 
 

 Já foi comprovado que a criança nasce com preferência para o sabor doce, 

portanto a adição de açúcar é desnecessária e deve ser evitada nos dois primeiros anos de vida. 

 Essa atitude vai fazer com que a criança não se desinteresse pelos cereais, verduras e legumes, aprendendo a 

distinguir outros sabores. 

 Até completar um ano de vida, a criança possui a mucosa gástrica sensível e, portanto, as substâncias presentes no 

café, chá mate, enlatados e refrigerantes podem irritá-la, comprometendo a digestão e a absorção dos nutrientes, 

além de terem baixo valor nutricional. 

 O sal iodado, além de fornecer o iodo, é importante para que a criança se adapte à alimentação da família, porém 

seu uso deve ser moderado e restrito àquele adicionado às papas salgadas. 

 A criança não deve comer alimentos industrializados, enlatados, embutidos e frituras que contenham sais em 

excesso, aditivos e conservantes artificiais. 

 As frituras são desnecessárias, especialmente nos primeiros anos de vida. A fonte de lipídeo (gordura) para a 

criança já está presente naturalmente, no leite, nas fontes protéicas e no óleo vegetal utilizado para o cozimento 

dos alimentos. O óleo usado para as frituras sofre superaquecimento, liberando radicais livres que são prejudiciais 

à mucosa intestinal do bebê e, a longo prazo, tem efeitos danosos sobre a saúde. 

 O mel é totalmente contra-indicado no primeiro ano de vida pelo risco de contaminação com Clostridium 

botulinum, que causa botulismo. 

 O consumo de alimentos não nutritivos (ex. refrigerantes, salgadinhos, açúcar, frituras, doces, gelatinas 

industrializadas, refrescos em pó, temperos prontos, margarinas, achocolatados e outras guloseimas) está 

associado à presença de anemia, ao desenvolvimento de excesso de peso e às alergias alimentares. 

É importante que a mãe seja orientada sobre: 

 O valor de oferecer alimentos in natura, sem adição de açúcar; 

 Evitar o consumo de alimentos não nutritivos. 

 A criança pequena não pode “experimentar” todos os alimentos consumidos pela família, por exemplo, iogurtes 

industrializados, queijinhos petit suisse, macarrão instantâneo, bebidas alcoólicas, salgadinhos, refrigerantes, 

doces, sorvetes, biscoitos recheados, entre outros). Orientar os irmãos maiores e familiares para não oferecerem 

esses alimentos para a criança. 

 Orientar a mãe para ler o rótulo dos alimentos infantis antes de comprá-los, evitando oferecer à criança alimentos 

que contenham aditivos e conservantes artificiais. 
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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: 13/07/2011 e 10/08/2011. 

Tema da reunião de junho/2011: SMAM/2011. 

VENHA PARTICIPAR! 


