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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. 
 

Anexo II – 1ª parte: Alimentação variada. 
 

 A espécie humana necessita de dieta variada para garantir a nutrição adequada. 

 Os nutrientes estão distribuídos em quantidades diferentes nos alimentos, por isso é recomendado variar 

os alimentos que compõem as preparações. Os alimentos são classificados em grupos, de acordo com o 

nutriente que apresentam em maior quantidade. Alimentos que pertencem ao mesmo grupo podem ser fontes de 

diferentes nutrientes. Exemplo: grupo das frutas – o mamão é fonte de vitamina A e o caju é fonte de vitamina 

C. Então, além de consumir alimentos de todos os grupos é importante variar os alimentos dentro de cada 

grupo. 

Descrição dos grupos de alimentos e da recomendação diária por faixa etária: 

Grupo Importância 

Recomendação 

diária 

6 – 12 meses 

Recomendação 

diária 

12 – 24 meses 

Cereais, pães e 

tubérculos 

Alimentos ricos em carboidratos devem aparecer em 

quantidades maiores nas refeições, principalmente nas papas, 

pois aumentam a densidade energética, além de fornecer 

proteínas. 

Três porções Cinco porções 

Verduras e legumes 

Alimentos ricos em vitaminas, minerais e fibras. Devem ser 

variados, pois existem diferentes fontes de vitaminas nesse 

mesmo grupo. Os alimentos de coloração alaranjada são fonte 

de beta-caroteno (pró-vitamina A). As folhas verde-escuras 

possuem, além de beta-caroteno, ferro não heme, que é mais 

absorvido quando oferecido junto com alimentos fonte de 

vitamina C. 

Três porções Três porções 

Frutas 

Alimentos ricos em vitaminas, minerais e fibras. São, também, 

importante fonte de energia. Após completar 6 meses a criança 

deve receber 2 frutas por dia, e nenhuma fruta é contraindicada. 

Três porções Quatro porções 

Leites e produtos 

lácteos 

Para crianças menores de 2 anos, o leite materno pode ser o 

único alimento desse grupo. Para crianças maiores de quatro 

meses totalmente desmamadas, se recomenda a oferta de leite de 

vaca (ou outro) na forma pura ou adicionado de fruta. Esse 

grupo é básico para crianças menores de 1 ano e complementar 

para crianças maiores de 1 ano. Fornece cálcio e proteína. O 

cálcio é fundamental para o desenvolvimento ósseo da criança. 

Três porções Três porções 
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GAAME (Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno Exclusivo) se reúne toda 2ª quarta-feira do mês no SENAC-

BAURU às 9 horas. Telefone para contato 3226-3227        www.gaamebauru.blogspot.com 

Próximas reuniões: 08/02/2012 e 14/03/2012. 

Tema da reunião de fevereiro/2012: Elaboração do planejamento estratégico do GAAME. 

VENHA PARTICIPAR! 


