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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 
 

Anexo IV e V: Excesso de ganho de peso. 

 O ganho de peso excessivo (percentil de peso para estatura > 97) pode ocorrer em 

crianças amamentadas exclusivamente em livre demanda. A composição corporal desse 

bebê, apesar da aparência de “obeso” é diferente daquela relacionada ao aleitamento 

artificial. Essa composição não é de risco e já foi demonstrado que, por volta de 2 anos, 

o bebê entra na curva normal de crescimento. De qualquer forma, é sempre bom 

investigar se esse bebê está recebendo somente leite materno, pois o excesso de ganho de peso com leite artificial ou 

farinhas deve ser encarado de forma diferente, já que consiste em risco de obesidade, mesmo em idade tão precoce. 
 

Conduta: 

 Se a criança estiver recebendo só leite materno, não intervir de forma alguma; manter o aleitamento materno exclusivo até 

a criança completar 6 meses de idade. 

 Se a criança estiver recebendo outro leite que não o materno, orientar para a suspensão dessa prática. Não sendo possível, 

corrigir a diluição. Nesse caso, a oferta de água é obrigatória, pois a criança ingere mais o leite com objetivo de obter mais 

água para saciar a sede. 
 

Práticas específicas para controlar o excesso de peso  
1) Manter aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida da criança. Quanto mais tempo a criança mama no peito menor a 

chance de se tornar obesa.  

2) Não oferecer açúcar, doces em geral, salgadinhos, refrigerante, refrescos artificiais, achocolatados, gelatinas e outras 

guloseimas antes dos 2 anos de vida. Essa prática estimula as crianças a preferirem esses alimentos em substituição à 

alimentação básica.  

3) A criança que come arroz, feijão, verdura e carne duas vezes ao dia não tem necessidade de ingerir doces, guloseimas e 

bebidas adocicadas. 

4) Todos os dias a criança, ao completar 6 meses de idade, deve comer 2 frutas e uma porção (1 pires de chá) de verduras e 

legumes. 

5) O consumo excessivo de leite de vaca está associado à obesidade entre crianças menores de 2 anos. O consumo deve ser 

limitado a 500ml por dia dos 6 meses aos 2 anos de vida. As crianças em aleitamento artificial não devem receber 

mamadeiras acrescidas de farinha, açúcar e achocolatado.  

6) Alimentos ricos em gordura como frituras, bolachas recheadas, sorvetes, embutidos (salsicha, mortadela, lingüiça, presunto, 

toicinhos) não devem ser oferecidos antes dos 2 anos.  

7) Não oferecer comida para a criança enquanto ela assiste TV. Nenhuma criança deve ver TV mais que duas horas por dia. 
 

Recomendações nutricionais diárias para lactentes e crianças menores de 2 anos. 

Idade 
Energia 

Kcal/kg 

Proteína 

g 

Ferro* 

mg 

Cálcio 

mg 

Vitamina A 

mcgRE 

Vitamina C 

mg 

6 - 8 meses 83 9.1 9.3 400 400 30 

9 -11 meses 89 9.6 9.3 400 400 30 

12 - 23 meses 86 10.9 5.8 500 400 30 

Fonte: OMS/UNICEF 1998; OMS 2002.  *Considerando biodisponibilidade de 10% 
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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: 12/09/2012 e 10/10/2012  

Tema da reunião de setembro/2012: Dia Nacional de Doação de Leite Humano. 

VENHA PARTICIPAR! 


