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RESUMO 

A alimentação da criança é um dos factores mais importantes na saúde infantil. 

No 1o ano, o leite materno assume o papel principal como o modelo do alimento 

completo e equilibrado. No entanto, chega a um momento em que já não 

consegue suprir exclusivamente as necessidades crescentes do lactente. Assim, 

inicia-se a fase da diversificação alimentar, definida como um período de 

transição, onde gradualmente se vão introduzindo, com prudência, alguns 

alimentos, para além do leite, preparados de forma adequada em termos 

quantitativos e de consistência, até à integração na dieta familiar. 

Novas recomendações vão surgindo, tornando ultrapassadas algumas práticas 

pediátricas utilizadas por muito tempo. Não havendo verdades absolutas, o que 

explica por vezes a variabilidade de atitudes, também necessárias face às 

diferenças culturais, os limites recomendados devem ser seguidos. A mais valia do 

leite materno em conjunto com alguns riscos que a introdução precoce dos novos 

alimentos pode originar, levou à agora aceite recomendação de 6 meses para o 

início da diversificação alimentar. 

Uma adequada orientação nutricional, bem como o seguimento do 

desenvolvimento e maturação da criança e das características sócio-culturais do 

meio em que se encontra, vai influenciar decisivamente o sucesso da 

aprendizagem de hábitos alimentares saudáveis e a própria sociabilização. 

INTRODUÇÃO 

A alimentação, desde o nascimento e sobretudo nos primeiros anos, tem 

repercussões ao longo de toda a vida12'3'4'5. Os alimentos são imprescindíveis 

para viver e nesta perspectiva, uma dieta realizada de forma correcta constitui a 
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2 Diversificação Alimentar: o início da aprendizagem para uma vida saudável 

base para um bom crescimento, desenvolvimento e maturação, bem como para a 

promoção de um futuro saudável6,7,8, prevenindo a morbilidade na infância e na 

vida adulta1,9. 

O leite materno (LM) é o paradigma do alimento completo e equilibrado capaz de 

satisfazer, em exclusivo, as necessidades nutricionais até aos 6 meses de idade. 

No entanto, a partir deste momento, deve ser complementado1,2,9,10,11,12,13. 

A elevada velocidade de crescimento no 1o ano de vida aliada ao rápido processo 

maturativo das capacidades cognitiva e motora, tornam o lactente numa pessoa 

cada vez mais activa, com uma visão, tacto, olfacto e paladar mais complexos, 

levando assim a uma modificação e aumento das necessidades nutricionais De 

facto, do ponto de vista nutricional, esta fase em que os primeiros alimentos para 

além do LM ou fórmulas infantis (Fl) são introduzidos, é uma das mais críticas e 

vulneráveis da vida de um ser humano4,9,15'16,17. As evidências científicas mostram 

que uma orientação adequada é essencial nesta altura18,19,20, no sentido de 

prevenir qualquer compromisso nefasto no normal processo de crescimento. 

Mesmo que se observe uma recuperação, esta nunca será total; os 2 primeiros 

anos de vida apresentam a mais elevada vulnerabilidade2,3,12,19'20,21. 

Nos últimos anos têm ocorrido avanços importantes que suportam a promoção da 

amamentação mas, infelizmente, estudos sobre a diversificação alimentar (DA) 

têm tido menos progressos1,12. Novos conhecimentos sobre alimentação infantil 

adquiridos nos últimos anos tornaram ultrapassados muitos conceitos e 

recomendações que fizeram parte da prática pediátrica por muito tempo1. 

Assim, pretende-se com o presente trabalho, fornecer algumas orientações 

fundamentadas em conhecimentos actuais sobre nutrição infantil, fisiologia do 

aparelho digestivo e dinâmica do desenvolvimento, que devem ser entendidas 

sobretudo, como recomendações e não como regras rígidas. 
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DEFINIÇÃO 

A DA é definida como a alimentação no período em que outros alimentos são 

oferecidos ao lactente, em adição ao |_M
1,4,6,16,22,23 ou Fl

24,25,26
. Consiste então no 

período transicional de adaptação a novos alimentos que conduzirá, de um modo 

lento e progressivo, à passagem de uma etapa exclusivamente láctea para outra 

que inclui, para além do leite, outros alimentos não lácteos de maior consistência e 

de paladar variado, dados em quantidades significativas e de modo regular, até 

chegar à alimentação familiar
8,27,28,29

. 

Entre as várias designações utilizadas para a DA em diferentes países (solid 

foods, à cotés, weaning, desmame, alimentação complementar, beikost), a de 

beikost, de origem germânica, é a mais usada. Isto deve-se ao facto de ela realçar 

a importância da continuidade do leite nesta fase e não dar a ideia de substituição, 

uma vez que significa "para além de"
27

. 
. ■ ' 

ETAPAS DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

Na primeira infância o desenvolvimento divide-se em 3 etapas relativamente ao 

seu comportamento alimentar. 

O período lácteo, caracteriza-se por, no seu decurso, ser o leite o único alimento 

utilizado, seja LM ou na sua impossibilidade, uma Fl, que neste período será uma 

fórmula para lactentes (FL). 

O período de transição, que representa a fase de DA, é aquele em que 

gradualmente se vão introduzindo, com prudência, alguns alimentos, que não o 

leite, preparados de forma adequada (em termos quantitativos e de consistência) 

para se passar da sucção para uma alimentação à colher. 
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4 Diversificação Alimentar: o início da aprendizagem para uma vida saudável 

Por último, o período de maturação digestiva que possibilita o fim da DA com a 

integração completa na dieta familiar30. 

DIVERSIFICAÇÃO ALIMENTAR, PORQUÊ? 

De uma forma global podem definir-se 7 razões para suportar a necessidade de 

iniciar, pelo menos a partir do 6o mês de idade, a DA. 

1. MODIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS 

A razão mais importante para a introdução da DA é a nutricional24. 

O crescimento do lactente nos primeiros meses de vida é algo realmente 

espantoso, calcula-se que o ganho de peso corporal seja em média de 1 gr/hora 

(15 a 30 gr/dia) e o do cérebro de 2gr/dia3. Por volta do 5o mês duplica o peso e no 

final do 1o ano o lactente tem cerca de 50% mais comprimento e o triplo do peso 

do nascimento e do cérebro também. Este crescimento e desenvolvimento jamais 

é igualado durante o resto da vida3'31. 

Com o passar do tempo, o lactente alimentado com LM ou com Fl, chega a uma 

altura em que o regime lácteo exclusivo já não satisfaz as suas necessidades1,24. 

Sob o ponto de vista nutricional, a DA pretende assegurar as necessidades em 

energia e em macro e micronutrientes para um bom crescimento, desenvolvimento 

e actividade do lactente, evitando excessos ou carências24. 

No 2o semestre de vida, para se atingirem os aportes de calorias e de outros 

nutrientes fundamentais, tais como o ferro, seria preciso administrar um volume de 

LM ou Fl tão grande que excede a capacidade de produção materna ou a própria 

capacidade do estômago do lactente8'1828. Daqui resulta a necessidade de se 

introduzir outro tipo de alimentos com maior densidade calórica em menor volume, 

alimentos sólidos28. 
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Os alimentos complementares devem então passar a fornecer 30 a 50% da 

energia ingerida. É conveniente que o aporte em proteínas seja diversificado, 

muito embora o LM e a FL sejam capazes de satisfazer as necessidades 

mínimas27. E também é preciso ter atenção ao fornecimento adequado de lípidos, 

uma vez que o coeficiente de absorção aos 6 meses é apenas 85%24. No que diz 

respeito aos micronutrientes, é importante a ingestão de alimentos ricos ou 

suplementados em ferro, dado que muito embora exista uma boa 

biodisponibilidade deste mineral no LM, as reservas fisiológicas no 2o semestre de 

vida começam a esgotar-se. Alimentos ricos em cálcio (principalmente o leite) e a 

recomendação de suplementos com vitamina D, vão influenciar uma eficiente 

osteogénese. E tem que se ter em consideração o aporte de zinco, com alimentos 

de origem animal, uma vez que no LM a concentração deste mineral começa a 

decrescer5'24,27. Deve-se assegurar também o aporte mínimo das vitaminas A, D, 

E, C e do complexo B para um saudável crescimento e desenvolvimento2,27. 

2. DESENVOLVIMENTO MOTOR ORAL 

A alimentação é muito mais que a ingestão de nutrientes, uma vez que requer a 

aquisição, prática e aprendizagem de movimentos motores, manutenção da 

postura corporal, interacção comunicativa com a família, além de habilidades orais 

para apreender o alimento, morder, mastigar, e controlá-lo na cavidade oral6,27. 

O desenvolvimento neurocomportamental dita a idade mínima para o início e a 

posterior sequência da DA27. Na cavidade oral, a evolução e/ou refinamento de 

movimentos acontecem de forma gradual, do geral para o específico, quando já 

existem condições de dissociar uma estrutura da outra. No início do 

desenvolvimento, a mandíbula e a língua não são capazes de mover-se 

separadamente6, tendo o recém nascido (RN) um desenvolvimento neuromuscular 
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6 Diversificação Alimentar: o início da aprendizagem para uma vida saudável 

apenas apropriado para a sucção e deglutição de líquidos6,27. Progressivamente, o 

lactente desenvolve esse controle, adquirindo habilidade para morder e mastigar 

os alimentos6. 

Um factor fundamental para o início da DA passa pela perda do reflexo de 

extrusão242728. Este é um reflexo de defesa que consiste na projecção para fora 

da boca do que se introduz na parte anterior da língua - muitas vezes interpretado 

pela mãe como um sinal de que o lactente não gosta do alimento11,27,28. Este 

reflexo é perdido em média por volta dos 4-5 meses, o que significa que a partir 

desta idade o lactente está apto a deglutir o que lhe é dado à colher, no que é 

ajudado pela posição erecta da cabeça27,28. 

Com a maturidade neurológica e a partir das experiências diárias com a função de 

alimentação, algumas estruturas vão-se modificando. Observa-se aumento do 

espaço intra-oral, crescimento da mandíbula para baixo e para a frente, absorção 

das bolsas de gordura na região dos masseteres com consequente alongamento 

da cavidade oral e aumento do espaço para a língua se movimentar. Neste 

sentido, estas transformações, unidas às experiências sensoriais, possibilitarão 

movimentos mais complexos com um melhorado controlo da musculatura dos 

lábios, contribuindo anatomicamente para o vedamento labial e permitindo ao 

lactente fechar a boca firmemente quando já não tem fome6. 

Outra etapa importante na alimentação do 1o ano de vida é o surgimento dos 

movimentos rítmicos da boca, que ocorrem reflexamente pelos 6 a 9 

meses11,28,32 (alguns autores afirmam mesmo ocorrer aos 5 meses6), sob a forma 

de mordida repetitiva caracterizada por mordida fásica e estereotipada6. Estes 

movimentos constituem os primórdios da mastigação (a qual só se executa bem 

por volta dos 2 anos de idade) e são independentes do aparecimento dos dentes. 

Este momento é o ideal para oferecer ao lactente alimentos com uma textura mais 
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Diversificação Alimentar: o início da aprendizagem para uma vida saudável 7 

consistente. Se este período crítico da aquisição deste mecanismo for perdido, a 

criança vai manter uma apetência para comer alimentos muito homogeneizados 

até muito tarde, eventualmente para lá dos 2 anos, o que socialmente pode ser 

inapropriado27'28,32. 

Os primeiros dentes só começam a romper entre os 6 e 7 meses, ou até bastante 

mais tarde em algumas crianças, mas sem qualquer significado especial, apenas 

pelos diferentes ritmos de crescimento, bem como características familiares15. 

Outros factores também são relevantes, tais como: o peso, o controlo da cabeça e 

tronco (aos 4 meses o lactente já consegue manter a postura reclinado numa 

cadeira, dos 6 aos 8 já se começa a sentar sem apoio e mexe a cabeça para 

rejeitar alimentos ou leva-a em direcção ao mesmo se o aceita), a maturidade 

sensorial (caracterizada pela habilidade de aos 5 meses levar objectos à boca, 

evidenciando condições intra-orais para aceitar outras texturas alimentares e at 

colher) e o comportamento comunicativo (que pode ser avaliado através de 

atitudes não verbais como abrir a boca e tentar pegar a colher com as mãos diante 

do alimento e ,entre os 9-12 meses, começa a perceber um "não")6,22,33. 

3. DESENVOLVIMENTO SENSORIAL 
-

O sucesso da DA também vai estar muito relacionado com uma aptidão sensorial 

suficiente6. 

Um aspecto comportamental muito interessante é a capacidade existente desde o 

período de RN para o reconhecimento dos sabores. Inicialmente o lactente 

aceita com agrado o sabor doce e rejeita o ácido e amargo28,34. A preferência pelo 

sabor doce é inata e mantém-se até aproximadamente os 2 anos; todos os outros 

requerem aprendizagem35'36. De uma indiferença inicial para o sabor salgado, o 
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lactente vai começando a adquirir preferência progressiva para este sabor a partir 

dos 4 meses, atingindo um pico pelos 2-3 anos ^
3 4 3 6

. 

Os gostos inatos, não são a única explicação para a escolha e ingestão alimentar 

da criança
35

. De facto os factores mais influentes são a familiaridade e a 

palatibilidade. A maioria das preferências são aprendidas e um dos importantes 

condicionantes desta aprendizagem passa pelo contacto precoce com os 

diferentes paladares
35

. Por outro lado, sabe-se que o LM, mesmo sendo 

adocicado e "fatty taste", tem sabores diferentes não apenas consoante a dieta da 

mãe, mas também ao longo da própria mamada, o que leva a que o lactente 

alimentado com LM aceite mais facilmente os novos sabores da DA
28,35,36

. Mais 

fascinantes e inovadores são os estudos que apontam para um reconhecimento 

pelo feto de sabores da alimentação materna que podem mesmo chegar a ser 

transmitidos através da placenta para o líquido amniótico engolido pelo feto
 8
-
35

. 

Assim, a criança é introduzida desde o nascimento (e provavelmente intra-útero) 

aos hábitos alimentares da família
1
. 

É importante não esquecer que existem os chamados "períodos sensíveis" de 

aprendizagem de algumas competências que podem desenvolver-se 

inadequadamente se os estímulos não surgiram na altura própria, como acontece 

com a mastigação e o paladar, o que aconselha prudência no atraso da DA
2527

. 

4. MATURAÇÃO ESTRUTURAL E FUNCIONAL DO SISTEMA DIGESTIVO 

Relativamente aos aspectos digestivos é importante considerarmos a progressão 

e maturação do sistema digestivo, com as suas funções de digestão, absorção e 

de transporte intestinal, que permitindo a utilização de uma gama de alimentos vai 

influenciar decisivamente a DA
27

. 
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A capacidade do estômago passa de 10-20 ml no RN para 200-300 ml ao ano de 

idade, que com o aumento da velocidade da motilidade intestinal24,27, vai p 

diminuir o número de refeições de 6-8 do período neonatal para 4-5 

semestre e, consequentemente, aumentar o intervalo entre elas27. A aci 

gástrica passa de 0,01-0,1 mEq/kg/hora aos 3 meses para 0,24 mEq/kg/hora aos 

6 meses, proporcionando uma melhor digestão proteica. E a secreção salivar 

também aumenta, o que vai auxiliar o lactente a engolir os alimentos de 

consistência mais espessa24,33. 

O início da DA é também um sinal para a maturação de mensageiros e 

receptores humorais, particularmente a gastrina, a colecistocinina e motilina, 

responsáveis pela actividade pós prandial24. 

No contexto da maturação enzimática, há a assinalar várias diferenças. No que 

diz respeito à digestão das proteínas, as enzimas proteolíticas do pâncreas já 

existem em quantidades significativas desde o nascimento. No intestino delgado a 

acção das enzimas já está mesmo presente em quantidades adequadas desde as 

26 semanas gestacionais, formando péptidos curtos. No entanto, a secreção da 

pepsina sendo paralela à secreção ácida do estômago, só proporciona uma 

melhor digestão das proteínas por volta do 6o mês, atingindo os valores de adulto 

aos 2 anos. Assim, não parece haver problema relativamente à ingestão de maior 

teor em proteínas que normalmente ocorre com o início da DA24,2837. 

Com os hidratos de carbono (HC), os mecanismos são diferentes. Antes dos 4 

meses a capacidade para a digestão de amido é limitada. Na altura da DA a 

digestão intra luminal amilolítica é lenta devido ao nível baixo da actividade da a-

amilase no intestino24. A secreção da amílase pancreática só começa a aumentar 

a partir dos 6 meses, ao contrário da amílase salivar e não é susceptível de ser 

estimulada pelo amido contido nos alimentos (indução da enzima pelo substrato), 
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10 Diversificação Alimentar: o início da aprendizagem para uma vida saudável 

antes desse período ' . Contudo, estudos demonstraram claramente que 

lactentes na idade da DA são capazes de digerir certas quantidades de amido. A 

explicação deve-se ao facto de que a quantidade da secreção intestinal da o> 

amilase mesmo baixa, pode ser suficiente para digerir os amidos dietéticos, uma 

vez que a sua acção pode ser complementada pela actividade da glucoamilase, a 

qual fracciona o amido em dextrinas originando glicose24. A função enzimática das 

células intestinais (enterócitos) também vai amadurecendo principalmente para a 

digestão de determinados açúcares como a sacarose28, mesmo já sendo as 

actividades da sucrase e isomaltase ao nascer relativamente significativas24. 

A síntese de ácidos biliares só atinge valores adequados por volta do 6o mês38 

permitindo uma absorção de gorduras ao nível do adulto. Nesta altura a absorção 

de gordura é superior a 80% podendo chegar aos 95%, também devido à melhoria 

do desempenho das lipases lingual e pancreática24. 

Por último, a própria flora intestinal do lactente amamentado torna-se 

completamente diferente quando ocorre a DA, devido às mudanças da dieta, do 

ambiente e do sistema imunológico (SI). No entanto, para além do seu papel 

imunológico, tem uma acção importante na recuperação de alimentos mal 

absorvidos ao nível do intestino delgado. Partes de amido e lactose (e outros HC 

mais complexos) que chegam ao cólon, são fermentados pela sua microflora, 

formando ácidos gordos voláteis, ácido láctico e dióxido de carbono, contribuindo 

para a nutrição da mucosa intestinal24,28,39. 

5. DIFERENCIAÇÃO MORFOLÓGICA E FUNCIONAL DOS RINS 

No 2o semestre de vida, a diferenciação morfológica e funcional dos rins, traduzida 

por uma melhoria progressiva da função renal e consequente aumento da filtração 

glomerular (60-80% o valor do adulto) faz com que as limitações em relação à 
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função renal estejam praticamente ultrapassadas. Existe no entanto uma 

incapacidade para as sobrecargas de sal, podendo registar-se uma retenção 

salina não desejável. A limitação do aporte em sódio e também em proteínas, 

durante este período, é pois um factor a ter em conta, para não ocorrer uma 

sobrecarga renal, uma vez que o próprio crescimento aumenta a 

metabolites24. 

6. MATURAÇÃO DO SISTEMA IMUNOLÓGICO 

O SI desempenha um papel essencial na DA. Os aspectos mais relevantes nesta 

fase funcionam quase como uma primeira linha de defesa e são: a evolução do 

tecido linfóide associado ao intestino, o aumento do peristaltismo, da saliva, do 

muco, da acidez gástrica, bem como o papel da flora intestinal. Estas 

transformações levam a uma diminuição da permeabilidade às proteínas 

estranhas e macromoléculas com capacidade antigénica, permitindo avançar com 

alimentos diferentes e mais concentrados27. 

Nesta altura supõe-se que já exista tolerância alimentar, demonstrada por uma 

ausente ou insignificante resposta imune sistémica específica para um antigénio 

depois de uma exposição enteral24. 

7. EDUCAÇÃO ALIMENTAR 

Outro aspecto a ter em conta na DA passa pela educação. O lactente, para além 

de desenvolver a capacidade de mastigação, deglutição, o gosto por novos 

sabores, consistências e até pelos próprios odores dos alimentos, começa a estar 

menos dependente da mãe desenvolvendo a sua relação com a família e 

preparando-se para a futura integração no regime alimentar familiar27. Inicia-se no 

processo de sociabilização, sendo a família, nesta fase, o principal responsável , 

ao inseri-lo nas características culturais, ambientais e regionais do seu grupo 
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populacional15. Trata-se de um processo de aprendizagem por condicionamento, 

na medida em que o lactente associa a sugestão do sabor dos alimentos à 

sensação pós-refeição e ao contexto social alimentar6. Como qualquer educação 

pressupõe estímulos seriados e progressivos para uma aprendizagem gradual. 

O INÍCIO DA DIVERSIFICAÇÃO ALIMENTAR 

Já muito se escreveu sobre a altura ideal para o início da DA. Do que se conhece, 

ao longo da história, as idades de início da DA, vão desde os 2-3 anos no século 

XV-XVI, até às evidências encontradas nos EUA de 6 semanas nos anos 60-7016. 

As dúvidas e controvérsias persistiram até o ano de 2001 quando após a 54a 

Assembleia Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde (OMS) depois de 

uma revisão global, recomendou a introdução de alimentos complementares pelos 

6 meses em substituição à recomendação anterior que era de 4 a 6 meses, e 

integrou essa mudança na sua recomendação para a saúde pública 

global1'2'11'17'18'29'41'42'43'44'45'46. No entanto, só em 2002 se atingiu o consenso 

mundial de que não há nenhum benefício que possa ultrapassar os riscos e as 

desvantagens da introdução precoce de alimentos complementares, antes dos 

180diasdevida1'11'46. 

A revisão sistemática de conhecimentos com evidência científica sobre este 

assunto mostra que não existem riscos aparentes na recomendação de 

aleitamento materno exclusivo durante os primeiros 6 meses de vida, tanto em 

países desenvolvidos como em desenvolvimento10,29. Tal recomendação torna-se 

ainda mais relevante no caso dos últimos, devido à falta de alternativas ao LM, ao 

perigo de contaminação microbial e também à diminuição da fertilidade durante a 

amamentação29,47. Esta recomendação abrange globalmente todos os lactentes 
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ou seja, não apenas os que consomem Fl24, mas particularmente os que estão 

com aleitamento materno, por todos os seus benefícios. Neste momento já 

inúmeras organizações de saúde e comités de nutrição pediátrica (ex. American 

Academy of Pediatrics (AAP), American College of Obstetricians and 

Gynecologists, American Academy of Family Physicians, Academy of 

Breastfeeding Medicine, United Nations Children's Fund (UNICEF), UK Scientific 

Advisory Committee on Nutrition) adoptaram a recomendação da OMS10'29,45'48. 

Contudo é importante existir alguma flexibilidade29. Em lactentes que não ganham 

peso, ou que aparentam ter fome muito cedo mesmo recebendo LM 

frequentemente, o início da DA deve ser antecipado23. Mas mesmo assim é 

importante salvaguardar que a introdução nunca deverá ser antes dos 4 

meses23,29. 

Algumas dúvidas são levantadas relativamente a esta nova recomendação da 

OMS e às suas repercussões no crescimento, no entanto são necessários mais e 

melhores estudos para a poderem contradizer29. 

No âmbito populacional (em países desenvolvidos e em desenvolvimento), 

constatou-se que crianças alimentadas exclusivamente com LM até aos 6 meses 

adoecem menos de diarreia e não apresentam déficit de crescimento1. É apenas a 

partir dos 6 meses de idade que as necessidades nutricionais do lactente não 

podem ser supridas em exclusividade pelo LM1'18,49. Simultaneamente, é a partir 

desta idade que a maioria das crianças atinge um estado de desenvolvimento 

geral e neurológico que as habilita a receber outros alimentos para além do leite, 

estando fisiológica e psicologicamente aptas a consumir uma alimentação mista 

com alimentos sólidos1,2,3,10. 

É importante referir que esta cronologia não deve ser totalmente rígida e para 

além dos conhecimentos científicos, deve ter-se em consideração razões de 
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ordem social, como costumes de cada região, factores socio-económicos, 

temperamento da criança e o simples facto do trabalho da mãe fora de 

„„„„8,25,27,43,48 
casa 

O final desta fase dá-se normalmente no início do 2
o ano de vida, com a 

integração na alimentação familiar e consequentemente com a substituição total 

do LM. Contudo, o ideal seria que o LM persistisse até pelo menos aos 2 anos de 
j d a d e 4,11,12,18,23,45,46,50 

DESVANTAGENS NA DIVERSIFICAÇÃO ALIMENTAR PRECOCE 

A associação entre a duração da amamentação e o momento da introdução da DA 

ainda apresenta alguma controvérsia
5
. No entanto, com uma alimentação 

complementar antecipada é natural que a duração do aleitamento materno seja 

menor, ou pelo menos em menor quantidade, originando assim uma menor 

ingestão dos factores de protecção presentes no LM, interferências na absorção 

de nutrientes importantes, como o ferro e o zinco e uma redução na eficácia da 

amamentação na prevenção de novas gravidezes ■ 

Estudos realizados em países industrializados e em desenvolvimento concluíram 

que a introdução precoce de alimentos complementares aumenta a morbilidade 

infantil na área do desenvolvimento, da imunidade e da nutrição
1,11

'
29,48

. Podem 

acontecer acidentes por deficiente coordenação motora oral, náuseas e vómitos, 

por textura alimentar inadequada, problemas respiratórios, situações de carência 

por défice de digestão, absorção ou por os alimentos serem nutricionalmente 

inferiores (ex. alimentos muito diluídos), efeitos adversos dos componentes 

alimentares (aditivos, sacarose, nitritos), infecções gastrointestinais, sobrecarga 

dos rins devido à imaturidade renal e ainda aumento da gordura corporal e do 

índice de massa corporal (IMC)
11,22,27,29,52

. Além disso, a duração do aleitamento 
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materno exclusivo também parece ser inversamente associada ao risco de 

obesidade numa infância tardia51. O risco da ocorrência de doenças crónicas 

degenerativas e de asma também parece ser maior, mesmo na idade adulta29. 

Quando o lactente não cresce satisfatoriamente com a amamentação exclusiva 

nos primeiros 6 meses, antes de se recomendar a introdução de alimentos 

complementares é necessário realizar uma avaliação criteriosa no sentido de 

averiguar se o lactente não está a ingerir pouco LM por má prática de 

amamentação ou por uma diminuição da produção de leite. Nestes casos a mãe 

deve ser incentivada para que o lactente aumente a ingestão do LM e a não 

introduzir a alimentação complementar desnecessariamente1, fazendo-o apenas 

numa situação comprovada de hipogalactia natural. 

DESVANTAGENS NA DIVERSIFICAÇÃO ALIMENTAR TARDIA 

Introduzir a DA tardiamente também não é favorável. O crescimento da criança 

pode parar ou ficar mais lento, pela falta de energia extra e de nutrientes, devido 

ao aumento das necessidades, podendo levar à desnutrição e deficiência de 

micronutrientes1'13,23'27,42. O desenvolvimento neurocomportamental e psicomotor 

também pode sair prejudicado se os estímulos próprios não surgirem nos 

"períodos sensíveis"27,32. 

RISCOS NA DIVERSIFICAÇÃO ALIMENTAR 

A DA pode fazer o lactente correr riscos imediatos ou a longo prazo28. Para evitar 

pelo menos o aparecimento de situações de desnutrição ou cair num excesso de 

aporte energético e/ou proteico, em países em desenvolvimento e industrializados 

respectivamente, a manutenção de um correcto balanço energético e proteico 

deve ser assegurada24,53. 
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Mas, outros problemas podem surgir: 

1. INTOLERÂNCIAS E ALERGIAS ALIMENTARES 

Outros determinantes, como a alta permeabilidade do tubo digestivo dos lactentes, 

podem permitir a penetração de um grande número de proteínas ou outras 

moléculas estranhas, desencadeando reacções adversas a alguns alimentos, que 

podem ser de 2 tipos: intolerância e alergia3,22,29,54 A intolerância é ocasionada por 

mecanismos não imunológicos, podendo ser mediada por substâncias contidas 

nos alimentos com propriedades farmacológicas, por peculiaridades do hospedeiro 

e ainda por processos idiossincrásicos3. As reacções alérgicas já pressupõem 

sensibilização imunológica3. A principal fonte de alergia alimentar no lactente é a 

proteína do leite de vaca (LV)3,11,54, portanto pode ocorrer mesmo antes da DA 

nos lactentes alimentados com FI28 e muito raramente nos lactentes com 

aleitamento materno55. O LV contém pelo menos 20 proteínas que podem 

funcionar como alergénios, e as principais, pela maior frequência, são a (3-

lactoglobulina e a caseína3. Outros alimentos como os ovos, peixe, tomate, 

citrinos, amendoim, soja, trigo, chocolate podem também causar alergia3,29,54,56, 

mas o risco é significativamente menos importante3,24,28. Quanto à fisiopatologia, 2 

mecanismos estão envolvidos: a exposição ao alimento e a predisposição 

genética3,54,57. Mais recentemente, tem-se associado a introdução precoce da DA 

com o desenvolvimento de doenças atópicas1,54. Por isso o risco de alergia é tanto 

mais importante quanto mais cedo for a introdução dessas proteínas "estranhas" 

na dieta, pois o intestino imaturo do lactente tem uma permeabilidade aumentada 

a essas moléculas. Pelos 4 meses essa permeabilidade diminui, reduzindo-se o 

risco de desenvolver alergia a essas proteínas, excepto quando há um importante 

risco familiar24,28. As recomendações para crianças com história familiar de atopia 
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primam pela falta de consensualidade2,55,58, contudo o período lácteo exclusivo de 

6 meses é essencial29,57. As dúvidas surgem quando não é possível oferecer LM, 

sendo necessária uma Fl. Num caso em que o objectivo seja apenas a prevenção, 

a opinião médica corrente é a utilização de uma Fl hipoalergénica (HA)29,57,58 com 

alergenicidade reduzida comprovada em estudos adequados - ESPGHAN, 

ESPACI54,55,59. A AAP e alguns estudos mostram a importância de atrasar a 

introdução de produtos lácteos para o ano de idade, ovos até aos 2 e amendoins, 

avelãs, peixe e marisco até aos 3 anos2,57,59. Já em casos de tratamento as Fl 

utilizadas devem ser as extensamente hidrolisadas54,59 As manifestações clínicas 

incluem reacções agudas, como a urticaria, a asma e a anafilaxia, ou crónicas 

como o hipodesenvolvimento, a dermatite atópica e a diarreia. Uma vez 

diagnosticada a alergia alimentar, o tratamento consiste numa dieta de eliminação 

dos alérgenos3,56. 

2. INFECÇÃO 

Não nos podemos esquecer que os alimentos complementares também podem 

ser uma importante fonte de contaminação, resultado de alimentos contaminados 

ou preparados em más condições de higiene. Estas situações podem despoletar 

fortes diarreias1,23,28. 

3. ANEMIA 

Outro risco a ter em conta é a anemia por deficiência de ferro, que é muito 

comum e pode ter repercussões no desenvolvimento da criança, tanto mental, 

como motor e comportamental3,8,60. Nos países em desenvolvimento, esta 

deficiência torna-se mais evidente uma vez que as dietas apresentam uma fraca 

biodisponibilidade deste mineral, como também o custo dos alimentos ricos em 

ferro pode ser inacessível para muitas famílias20,60,61,62. 
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O ferro é um micronutriente fundamental, não só para o transporte de oxigénio 

mas também para o adequado funcionamento de múltiplos sistemas enzimáticos 

importantes nas funções intelectuais tais como a concentração e aprendizagem. A 

sua carência, alem de causar anemia, pode levar a perturbações da 

aprendizagem28. 

O LM, de modo similar ao LV, tem baixo conteúdo em ferro. Entretanto, de modo 

diferente, o ferro do leite humano está ligado à lactoferrina apresentando assim 

óptima biodisponibilidade, tendo uma absorção estimada em 50%, em 

contraposição com a de 10% do LV. Esta é uma importante razão pela qual o LV 

não é recomendado antes do ano de idade3. Muito embora exista uma boa 

disponibilidade deste mineral no LM o esgotamento das reservas fisiológicas no 

segundo semestre de vida levam a um elevado risco de anemia60. Por isso, a 

partir dos 6 meses, em aleitamento materno exclusivo, não são supridas as 

necessidades de ferro do lactente, pelo que a introdução de alimentos infantis 

naturalmente ricos ou suplementados com esse elemento toma-se necessária de 

forma a garantir a quase totalidade dos requerimentos diários23,27,28. 

4. METAHEMOGLOBINEMIA 

A metahemoglobinemia é rara mas pode desenvolver-se quando determinados 

compostos, como os nitritos, oxidam a hemoglobina fazendo com que esta perca a 

sua capacidade de transportar oxigénio63. Habitualmente, encontram-se activas 

várias enzimas que mantêm a hemoglobina na forma reduzida mas, nos lactentes 

mais jovens, o sistema pode estar ainda imaturo63. Para além disso, o pH mais 

elevado do estômago dos lactentes ao promover o crescimento de bactérias 

coliformes na parte superior do tracto intestinal, pode reforçar a conversão dos 

nitratos em nitritos24,63. 
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A primeira descrição de metahemoglobinemia em lactentes deu-se em 1945 

produzida pela administração de água com elevadas quantidades de nitratos24, 

mas os alimentos vegetais e em especial os espinafres, cenoura, nabo e beterraba 

são os que mais facilmente acumulam nitratos a partir de fertilizantes não 

orgânicos24. Assim, com a excepção da cenoura, que pertence ao grupo dos 

primeiros alimentos a serem introduzidos na DA, todos os outros só devem ser 

introduzidos depois do ano de idade. 

Grande parte do nitrato originalmente presente nos alimentos perde-se durante o 

processamento de fabrico. Consequentemente, o nível de nitratos presente nestes 

alimentos processados para crianças é consideravelmente mais baixo do que nos 

alimentos preparados em casa. Nestes o perigo de contaminação bacteriana é 

maior, daí se recomendar que o consumo seja logo após a preparação. Os 

produtos industrializados também devem ser consumidos logo após a abertura24. 

5. Riscos a longo prazo 

Os riscos a longo prazo prendem-se com o excesso de aporte em calorias e 

proteínas que a introdução de sólidos pode condicionar28. Os estudos mais 

recentes preconizam suprimentos em energia e proteína para os lactentes no 1o 

ano de vida, inferiores ao recomendado há alguns anos atrás1. O aporte, 

nomeadamente de proteínas, sobe exponencialmente com a introdução dos 

sólidos, principalmente com as farinhas lácteas, carne e peixe. O total das 

proteínas da dieta pode assim atingir valores de 5 g/Kg/dia, que são mais do triplo 

das recomendações28. O desequilíbrio nutricional no sentido de uma dieta 

excessiva em proteínas desde muito cedo, para além de condicionar complicações 

a nível renal, a médio e longo prazo pode estar relacionado com o aumento do 

risco de obesidade e doenças cardiovasculares53. 
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O risco a nível cardiovascular (arteroesclerose e hipertensão arterial) está ainda 

relacionado com uma alimentação muito rica em gorduras saturadas ou sal28,64,65. 

Embora na primeira infância este aspecto seja muito discutido, não parecendo 

existir causalidade directa57, contudo não pode ser ignorado. As principais razões 

para a não recomendação da adição de sal nas refeições do 1o ano de vida são 

evitar uma sobrecarga renal, impedindo também que a criança se habitue a 

sabores demasiado salgados e como consequência prevenir o consumo excessivo 

de sal no futuro28. 

Relativamente à obesidade, é controverso se um lactente obeso se tornará um 

adulto obeso28,51,57,66,67, mas já na adolescência observa-se uma forte estabilidade 

para uma obesidade na idade adulta51. No entanto se os pais forem obesos há 

risco acrescido para o lactente, devido à sua predisposição genética e à partilha 

de um ambiente familiar obesogénico24'50,57. Mesmo assim alguns autores 

estabeleceram uma correlação entre a obesidade aos 12 meses e o seu 

aparecimento mais tarde, tendo-se vindo a sugerir que uma sobrealimentação no 

período da lactação contribui para uma posterior obesidade24. Por outro lado, as 

práticas alimentares nesta altura podem influenciar o comportamento alimentar 

futuro. O modo desorganizado, indisciplinado e impulsivo de comer, observado em 

muitas crianças obesas pode estar relacionado com práticas permissivas 

desenvolvidas durante a infância67. Ao aprender a comer muito no 1o ano de vida, 

a ter apetência para o doce, ou a ter resistência por determinados alimentos como 

frutas e verduras, a criança habitua-se a só ficar saciada com grandes volumes 

alimentares e a ter preferência por alimentos não aconselhados, o que poderá 

contribuir para um aporte energético excessivo24,28. A alimentação disciplinada e 

um estilo de vida activo são provavelmente a forma mais eficaz de prevenir o 

excesso de peso e a obesidade em idades posteriores67. 
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RECOMENDAÇÕES 

No adulto a alimentação tem basicamente a função de manutenção, enquanto na 

criança ela deve permitir o crescimento e desenvolvimento saudáveis do 

68 

organismo 

A explosão de vida que se dá nesta fase implica uma necessidade imperiosa de 

nutrientes essenciais e energia. O aporte calórico, proteico, lipídico, mineral e 

vitamínico, bem como em água deve ser respeitado68 e são necessários mais 

alimentos nutritivos em proporção ao peso do que nos adultos8,31. 

1, ENERGIA 

A energia é indispensável para o crescimento, metabolismo e actividade do 

lactente e as suas necessidades vão aumentando enquanto a criança fica mais 

velha, maior e mais activa22,23. Ao nascimento, cerca de 35% das necessidades 

energéticas são devido ao crescimento. No final do 1o ano já só apenas 5% da 

energia requerida prende-se com o crescimento, no entanto aumenta a energia 

necessária para a actividade física14. 

As novas recomendações da OMS para a ingestão diária total de energia para 

lactentes e crianças saudáveis alimentadas com LM são 615 kcal/dia dos 6 aos 8 

meses de idade, 686 kcal/dia dos 9 aos 11 meses e 894 kcal/dia dos 12 aos 23 

meses2. Em relação ao peso corporal são de 77; 77,5; 81,3 kcal//kg/dia, 

respectivamente69. Quando comparados com as recomendações anteriores, estes 

valores são cerca de 5 a 18% menores quando expressos por dia e cerca de 5 a 

13% inferiores quando expressos em relação ao seu peso corporal. Esta alteração 

na energia recomendada deve-se apenas à diminuição da energia fornecida pelos 

alimentos complementares (menos 25 a 32%), pois não houve mudança nas 

estimativas de energia transferida do LM1. Para lactentes com Fl as 
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recomendações de energia são relativamente mais elevadas, 634 kcal/dia dos 6 

aos 8 meses, 701 kcal/dia dos 9 aos 11 meses e 900 kcal/dia dos 12 aos 23 

meses, devido ao maior gasto energético em repouso2. 

Relativamente aos alimentos complementares, estima-se que para lactentes e 

crianças menores de 2 anos em países em desenvolvimento, com uma ingestão 

média de LM para cada idade, eles devam suprir aproximadamente 200 kcal por 

dia dos 6 aos 8 meses de idade, 300 kcal dos 9 aos 11 meses e 550 kcal dos 12 

aos 23 meses1,12,18,46. Nos países industrializados devido a diferenças na ingestão 

média e na concentração de gordura do LM, as recomendações são de 130, 310 e 

580 kcal/dia, respectivamente1,18. Também não se podem esquecer as variações 

individuais, sendo o peso, o indicador mais sensível da adequação da energia 

ingerida14 

É necessário também ter em conta a densidade energética (número de calorias 

por unidade de volume ou peso do alimento)1,42. Mesmo o lactente possuindo um 

mecanismo de auto-regulação de ingestão diária de energia muito eficiente, o 

pequeno volume do seu estômago (30-40 ml/kg de peso) pode impedi-lo de atingir 

as suas necessidades energéticas, se a dieta for de baixa densidade energética. 

Contudo, se a dieta for altamente densa em energia, no final do dia pode haver um 

excesso de energia ingerida como também poderá ocorrer uma diminuição na 

ingestão de LM1. A densidade energética dos alimentos complementares vai variar 

de acordo com a idade, com a frequência de refeições complementares, com a 

quantidade de LM ingerida e com a sua concentração de gordura1,42. Para uma 

ingestão média de LM e um consumo de pelo menos 3 refeições diárias com 

alimentos complementares, a densidade energética recomendada da dieta varia 

de 0,6 kcal/g entre os 6-8 meses de idade a 1 kcal/g entre os 12-23 meses. Se a 
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ingestão de LM for menor ou o lactente/criança apresentar atraso no crescimento, 

a densidade energética deve ser superior, variando de 0,8 a 1,2 kcal/g
1
. 

Com a DA, reduz-se progressivamente o suprimento energético sob a forma de 

gorduras, aumentando pelo contrário o teor energético em HC
25,70,71

. 

Relativamente à distribuição energética pelos macronutrientes (HC, proteínas e 

lípidos) a partir do início da DA, podem encontrar-se variações, mas o desejável 

será: glícidos 50 a 65%; gorduras 30 a 40% e proteínas 5 a 10%
14

. 

2. PROTEÍNAS 

As proteínas são necessárias para a síntese proteica do organismo, de enzimas, 

de hormonas e são cruciais para um crescimento linear. Mesmo assim é desejável 

que o suprimento proteico, não ultrapasse os valores recomendados
1,22

'
37

. Os 

valores estimados para uma ingestão diária segura são de 1,09 g/kg entre os 6-9 

meses e 1,02 g/kg entre os 9-12 meses de idade
37

. As recomendações feitas pela 

OMS/UNICEF em 1998 são de 9,1 g/dia dos 6 aos 8 meses, 9,6 g/dia dos 9 aos 

11 meses e 10,9 g/dia dos 12 aos 23 meses
69

. A densidade proteica (g de proteína 

por 100 kcal de alimento) recomendada para os alimentos complementares é de 

0,7 g/100 kcal, dos 5 aos 24 meses
1
. Normalmente, quando existe um aporte 

adequado de energia, as necessidades proteicas são atingidas
1,72

. No entanto se 

o consumo alimentar for à base de alimentos de origem vegetal pobres em 

proteínas, é importante que pelo menos se tente fazer misturas vegetais 

adequadas (ex. arroz com feijão). O ideal seria a criança receber proteínas de alto 

valor biológico e de melhor digestibilidade, presentes no LM e nos produtos de 

origem animal
1,2

. 
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3. HIDRATOS DE CARBONO 

Os HC na fase de DA começam a ter o papel principal no fornecimento de energia. 

As suas necessidades variam entre 10 a 15 g/kg/dia. Na verdade não existe 

nenhum HC indispensável, mas a lactose hidrolisada em glicose e galactose, 

imediatamente assimiláveis e aproveitáveis, são de grande importância, pois a 

galactose intervém no fabrico de moléculas nobres para o cérebro: os 

galactocerebrosídeos68. 

4. LÍPIDOS 

Relativamente aos lípidos, nesta fase, devem-se destinguir 2 aspectos: a 

necessidade do aporte de ácidos gordos2 úteis para a funcionalidade das 

membranas dos tecidos em crescimento (especialmente o sistema nervoso central 

e retina) e um segundo aspecto referente à gordura como fonte de energia14,24. 

Como já foi referido recomenda-se que os lípidos dos alimentos complementares 

forneçam cerca de 30 a 40% da energia total14, podendo chegar até aos 45%1,2,69. 

No período lácteo, nos primeiros meses de vida a gordura chega a contribuir com 

cerca de 50% para o total energético, devido à sua quantidade no LM14,25,70. No 

entanto, neste momento para evitar excessos de ingestão de gordura e de 

alimentos menos aconselháveis, considera-se este intervalo suficiente para 

assegurar a ingestão adequada de energia, ácidos gordos essenciais (AGE) e 

absorção de vitaminas lipossolúveis (A, D, E, K)1,24. As necessidades lipídicas 

variam entre 2 a 3 g/kg/dia68 e tem que se ter atenção para o fornecimento de 

alimentos com ácidos gordos polinsaturados de cadeia longa (LC-PUFA), incluindo 

o araquidónico (ARA) e o docosahexanóico (DHA), como o leite, carne e peixe, 

especialmente em lactentes não alimentados com LM ou a fazer Fl não 

suplementada com estes ácidos gordos14,24. Não é recomendada a ingestão de 
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alimentos magros ou meio-gordos até aos dois anos, no sentido de não prejudicar 

o fornecimento de AGE24,68 e de não comprometer o crescimento70. 

5. MINERAIS 

O consumo de alimentos complementares com alta densidade de minerais dos 6 

aos 24 meses é relativamente pequeno. Assim é necessário oferecer uma grande 

variedade destes alimentos, tendo em conta as necessidades nutricionais da 

criança para estes nutrientes1. Contudo, com uma DA adequada são raras as 

deficiências que podem aparecer24. 

Dos 9 aos 11 meses de idade a proporção de minerais a ser fornecida pelos 

alimentos complementares é de: 97% para o ferro, 86% para o zinco, 81% para o 

fósforo, 76% para o magnésio, 73% para o sódio e 72% para o cálcio1. -

Dentro dos minerais, o cálcio e o fósforo são dos mais importantes e 

indispensáveis ao crescimento do esqueleto. Mas o mineral que frequentemente 

apresenta carências entre os 6 meses e 1 ano por todas as razões já descritas é o 

ferro68. A densidade de ferro recomendada nos alimentos complementares é de 4 

mg/100 kcal dos 6 aos 8 meses, de 2,4 mg/100 kcal dos 9 aos 11 meses e de 0,8 

mg/100 kcal dos 12 aos 24 meses1,72. Os alimentos de origem animal levam 

vantagem relativamente aos de origem vegetal no que diz respeito à 

biodisponibilidade do ferro196072. As carnes são dos alimentos complementares os 

principais fornecedores deste mineral, no entanto o seu fornecimento não pode ser 

exagerado. A absorção de ferro dos alimentos vegetais ricos neste mineral (ex. 

feijão, lentillha, vegetais verde escuros) pode ser aumentada se for consumido na 

mesma refeição um alimento rico em vitamina C (ex. laranja, manga)1,2,23,60. Por 

outro lado os ovos, leite, chá, café dificultam a absorção de ferro, por formarem 

precipitados insolúveis com o mesmo1223. Os cereais mesmo por vezes 
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fortificados, devido ao seu conteúdo em fitatos podem igualmente inibir a sua 

absorção
1
'
60

'
61

. 

É também aconselhável, que lactentes em aleitamento materno iniciem mais cedo 

a ingestão de alimentos fortificados em ferro e de carnes, do que os que tomam 

Fl, uma vez que estas são fortificadas
2973

. 

6. VITAMINAS 

Se a mãe tiver uma alimentação com um aporte adequado em vitamina A, os 

alimentos complementares fornecedores desta vitamina (gema de ovo, produtos 

lácteos, cenoura, abóbora, folhas verde escuras) facilmente suprem as 

necessidades do lactente. Se não for o caso a suplementação é recomendada ■ 

A vitamina D é a que menos está dependente da alimentação, por consequência 

é normalmente a mais suplementada
74

. O LM e os alimentos complementares 

pouco contribuem para o fornecimento desta vitamina. Em circunstâncias normais, 

o lactente obtém a vitamina D a partir da síntese cutânea pela acção solar
1,74

. 

Umas poucas horas de exposição solar, apenas da face e mãos, produz vitamina 

D suficiente para evitar deficiência por vários meses
1
. Mas os riscos atribuídos à 

exposição solar, os costumes característicos de certos países como a China, 

Mongólia, índia onde a exposição solar não é bem vista, ou ainda as populações 

com pigmentação da pele escura tornam a suplementação quase essencial para 

prevenir o raquitismo e promover um bom nível de massa óssea em adulto
10,74

. 

O suprimento de outras vitaminas pode ser insuficiente em alguns países ou 

condições, mas são necessárias mais evidências para a formulação de 

recomendações específicas. Para além de que, a adição de uma variedade 

razoável de hortícolas contribui grandemente para o preenchimento das 

necessidades de quase todos os micronutrientes ■ 
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7. AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO 

Para além de todo o seguimento das recomendações, é fundamental analisar e 

monitorizar a evolução e o crescimento da criança com o objectivo de verificar se 

a alimentação está ou não a ser adequada ou mesmo para detectar e tratar 

precocemente outros problemas23,31. 

Uma avaliação completa do estado nutricional inclui a análise de dados 

antropométricos, nomeadamente comprimento/altura, peso e perímetro cefálico. A 

característica dinâmica do processo de crescimento, bem como a variabilidade 

individual, levam à obrigatoriedade de comparar os valores de crescimento com 

tabelas de referência31'50. Existem de momento várias tabelas, sendo que em 

Portugal a Direcção Geral de Saúde assumiu adoptar, no actual Boletim Individual 

de Saúde, as tabelas do Center of Disease Control (www.cdc.gov/growthcharts/). Muito 

embora os parâmetros antropométricos sejam um indicador de relativa fiabilidade 

na avaliação do crescimento, deve ser referida a importância e sensibilidade dos 

marcadores biológicos (ex. pré-albumina, albumina, ácidos gordos, etc). 

CARACTERÍSTICAS DA DIVERSIFICAÇÃO ALIMENTAR ADEQUADA 

Existem 2 tipos de alimentos complementares: aqueles que são especialmente 

preparados para a criança (alimentos transicionais) e aqueles alimentos de 

consumo usual da família. Estes últimos são habitualmente modificados para 

facilitar a ingestão ou fornecer nutrientes suficientes1,13,23. 

De forma a identificar qualquer reacção alérgica e mesmo para uma boa 

habituação ao sabor, recomenda-se que a introdução de novos alimentos seja 

gradual, um de cada vez, a cada 3-7 dias1,10,28. É muito comum o lactente rejeitar 

novos alimentos, não devendo este facto ser interpretado como uma aversão 
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permanente. Em média, um novo alimento precisa ser exposto 8-10 vezes para 

que ocorra a aceitação1. Existe mesmo uma correlação significativa entre a 

frequência de exposição ao alimento e a preferência da criança24. 

A consistência inadequada dos alimentos compromete a ingestão adequada de 

nutrientes. Por isso, no início da DA, recomenda-se que os alimentos sejam 

preparados especialmente para o lactente1. Aos 6 meses, devem ser inicialmente 

semi-sólidos e macios (sob a forma de puré), devendo ser amassados e nunca 

peneirados ou liquidificados1'2,12,13,18'23. Não é aconselhado diluir excessivamente 

as refeições, para evitar a perda de densidade energética. Sopas ou papas muito 

diluídas não fornecem calorias suficientes para as necessidades energéticas do 

lactente1,3'23. Sempre que for necessário tornar algum puré mais fluido, deve-se 

utilizar a água da cozedura dos alimentos para evitar mais perdas de nutrientes68. 

A consistência da dieta deve ser aumentada gradualmente, respeitando-se as 

capacidades da criança2. A partir dos 8 meses o lactente pode receber os 

alimentos consumidos pela família desde que amassados, desfiados, picados ou 

cortados em pedaços pequenos. Aos 10 meses, já deve receber alimentos 

granulosus, para a aprendizagem ser eficaz1. É bom que se habitue desde cedo a 

roer e trincar, mesmo antes do aparecimento de toda a dentição para o correcto 

desenvolvimento da cavidade oral15,32. Aos 12 meses, a maioria das crianças pode 

receber o mesmo tipo de alimento consumido pela família, desde que com a 

densidade energética e consistência adequada1,12,13'18,29. A partir de então, deve-

se restringir o uso de alimentos semi-sólidos e deve-se evitar alimentos de formato 

aguçado e/ou consistência dura (ex. cenouras cruas, uvas) pelo risco de 

engasgamento1,2. 

A atenção às práticas de higiene durante a preparação e a oferta dos alimentos é 

crítica para a prevenção de doenças gastrointestinais. Os passos fundamentais 
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são: lavagem das mãos de quem dá a refeição e da criança, armazenamento 

seguro dos alimentos, consumo logo após a confecção (evitando o 

armazenamento das refeições) e limpeza adequada dos utensílios 

utilizados2,12,18'23'24,45. Se o alimento for armazenado depois da preparação, o 

reaquecimento tem que atingir no mínimo 70 °C1,13. 

Os alimentos complementares devem ser oferecidos ao lactente utilizando colher 

e prato, que normalmente são bem aceites1'2. A introdução da colher no universo 

alimentar do lactente, além de possibilitar uma melhor digestão dos HC, permite o 

desenvolvimento dos mecanismos de mastigação e de deglutição, que também 

vão ser importantes no desenvolvimento da fala15. Biberões devem ser evitados 

porque, além de serem uma fonte de contaminação1'2'17,23, prejudicam a dinâmica 

oral e podem principalmente durante o estabelecimento da amamentação 

confundir o lactente, expondo-o a um risco aumentado de desmame precoce1. 

Tem havido uma evolução no reconhecimento que uma boa alimentação da 

criança depende não só do que ela come, mas também quando, como, onde e por 

quem a criança é alimentada2. Actualmente, a OMS recomenda às mães e a quem 

cuida de lactentes ou crianças menores de 2 anos a prática de alimentação 

responsiva2, que usa os princípios de cuidados psicossociais1,12,18,45. A prática 

inclui o respeito ao mecanismo fisiológico de auto-regulação do apetite do 

lactente/criança, ajudando-o a alimentar-se até ficar saciado e requer sensibilidade 

da mãe/cuidador às indicações de fome e de saciedade do lactente/criança1. A 

alimentação deve ser uma resposta ao apetite75 jamais forçando a comer. 

Recomenda-se alimentar o lactente/criança lenta e pacientemente até que ela se 

sacie2,15,18,23. As refeições devem propiciar prazer, com troca amorosa entre a 

criança e quem a está a alimentar, por meio de contacto visual, toques, sorrisos e 

conversa1,2,18. Depois da primeira adaptação, as refeições devem ser feitas no 
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ambiente normal da família e não apenas a dois24. Os lactentes muitas vezes 

querem alimentar-se a eles próprios; isto não deve ser desencorajado, uma vez 

que ajuda o desenvolvimento da coordenação motora. Mas tem que haver atenção 

para os desperdícios de alimentos23. Se o lactente/criança recusar muitos 

alimentos, pode-se experimentar diferentes combinações, sabores, texturas e 

métodos de encorajamento não coercivos e sem o distraírem da refeição1,2,23. É 

fundamental variar os alimentos oferecidos para evitar uma alimentação pobre e 

monótona26. Há evidências de que um estilo mais activo de alimentar melhora a 

ingestão de alimentos e o estado nutricional, bem como o crescimento1,2,18,75. 

A pequena quantidade de alimentos complementares inicialmente oferecida 

(algumas colheres no momento do aleitamento) deve aumentar gradualmente com 

a idade. A quantidade e a frequência dos alimentos oferecidos devem basear-se 

na aceitação do lactente/criança, que varia segundo necessidades individuais, na 

quantidade de LM ingerido e na densidade dos alimentos complementares1. As 

recomendações actuais sobre a frequência de refeições com alimentos 

complementares são provenientes de estimativas teóricas baseadas na energia 

fornecida por esses alimentos, assumindo-se uma capacidade gástrica de 30 g/kg 

de peso corporal e uma densidade de energia nos alimentos complementares de 

no mínimo, 0,8 kcal/g. Assim, a OMS actualmente recomenda, para os lactentes 

amamentados, 2 a 3 refeições com alimentos complementares por dia dos 6 aos 8 

meses de idade e 3 a 4 vezes por dia dos 9 aos 24 meses, com lanches nutritivos 

adicionais (ex. pedaços de fruta ou pão) uma a duas vezes por dia a partir dos 12 

meses1,6,23. É importante frisar que as refeições com alimentos complementares 

não substituem (e sim complementam) a amamentação. Com a introdução da DA, 

o lactente naturalmente passará a ingerir menos LM. Por isso, deve-se evitar um 

número excessivo de refeições com alimentos complementares em lactentes que 
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recebam LM, para não diminuir demasiadamente o seu volume ingerido1. Para 

lactentes sem qualquer tipo de aleitamento, as recomendações são de 4 a 5 

refeições com lanches adicionais. As frequências mínimas de refeições contêm 

uma margem de segurança no sentido de cobrir com alguma fidelidade as 

necessidades da maioria dos lactentes/crianças2. 

A resposta para a questão de que tipo de alimentos se devem dar durante a DA 

implica a avaliação de diferentes aspectos que dependem de factores geográficos, 

hábitos culturais e costumes locais, apetite, disponibilidade de alimentos e nível 

socioeconómico-cultural da família. Todos os alimentos oferecidos devem estar 

isentos de substâncias com actividade farmacológica, não devem conter 

aflotoxinas nem resíduos de pesticidas, nem hormonas1,24. A única bebida que 

deve ser abundantemente oferecida a partir da DA é a água. Não devem ser 

oferecidas bebidas com baixo valor nutricional, tais como o chá, o café, e bebidas 

açucaradas. Para além de interferirem com o normal apetite do lactente/criança 

desequilibrando o seu aporte nutricional, interferem ainda com a absorção de 

vários nutrientes e são factores promotores de doença12,13,18,45. 

Em suma, o que são bons alimentos complementares? 

Os fornecedores de energia, proteínas e micronutrientes (especialmente ferro, 

zinco, cálcio, vitamina A, C e ácido fólico); limpos e seguros; sem patogénios, nem 

toxinas ou substâncias químicas perigosas, sem ossos, espinhas ou pedaços 

duros que podem magoar a criança, e não podem estar demasiado quentes; com 

pouco sal e temperos; fáceis de comer; do gosto da criança; localmente 

disponíveis e fáceis de preparar12,17,23. 
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O LEITE 

Quando se inicia a DA, o leite continua a ter uma importante contribuição na dieta 

especialmente se for o LM. "Breast is best" e foi mais uma vez comprovado 

numa revisão de artigos científicos sobre os benefícios do LM9,29. 

O LM está perfeitamente adaptado, tanto às necessidades nutricionais, como à 

relativa imaturidade do aparelho digestivo do lactente e encontra-se sempre 

disponível à temperatura ideal, devidamente esterilizado e com óptima 

digestibilidade15,47,68. A sua composição vai-se modificando ao longo do dia, das 

semanas e dos meses, adaptando-se às necessidades específicas de cada 

lactente e de cada período do seu desenvolvimento15. Por isso o LM deve ser o 

alimento principal durante o 1o ano de vida5,9,23 e é importante mantê-lo até desejo 

mútuo da mãe e da criança10,49. A importância de manter o aleitamento materno 

tem sido extensamente discutida na literatura e é comprovada por estudos clínicos 

que demonstram que os lactentes alimentados com LM têm menor incidência de 

infecções respiratórias e do tracto digestivo, sendo o efeito protector do leite 

humano mediado por anticorpos maternos contra patogénios ambientais, bem 

como outras substâncias como a lactoferrina e a lisozima3,24,47. É importante 

ressaltar que nenhum outro alimento oferece as características imunológicas do 

LM. Para além de ser indiscutível que amamentar ao peito favorece uma ligação 

mais íntima entre a mãe e o lactente, proporcionando a segurança, a tranquilidade 

e a proximidade física necessárias ao bem-estar físico e psicológico dos dois10,15. 

Na impossibilidade de oferecer LM, a melhor opção são as Fl de acordo com os 

padrões do Codex Alimentarius FAO/OMS, que existem no mercado sob inúmeras 

marcas2,3,8,10,49,55. Estas têm por base o LV, que pode sofrer alterações industriais 

para o aproximar o mais possível do LM3,8,22. Se na altura da DA o lactente já 
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estiver com uma FL, ou já não for possível à mãe amamentar, pode então passar 

para uma fórmula de transição (FT), com uma composição mais próxima ao LV (do 

que a FL), mas sem as características que fazem dele um alimento 

desaconselhado nesta altura. As FT têm um teor proteico e de ferro apropriados 

para o aumento dos tecidos musculares e de volume sanguíneo do organismo do 

lactente em rápido crescimento
15

. Segundo as mais importantes sociedades 

científicas de pediatria e nutrição, existem vários aspectos a ter em conta 

relativamente a estes leites. A lactose deve ser o HC principal, a quantidade de 

proteínas não deve ultrapassar as capacidades metabólicas do lactente e devem 

ter uma quantidade reduzida de sódio, ser enriquecidos em ferro, suplementados 

em vitaminas, sem adição de sacarose e que privilegiem uma relação equilibrada 

de ácidos gordos polinsaturados essenciais
68

. 

As Fl produzidas com proteína isolada da soja, também podem ser uma opção em 

situações como galactosemia, deficiência hereditária de lactase ou pais que dão 

preferência a dietas vegetarianas
3
. 

O LV não é indicado para crianças menores de 12 meses porque apresenta 

baixas concentrações de ferro, ácido linoléico e vitamina E, bem como excessivas 

taxas de sódio, potássio e proteína, podendo levar a uma sobrecarga 

renal
2
'
5,8

'
10,49

'
55

'
76

. A própria ESPGHAN recomenda a não introdução do LV antes 

dos 12 meses
24

. A pratica clínica e as pesquisas actuais demonstram que a 

introdução precoce do LV não é uma escolha tão vantajosa e económica, pelos 

inúmeros prejuízos que pode trazer ao lactente, aumentando a sua morbilidade e 

influenciando na qualidade de vida a curto e a longo prazos
23,8

, incluindo a 

obesidade
77

. Um amplo espectro de manifestações clínicas, incluindo as 

gastrointestinais, respiratórias, as cutâneas e as anafiláticas, tem sido associado 

ao uso de LV. Os sinais e os sintomas mais comuns são a anemia ferropriva e os 
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relacionados à reacção adversa à proteína do LV2,3. Mesmo ainda sendo precisos 

mais esclarecimentos, foi descrito também que a exposição precoce ao LV pode 

ser um importante determinante para o aparecimento de diabetes melitus tipo 

p.24,29,58 aumentando o seu risco de aparecimento em 50%. Estima-se que 30% 

dos casos poderiam ser evitados se 90% dos lactentes até 3 meses não 

recebessem LV1. Idealmente, o LV só deveria ser introduzido na alimentação 

infantil depois dos 3 anos. Assim existem os leites 3 ou de continuação que 

poderão ser usados na impossibilidade do LM ou em alternativa à FT durante o 2o 

e 3o ano de vida. Ao usar LV entre os 12 e os 24 meses, este deverá ser gordo e a 

partir daí meio-gordo28,68,76. 

Por ser um alimento fundamental para o aporte de proteínas de alto valor 

biológico, vitaminas hidrossolúveis, lipossolúveis e minerais como o fósforo e 

fundamentalmente o cálcio, recomenda-se um consumo diário de pelo menos 500 

ml de leite até à adolescência24,27,28. 

OS PRIMEIROS ALIMENTOS COMPLEMENTARES 

O alimento com que se inicia a DA é aleatório e pode depender da disponibilidade 

local em alimentos e do padrão de vida familiar. Mais que princípios científicos, a 

ordem de introdução deve obedecer a questões culturais e sociais. 

1. Os CEREAIS 

Habitualmente, o 1o alimento é, pelas suas características de sabor e consistência, 

a papa de cereais que não deve conter glúten até aos 6 meses15,25,28,78. Existem 

no mercado farinhas já misturadas com leite em pó (farinhas lácteas), cuja 

preparação requer apenas a adição de água78, ideal para quando o lactente ainda 

está a ser alimentado com LM. Quando não for este o caso, deve optar-se por 
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uma farinha não láctea, misturando de preferência com a Fl do lactente
28,52

. Estas 

farinhas podem ser constituídas por mono cereais, milho, arroz, sogro ou por 

misturas destas
25

. O glúten encontra-se no trigo, centeio, cevada e aveia, devendo 

ser introduzido só depois dos 6 meses, para evitar o desencadeamento da doença 

celíaca numa fase crucial
15,24,28,41,68

. As farinhas constituem não só uma boa fonte 

de energia, sob a forma de HC (polissacáridos amiláceos e não amiláceos), mas 

também de proteínas de origem vegetal e animal (do leite), AGE, minerais e 

vitaminas, especialmente B1
24,25

. É recomendável a utilização de farinhas 

fortificadas com ferro e parcialmente hidrolisadas enzimaticamente, uma vez que 

assim os polissacáridos degradam-se em unidades mais pequenas e doces, 

diminuindo a incorporação posterior de sacarose
24

. Ao utilizar-se uma farinha com 

mistura de cereais pode obter-se também uma vantagem na distribuição de 

aminoácidos a ingerir
24

.
 ;

i 

A introdução de arroz, massas alimentícias e pão está sobretudo condicionada 

aos hábitos familiares. Têm um valor energético relativamente elevado e contêm 

polissacáridos amiláceos e não amiláceos. São também fonte de proteínas 

vegetais e vitaminas, particularmente do complexo B25,47
. 

2. Os FRUTOS 

Os frutos (especialmente ricos em vitaminas) em forma de sumo ou papa são, em 

numerosos Centros Europeus o 1
o alimento a ser introduzido na DA

5,25
e devem 

ter um consumo diário
13,18,45

. Maçã, pêra e banana são os frutos mais usuais entre 

nós, cozidos, ralados em cru ou simplesmente esmagados. Devem evitar-se no 1o 

ano frutos potencialmente alergénios (libertadores de histamina) tais como 

morangos, amoras, pêssegos, kiwi, citrinos e devem escolher-se os mais doces e 

maduros
15,25,68

. O ideal é servirem para complementar uma refeição evitando a 

■ ■■■.■■•.:■■■■■■■■:■■■■--^^51^^ 
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ingestão isolada28. Mesmo em lactentes com mais dificuldade em aceitar novos 

alimentos, os frutos, normalmente são bem aceites47. As papas são mais 

aconselhadas uma vez que os sumos têm uma elevada osmolaridade e acidez, 

podem conduzir a intolerância e se consumidos em excesso levam por vezes a 

anorexia. Alguns deles possuem também efeitos laxantes não desprezíveis. 

Embora não seja aconselhado o seu consumo regular, a AAP recomenda que este 

nunca seja superior a 180 ml/dia2'25. 

3. Os PRODUTOS HORTÍCOLAS 

O puré de legumes é também uma das primeiras refeições utilizadas na DA. 

Cenoura, batata, abóbora, cebola, aipo, feijão verde, alface, couve branca, são os 

mais habituais entre nós15,25. Os produtos hortícolas são um grupo alimentar de 

grande importância e por isso devem ser ingeridos diariamente18'45. Para além das 

vitaminas, com destaque para a vitamina C, o ácido fólico e os carotenos 

(precursores da vitamina A), e alguns minerais, bem como de outras substâncias 

fitoquímicas de grande interesse para a saúde, os hortícolas podem também servir 

como laxantes ou anti-diarreicos consoante o tipo de fibra predominante. São pois 

absolutamente indispensáveis à normalização e facilitação natural do trânsito 

intestinal do lactente/criança15,68. Deverá ter-se em conta, como anteriormente 

referido, o alto conteúdo de nitratos nos espinafres, cenouras, beterraba e nabos 

que podem ser causa de metahemoglobinemia. As folhas exteriores devem ser 

rejeitadas uma vez que é aí que se acumula maior quantidade de nitratos15,24,25. 

Nas preparações caseiras, recomenda-se a adição no final da confecção de 5-7,5 

ml de azeite (até 20 ml se não forem consumidos alimentos de origem animal)2,25. 

A partir dos 6 meses deve adicionar-se aos legumes, de uma forma gradual, 

carne. Iniciando com 10-15g de carne por prato, poderá atingir-se em uma 

ANA RITA MOREIRAI 2005 



Diversificação Alimentar: o início da aprendizagem para uma vida saudável 37 
~~~*~"~~~~~rnTm-rTfr~n—rmrrrnnr—wmwi m " «il»» i wrinwMMwiiawMiwiiiiMiiBMijiiiiiiMii^^ 

semana as 20-30g por prato, sendo este alimento uma fonte importante de ácidos 

gordos monoinsaturados e de ferro hémico, entre outros nutrientes1,15,25. No geral, 

as hortaliças e tubérculos por terem um baixo teor energético substituem a papa 

de cereais como o primeiro alimento a ser introduzido em lactentes com excesso 

de peso15,25. 

OUTROS ALIMENTOS EM DESTAQUE 

1. A CARNE E O PEIXE 

A introdução da carne não se deve deixar para muito tarde dado ser um 

importante fornecedor de ferro23,28,47. Ao contrário, o peixe, por ter risco de 

desencadear alergias, só deve ser introduzido entre os 9-10 meses15,68,78. Frango, 

peru, coelho, e peixe magro (pescada, linguado, solha, faneca) são os mais 

utilizados entre nós e recomenda-se o consumo diário18. Deverão introduzir-se 

progressivamente, 10 g, alcançando posteriormente o intervalo entre 14-75 

g/dia2,25, sendo limite máximo apenas para casos em que não haja mais nenhum 

consumo de alimentos de origem animal2. Inicialmente confeccionam-se no caldo 

de legumes e posteriormente noutras preparações culinárias como farinha de pau, 

puré e açorda2,25. São fonte importante de proteínas de alto valor biológico e 

também fornecedores de vitaminas do complexo B, zinco e ferro, com uma 

biodisponibilidade muito superior à do ferro fornecido pelos produtos 

hortícolas23,25,68. 

2. Os Ovos 

O ovo, também rico em proteínas de alto valor biológico, pode ser 

progressivamente introduzido pelo 9o mês. Deve iniciar-se a sua introdução pela 

gema, não sendo aconselhado o consumo de mais de 1/4 gema, 3 a 4 vezes por 
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semana. A clara do ovo contém proteínas potencialmente alergénias, pelo que a 

sua introdução deverá ser mais tardia, só depois do ano de idade15,25,68. Em 

crianças com risco de atopia o ovo só deverá ser introduzido depois dos 2 anos59. 

3. As LEGUMINOSAS 

As leguminosas (feijão, ervilhas, grão, lentilhas, fava) devido à sua difícil digestão, 

só começam a ser introduzidas por volta do 11° mês, no geral com produtos 

hortícolas ou arroz, em pequenas quantidades. São uma fonte importante de 

proteínas, HC e minerais, com destaque para alguns oligoelementos, como cobre 

e o selénio25. 

4. O IOGURTE 

O iogurte é um produto obtido através do leite fermentado pela acção de 

Lactobacillus bulgaricus e Estreptococus termofilus e que pode estar enriquecido 

com outros componentes24. Hoje em dia, o iogurte é um dos alimentos que 

apresenta um exponencial crescimento de consumo e o seu interesse vai mais 

além da questão alimentar. Ele tem valor como probiótico (suplemento alimentar 

com microrganismos vivos), beneficiando o hospedeiro ao melhorar o equilíbrio da 

flora intestinal25. Tem uma composição em macro nutrientes sobreponível à do LV, 

a principal diferença é que as suas proteínas estão parcialmente hidrolisadas, 

sendo mais digeríveis24,25,28. Apresenta também uma redução na quantidade de 

lactose por acção de enzimas bacterianas formando ácido láctico que lhe dá o 

sabor característico24. Deve-se iniciar a sua introdução sempre pelo iogurte 

natural, já que alguns têm adição de frutos potencialmente alergénios ou grandes 

quantidades de açúcar25,28. Nunca deverá ser iniciado antes dos 8-9 meses28 e 

existem mesmo autores que o recomendam só a partir dos 10-11 meses68. 
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ALIMENTOS CONTRA-INDICADOS DURANTE O 1 o ANO DE VIDA 

Existem alimentos a evitar ao longo do 1o ano de vida, devido a características 

nutricionais e até mesmo físicas. 

Os fritos, fumados e enchidos pois são excessivamente salgados e com elevado 

teor de gordura saturada. O chocolate, porque é de difícil digestão. O mel, devido 

ao elevado teor de açúcares simples e à possibilidade de conter germes ou 

toxinas perigosas para o débil sistema imunológico do lactente. As nozes, 

amêndoas, rebuçados, pequenos pedaços de fruta dura que poderão provocar 

engasgamento. Peixes com muitas espinhas. Clara de ovo, LV, carne de 

porco, marisco, amendoins, cacau, morangos e citrinos já que são alimentos 

que podem provocar alergias nos lactentes susceptíveis15,68. 

ALIMENTOS COMPLEMENTARES COMERCIAIS 

Muitas crianças no seu processo de DA acabam por ingerir alimentos infantis 

comerciais22, tendo nos últimos anos este consumo aumentado 

consideravelmente. Estes diversos preparados podem ser classificados como 

produtos desidratados, que requerem reconstituição ou como produtos prontos a 

comer24. 

A indústria de alimentação infantil tem que cumprir uma rígida regulamentação 

para a segurança, composição e suplementação22. Tal como também deve aplicar 

os actuais conhecimentos sobre nutrição infantil24 estando em concordância com o 

Codex Alimentarius e o Código Internacional de Práticas de Higiene para a 

alimentos para lactente e crianças - FAO/OMS44,79. As quantidades e proporções 

dos ingredientes que compõem este tipo de alimentos são escolhidas de acordo 

com as recomendações nutricionais e pediátricas mais recentes, e o teor em 
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proteínas, sal e açúcar é regulamentado por lei
15

. O Comité de Nutrição da 

ESPGHAN recomenda a seguinte composição: valor energético de 70 kcal/100 g e 

não menos que 4,2 g de proteínas/1 OOkcal nos preparados de carne ou peixe com 

vegetais, arroz, batatas, etc; não deve conter menos de 6,5 g de proteínas/100 

kcal nos preparados com carne ou peixe sem vegetais, arroz ou batatas e nos 

cereais completos considera como adição máxima de açúcar 5g/100Kcal
25

. O teor 

de sal não deve ser superior a 200 mg/100 kcal ou a 200 mg/100 g e nos produtos 

à base de fruta e sobremesas nem sequer deve ser adicionado, excepto por 

necessidades técnicas
24

. Na sua produção, não são utilizados quaisquer produtos 

tóxicos e não é permitida a adição de corantes artificiais, aromas ou conservantes, 

sendo a maioria conservados em vácuo. As condições de higiene têm que ser 

exímias e muito vigiadas
15,22,24

. 

É possível encontrar uma variedade enorme de refeições, papas, sobremesas 

adequadas para as crianças de diferentes idades, das farmácias aos 

hipermercados, com a vantagem de estarem prontas (ou quase) a comer. Pode-se 
t,i ■. ■ ■ ■<' 

mesmo dizer que a principal vantagem é sem dúvida a comodidade. No entanto o 

seu uso não deve ser excessivo nem prolongado
15

, pois irá dificultar um grande 

objectivo da DA que consiste na promoção do contacto do lactente com diferentes 

tipos de alimentos, sabores, texturas, cores e as próprias formas dos alimentos, 

podendo criar-lhe o hábito de uma alimentação monótona. 

Pelo valor nutricional elevado, grande prazo de validade (especialmente os 

desidratados) e fácil transporte, armazenamento e distribuição, estes alimentos 

tornam-se muito vantajosos para programas de saúde/nutricionais de grande 

escala desde que haja uma comunicação adequada para assegurar o consumo de 

acordo com as idades recomendadas e regras de preparação (se for esse o 
\79 

caso)'
a
. 
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FIBRA 

Segundo a AAP a fibra é desnecessária abaixo dos 12 meses25. No entanto esta 

recomendação começa a levantar conflito devido à própria definição de "fibras" e à 

complexidade de compostos que ela abrange. 

Uma refeição rica em "fibras", particularmente os polissacáridos não amiláceos e 

não celulósicos, podem ter uma importante acção negativa na absorção de macro 

e micro nutrientes. Refira-se também que estas refeições têm uma baixa 

densidade energética, podendo conduzir a um regime dietético hipocalórico25, uma 

vez que os alimentos ricos em fibras podem retirar espaço a alimentos mais 

energéticos e impedir a absorção principalmente de cálcio e fe«tf« ̂ pa r t i r do 
/^FCNAUP^A 

primeiro ano recomenda-se um teor de 0,5g/Kg . J § B , ! ^ C A I ) 

NECESSIDADES HÍDRICAS 

Os lactentes devem consumir uma maior quantidade de água por unidade de peso 

corporal do que os adultos47. No entanto, durante o período lácteo, a quantidade 

de água necessária para repor as perdas hídricas, além da necessária para o 

crescimento, está disponível no LM ou em Fl2,10. Lactentes saudáveis, antes da 

DA, em geral, requerem pouca ou nenhuma quantidade extra de água, excepto 

em clima quente. Quando se introduzem alimentos sólidos, frequentemente é 

necessária mais água, porque a carga osmolar renal de alimentos com um maior 

teor de proteínas ou electrólitos é alta. Para garantir as suas necessidades, o ideal 

é oferece-la várias vezes ao dia45, mas não deve substituir os alimentos ou LM e 

se for dada às refeições, o melhor será consumi-la no final para evitar a perda de 

apetite13. A sua ingestão deve ser superior quando as perdas extra renais 

estiverem aumentadas, como durante uma doença13,18. A qualidade da água é um 
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dos factores mais importantes a ter em conta para a prevenção de gastroenterites 

associadas a esta altura2. 

AÇÚCAR E SAL 

É infelizmente habitual a adição de açúcar aos alimentos do lactente25, pois no 

geral, a mãe tem uma tendência natural para os adoçar, tanto os preparados em 

casa como os produtos comercializados24. A sacarose tem efeitos cariogénicos, 

aumenta a osmolaridade e a densidade energética desnecessariamente, por isso 

não se recomenda a sua adição à alimentação do lactente24,25. 

Também o sal não deve ser adicionado aos alimentos a serem fornecidos ao 

lactente24,25,28'47. O sódio intrínseco alimentar supre as necessidades diárias. 

Refira-se que, mesmo aos 12 meses é possível encontrar já um padrão de 

comportamento não modelador ao sal25. 

O ideal é não usar sal ou açúcar durante o 1o ano de vida, deixando os bebés 

assimilarem o sabor natural dos alimentos. As preferências por determinados 

sabores são apreendidas muito cedo, é preferível educar o gosto sem mascarar o 

sabor próprio dos alimentos com temperos desnecessários ou a presença 

excessiva de açúcar15. 

TÉCNICAS CULINÁRIAS 

As técnicas de confecção culinária, podem também condicionar alterações a nível 

dos nutrientes, susceptíveis de terem repercussões nefastas para a saúde. 

Recomenda-se a utilização de pouca gordura, sendo esta de preferência vegetal 

(azeite) e poucos condimentos. As especiarias não se aconselham logo, mas pelo 

ANA RITA MOREIRA | 2005 



Diversificação Alimentar: o início da aprendizagem para uma vida saudável 43 
aiM'M'*'>H^̂ lll^l^̂ 9BnainBsninH'>MBgil'HII>IBIB^IH,RB'aiBI>nH^ 

contrário, as ervas aromáticas, bem lavadas podem ser uma solução para realçar 

o sabor das confecções15. 

PRE E PROBIÓTICOS 

Neste momento uma das grandes tendências da indústria de alimentação infantil é 

a adição de pre e probióticos, principalmente em Fl. 

O crescimento da percepção do possível papel de uma flora intestinal bifido-

dominante (característica dos lactentes alimentados com LM) levou a um 

desenvolvimento de diferentes estratégias no sentido de manipular a colonização 

intestinal dos lactentes alimentados com Fl7,80. 

1 . A EVOLUÇÃO DA MICROFLORA INTESTINAL 

Em lactentes alimentados exclusivamente com LM, as bifidobactérias e 

lactobacilos tornam-se extraordinariamente predominantes, quando comparados 

com os lactentes alimentados com Fl. Nestes, em contraste as bifidobactérias não 

são predominantes, mas existe sim uma flora mais variada55, contendo 

Bacteroides, Bifidobacterium, Staphylococcus, Escherichia coli e Clostridia7808\ 

Estas diferenças podem contribuir para uma diminuição de infecções 

gastrointestinais nos lactentes amamentados7,80. Com a introdução da DA 

desaparecem significativamente as diferenças e aumenta a diversidade das 

bactérias da flora intestinal principalmente nos lactentes em aleitamento materno. 

A composição da microflora muda para um padrão mais de adulto80. 

2. PREBIÓTICOS 

Componentes especiais do LM, oligossacáridos e outros HC não digeríveis, com 

propriedades prebióticas, podem ser responsáveis pelas características da 

microflora dos lactentes alimentados com LM7'82. Assim, a adição de prebióticos a 
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alimentos infantis é uma das estratégias para manipular a flora intestinal nesta 

fase da vida80. Dentro dos alimentos infantis, os que mais apresentam esta adição 

são as FI e as farinhas de cereais. 

Os prebióticos são componentes alimentares não digeríveis com efeitos benéficos 

no hospedeiro, por estimular selectivamente o crescimento e/ou a actividade de 

um limitado número de bactérias no cólon, melhorando assim a saúde do 

hospedeiro7,80. Para os prebióticos serem efectivos devem escapar largamente à 

digestão e absorção no tracto gastrointestinal superior, chegar ao cólon e serem 

usados selectivamente pelos microrganismos com propriedades promotoras de 

saúde80. O grupo dos prebióticos engloba várias substâncias, mas os mais 

usualmente estudados e utilizados na alimentação infantil, são os HC não 

digeríveis. Estes são um grupo heterogéneo de substâncias alimentares, que 

derivam principalmente das plantas, tais como: fibra e polissacáridos não 

amiláceos, amidos não digeríveis, mono e dissacáridos (ex. lactose), 

oligossacáridos (ex. galacto-oligossacáridos - GOS e fruto-oligossacáridos -

FOS), polissacáridos e HC complexos modificados e sintéticos7,80. Em Portugal os 

mais presentes, neste momento, nos alimentos infantis são: a lactose, os FOS e 

GOS. 

Tem sido sugerido que o uso de prebióticos pode levar a um aumento de 

resistência a patogénios, modulação da resposta sistémica do SI e do risco 

alérgico, melhoramento da função intestinal e efeitos laxativos, redução do risco 

do cancro do cólon, redução do colesterol e lípidos sanguíneos e aumento da 

biodisponibilidade do cálcio e mineralização óssea. No entanto, uma revisão feita 

pelo Comité de Nutrição da ESPGHAN, conclui que mesmo não existindo até 

agora efeitos adversos na utilização de misturas de oligossacáridos em alimentos 

infantis, os estudos existentes são limitados quanto a efeitos a longo prazo, sendo 
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necessários mais estudos antes de se fazerem qualquer tipo de recomendações. 

O único benefício clínico publicado com evidência da adição de prebióticos 

oligossacáridos em alimentos infantis, é a potencialidade de reduzir a textura fecal 

e aumentar o número de bifidobactérias, que consequentemente melhora o 

desenvolvimento do sistema imunológico do lactente/crianças80,83. 

3. PROBIÓTICOS 

O termo probiótico foi definido sendo um ingrediente alimentar microbial vivo com 

benefícios para a saúde, contudo actualmente devido a novas descobertas já se 

define como preparações celulares microbiais ou componentes de células 

microbiais com efeitos benéficos na saúde e bem-estar do hospedeiro81. 

As espécies de probióticos pertencem primeiramente a dois géneros: Lactobacillus 

e Bifidobacterium, que devem sobreviver à passagem do tracto digestivo e 

proliferar no intestino grosso. Aqui, encontrava-se uma outra estratégia para 

manipular a flora intestinal80. A indústria alimentar aproveitou este facto para a 

criação especialmente de FT importantes no momento da DA (na impossibilidade 

do LM) em que deixa de existir uma flora bifido-dominante. A revisão do Comité de 

Nutrição da ESPGHAN, constatou que não há evidências publicadas para longo-

prazo dos benefícios clínicos para as Fl suplementadas com probióticos. Não 

existem dados disponíveis dos possíveis efeitos na colonização intestinal e nas 

funções imunes a longo prazo. Os princípios determinados dos benefícios a curto 

prazo de algumas espécies de probióticos são relativos a infecções com diarreia, 

reduzindo a severidade e mesmo podendo preveni-la. Também existem resultados 

promissores em estudos in vitro e em animais relacionados com função digestiva e 

imunológica e indicações em estudos com humanos na possibilidade a curto-prazo 

da prevenção de eczema atópico. Contudo, o comité concluiu que são necessárias 

ANA RITA MOREIRA | 2006 



46 Diversificação Alimentar: o início da aprendizagem para uma vida saudável 

mais avaliações da segurança e eficácia da suplementação com bactérias 

probióticas nos alimentos infantis. Devendo ser abordadas questões como, efeitos 

nos nutrientes usados, possível transferência de resistência a antibióticos, na 

resposta imunológica e no risco de infecção. As preocupações não são maiores 

porque a suplementação em probióticos só é desenvolvida para o uso em 

lactentes com mais de 5 meses, quando já existe uma resposta imunológica mais 

madura, uma colonização intestinal mais estável e uma história de exposição a 

uma variedade de organismos do ambiente81. 

GRUPOS ESPECIAIS 

1. VEGETARIANOS 

A existência de importantes grupos que seguem dietas restritivas devido a 

motivações filosóficas, culturais ou religiosas e que são totalmente diferentes do 

resto da população, nesta altura pode trazer alguns problemas importantes a nível 

nutricional. Dentro dos distintos grupos podem estabelecer-se diversas categorias 

de acordo com o tipo de alimentos excluídos das suas dietas. Em linhas gerais 

são: lactoovovegetarianos (carne excluída), lactovegetarianos (carne e ovos 

excluídos), vegetarianos totais - Vegan (todos os produtos de origem animal 

excluídos)24. 

Do ponto de vista nutricional, a realização de uma dieta de DA totalmente 

vegetariana é teoricamente possível. No entanto, na prática o alcance de um bom 

balanço nutricional com uma ingestão racional dos diferentes aminoácidos e 

vitaminas é extremamente difícil27,24. As dietas vegetarianas totais (ex. Vegan) 

levam a uma ingestão baixa em energia, em gordura e proteínas, como também 

podem levar a deficiências de cálcio, ferro, riboflavina, vitamina D e B122. 
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Todas as dietas de restrição são potencialmente perigosas, estando por isso o 

lactente/criança em risco de apresentar atraso de crescimento e incapacidade de 

progredir. Nos casos mais graves pode aparecer malnutrição proteico-calórica, 

osteoporose, raquitismo vegetariano, deficiência em zinco e anemias nutricionais. 

Em qualquer caso, a pediatria vai encontrar seguramente uma grande resistência 

por parte das famílias ao tentar modificar as suas práticas alimentares habituais24. 

Em famílias vegetarianas a diversificação alimentar deve ser estabelecida com um 

consenso suficientemente claro, apoio médico e educação nutricional para se 

poder recomendar dietas correctas e pôr em prática o necessário para manter até 

um certo ponto os hábitos alimentares tradicionais, sem levar a transtornos 

clínicos2. A dieta deve ter pelo menos duas classes distintas de proteínas vegetais 

que se podem complementar por exemplo arroz e feijão, com a qual se estabelece 

uma melhor inter relação dos aminoácidos2. Também se deve utilizar leites 

baseados em soja, fortificados com vitamina B 12 e leguminosas como lentilhas, e 

outros alimentos como nozes amêndoas, pão, cereais, folhas de vegetais, frutas 

frescas, manteiga de amendoim e margarinas suplementada com vitamina A e D 

podem ajudar a estabelecer uma melhor inter relação entre diferentes 

aminoácidos e melhorar a densidade energética24. 

2. RECÉM NASCIDOS DE PRETERMO 

A maioria dos RN prematuros ou de baixo peso ao nascer alcançam um 

crescimento e desenvolvimento razoável ao ano de idade, ainda que alguns 

permanecem abaixo do percentil 5 aos 12 meses de idade corrigida. Como idade 

corrigida considera-se o tempo passado de idade cronológica desde o nascimento, 

até ao preciso momento, menos o número de dias que nasceu antes do tempo24. 
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0 lactente que nasceu de pretermo deve iniciar a sua DA em relação à sua idade 

corrigida e não à sua idade cronológica. 

Os erros mais frequentes que se cometem nas práticas de alimentação com estas 

crianças é não considerar a sua imaturidade e administrar cereais e outros 

alimentos precocemente, fazendo diminuir a ingestão de LM52 ou Fl84 Também 

frequentemente recebem Fl com baixo teor de gordura. Não deve ser assim 

considerada nenhuma limitação ao aporte de gorduras e o mais aconselhável é 

continuar com as Fl especiais para lactentes com baixo peso ao nascer24,84, que 

cobrem as suas necessidades em cálcio e fósforo, até chegar aos 6 meses de 

idade corrigida24. 

Se não se considerar a sua idade corrigida, podem apresentar dificuldades na 

alimentação, dado que ainda não alcançaram um desenvolvimento suficiente24. 

Estas dificuldades são as mesmas das que foram referidas atrás nas 

desvantagens de uma DA precoce. 

ANÁLISE CRÍTICA 

A DA é um tema bastante controverso, em relação ao qual, muito do que se 

escreve e recomenda tem pecado por excesso de dogmatismo e fraca base 

científica. Trata-se de um período de grandes mudanças, em que o lactente e a 

sua família têm de ultrapassar muitos desafios. 

De facto, é um dos momentos mais complicados do crescimento e 

desenvolvimento da criança, onde conceitos chave como atenção, determinação, 

paciência e flexibilidade devem estar presentes. É importante reconhecer sinais 

comportamentais próprios do desenvolvimento da criança, no sentido de garantir 

uma percepção positiva e agradável das horas das refeições e dos alimentos. A 
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não observação destas indicações é caminho certo para as famosas "batalhas" 

que por vezes se instalam à mesa, frequentemente desgastantes, que podem 

resultar em más tendências alimentares e que na maioria das situações não é a 

criança a culpada. 

A introdução dos alimentos complementares para além de possibilitar ao lactente 

entrar em novas "aventuras" como sentar, gatinhar, ficar em pé, andar, vai 

igualmente iniciar a aprendizagem para os hábitos alimentares futuros. O ideal 

seria todos os profissionais de saúde, que tenham opinião sobre alimentação 

infantil, seguirem as mesmas linhas orientadoras, actualizarem-se e não cederem 

por vezes à tentadora publicidade de alimentos onde os benefícios são vestigiais. 

Assim, talvez se evitassem algumas dúvidas e confusões que podem surgir nesta 

fase, que já por si só não é fácil. Depois cabe aos pais estarem receptivos às 

recomendações e a "perderem" algum tempo (que ganharão no futuro) para o 

êxito ser conseguido. 

Todas as recomendações feitas devem ser cuidadosamente analisadas até chegar 

ao lactente como um ser humano com características únicas e pessoais. Não 

existem duas pessoas iguais (em todo o sentido da palavra) e no que diz respeito 

a crianças, em que cada uma tem o seu próprio ritmo de crescimento e 

desenvolvimento, este aspecto fica mais pertinente. 

De uma forma empírica e simplista, tomo a liberdade de comparar a DA a uma 

"pré-época" para um "bom desempenho nas futuras competições alimentares" ao 

longo da vida, evitando as "lesões" a curto e a longo prazo. 
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CONCLUSÃO 

A alimentação, desde o nascimento e sobretudo nos primeiros anos, é 

fundamental para a concretização de todo o potencial humano de cada criança. 

Até aos 6 meses, o LM satisfaz plenamente as necessidades nutricionais do 

lactente, a partir daí tem que ser complementado, sem lhe retirar porém toda a 

importância na sua continuação. Na impossibilidade, deve ser substituído por uma 

Fl, até ao ano de idade (idealmente até aos 3). O LV não deve ser introduzido, até 

o lactente completar 1 ano de idade. 

A DA é fundamental para um óptimo crescimento e desenvolvimento do lactente. 

Aspectos como as necessidades nutricionais, o desenvolvimento sensório motor 

oral, a maturação dos sistemas gastrointestinal, renal e imunológico têm que ser 

sempre analisados para o sucesso desta fase. Assim evitam-se alguns riscos não 

desejáveis da introdução dos alimentos complementares. 

Uma transição calma e gradual, entre o período lácteo e o período de DA, 

realizada com estímulos seriados e progressivos do tipo de alimentos e do modo 

de administração, partilhada com o resto da família, é também essencial para a 

formação de um adulto saudável, com uma relação equilibrada com os alimentos, 

que também devem ser fonte de prazer. 

Para finalizar, uma vez que a evolução científica comparada com a evolução desta 

fase da vida é enorme, complexa e necessária, a atenção torna-se fundamental 

para recomendações futuras. 
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