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RESUMO 

Objetivo: Discorrer sobre os benefícios da alimentação no primeiro ano de vida da 

criança. 

Métodos: Revisão bibliográfica, em que os dados utilizados foram retirados do Google 

Acadêmico, a partir de artigos científicos, bem como de Guias, Cartilhas e Manuais que 

enfocavam a alimentação infantil. 

Resultados: A alimentação no primeiro ano de vida possui grande importância para a 

saúde da criança, por isso deve ser seguida exclusivamente até o sexto mês de vida. A 

partir desta idade, orienta-se que sejam inseridos alimentos complementares, para 

posterior desmame até os dois anos ou mais. 

Conclusões: Constatou-se que o leite materno traz enormes benefícios para o binômio 

mãe e filho, fato que conduz a necessidade de ações que garantam sua efetivação e, 

consequente, promoão da saúde da criança. 

 

Palavras-Chave: Aleitamento Materno. Desmame. Promoção da Saúde. 

 

ABSTRACT 

Objective: To discuss the benefits of feeding in the first year of a child's life. 

Methods: Literature review, in that the data used were taken from Google Scholar, from 

scientific articles and guides, brochures and manuals that focused on infant feeding. 
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Results: The food in the first year of life has great importance for the child's health, so it 

should be followed exclusively until the sixth month of life. From this age, is guided to 

complementary foods are inserted for later weaning up to two years or more. 

Conclusions: It was found that breast milk has enormous benefits for both the mother 

and child, a fact that leads to the need for actions to ensure its effectiveness and, 

consequently, children's health promotion. 

 

Keywords: Breast Feeding. Weaning. Health Promotion. 
 

1. Introdução 

 

O primeiro ano de vida de uma criança é caracterizado por um rápido 

crescimento, chegando a crescer, em média, 25cm e triplicando o seu peso de 

nascimento. Além do crescimento físico, observa-se também o processo de 

desenvolvimento de suas capacidades psicomotoras e neurológicas. Diante deste fato, a 

alimentação nesse período da vida da criança, tem papel fundamental, uma vez que 

práticas alimentares inadequadas trarão consequências futuras sobre a saúde da 

mesma1. 

O conhecimento correto e atualizado sobre a alimentação da criança sadia é 

essencial para a avaliação e a orientação adequadas sobre sua nutrição. Boas práticas 

alimentares irão fornecer, em quantidade e qualidade, alimentos adequados para suprir 

as necessidades nutricionais definidas pelo crescimento e desenvolvimento da criança, é 

necessário também que a consistência seja adequada, para assim proteger suas vias 

aéreas contra a aspiração, não excedendo a capacidade funcional dos sistemas orgânicos 

da criança2. 

Em concordância com a Cartilha de Alimentação Infantil3, a alimentação exerce 

um papel fundamental sobre a saúde da criança, a construção de hábitos alimentares no 

decorrer da infância e da adolescência, torna mais fácil mantê-los na vida adulta e 

durante o envelhecimento.  

O consumo precoce de alimentos complementares interfere na manutenção do 

aleitamento materno. Muitas vezes, estes alimentos não suprem as necessidades 

nutricionais dessa faixa etária, na qual a velocidade de crescimento é elevada, tornando 

os lactentes mais vulneráveis tanto à desnutrição quanto a deficiências de certos 

micronutrientes4.  

O Departamento de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria2, segue a 

recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS), que preconiza o uso de leite 

materno exclusivo até os seis meses de idade. A partir deste período, está indicada a 

introdução de alimentos complementares, e deve-se promover a manutenção da 

amamentação até os dois anos ou mais. 

Dessa maneira, a partir dos aspectos contemplados, o presente estudo tem por 

objetivo discorerr sobre os benefícios da alimentação no primeiro ano de vida da criança. 



269 

Journal of Medicine and Health Promotion. 2016; 1(3):267-274. 

 

 

 

2. Aleitamento Materno 

 

O aleitamento materno é considerado um dos pilares fundamentais para a 

promoção e proteção da saúde das crianças em todo o mundo. O leite humano tem 

considerável superioridade como fonte de alimento, de proteção contra doenças e de 

afeto fazem com que especialistas do mundo inteiro recomendem a amamentação 

exclusiva nos primeiros seis meses de vida do bebê5. 

O leite denominado colostro é aquele de cor amarelo transparente, produzido nos 

primeiros dias pós-parto, de baixa quantia porém ideal para os primeiros dias do bebê. 

Esse leite é composto por uma carga proteica que irá auxiliar no crescimento e 

desenvolvimento, além da carga imunológica, nuclear para a defesa do recém-nascido 

nesse primeiro estágio3. 

“Estimativas recentes quanto a diversas formas de ação e suas consequências 

para a saúde da criança mostraram que a promoção do aleitamento materno exclusivo é 

a intervenção isolada em saúde pública com o maior potencial para a diminuição da 

mortalidade na infância”6:S239. 

O leite materno traz para o bebê, além dos benefícios nutricionais, reforço 

imunológico, melhor progresso emocional e psicológico, desenvolvimento oral por meio 

da sucção da mama, previne obesidade infantil, além de evitar mortalidade infantil, 

diarreia, casos de infecção respiratória, evitando também riscos de alergias e 

desenvolvimento de hipertensão, colesterol alto e diabetes1,7. 

Os principais achados apontam que a amamentação auxilia sensivelmente na 

redução da mortalidade infantil; conduz a uma flora intestinal benéfica, com proteção da 

mucosa intestinal contra os agentes patogênicos; o contato pele a pele desencadeia uma 

série de eventos hormonais relevantes à relação mãe e filho, com consequente 

desenvolvimento de um forte apego ao cuidado o que induz, entre outros aspectos, para 

a qualidade da interação na infância; reduz o número de infecções do ouvido, 

respiratórias e até urinárias, ademais, os infantes amamentados possuem médias 

reduzidas de pressão sanguínea e de colesterol total, além de melhores desempenhos em 

testes de inteligência. As prevalências diabetes tipo 2, de sobrepeso e obesidade e 

também são menores6. 

Por outro lado, pesquisa com o objetivo revisar os benefícios da amamentação 

para a saúde da mulher atestou uma relação positiva perante as evidências científicas. 

Portanto, ressaltou a menor possibilidade de neoplasias como a mamária e a de epitélio 

ovariano. Também, auxilia na redução de fraturas ósseas por osteoporose e de artrite 

reumatoide. Adicionalmente, conduz ao retorno do peso pré-gestacional, se relaciona a 

amenorreia pós-parto e ao espaçamento entre gestações8, a diminuição do risco de 

hemorragias no pós-parto e a não oferta de gasto com leite1,7. 
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Assim sendo, enfatiza-se que no início o aleitamento deve ser realizando sob livre 

demanda, sem estabelecimento de horário fixos, sendo estabelecidos com o passar do 

tempo pelo ritmo próprio do bebê2. De acordo com o Caderno de Atenção Básica, que 

enfoca a nutrição infantil, tem-se que em geral, um bebê em aleitamento materno 

exclusivo mama de oito a 12 vezes ao dia9. 

O Ministério da Saúde, aborda a classificação do aleitamento materno em 

concordância com a OMS da seguinte maneira9:  

- Aleitamento materno exclusivo – quando a crianc ̧a recebe somente leite 

materno, direto da mama ou ordenhado , ou leite humano de outra fonte , sem outros 

líquidos ou sólidos , com excec ̧ão de gotas ou xaropes contendo vitaminas , sais de 

reidratac ̧ão oral, suplementos minerais ou medicamentos.  

- Aleitamento materno predominante – quando a crianc ̧a recebe , além do leite 

materno, água ou bebidas à base de água (água adocicada , chás, infusões), sucos de 

frutas e fluidos rituais.  

- Aleitamento materno – quando a crianc ̧a recebe leite materno (direto da mama 

ou ordenhado), independentemente de receber ou não outros alimentos.  

- Aleitamento materno complementado – quando a crianc ̧a recebe, além do leite 

materno, qualquer alimento sólido ou semissólido com a finalidade de complementá -lo, e 

não de substituí-lo. Nessa categoria a crianc ̧a pode receber, além do leite materno, outro 

tipo de leite, mas este não é considerado alimento complementar.  

- Aleitamento materno misto ou parcial – quando a crianc ̧a recebe leite materno e 

outros tipos de leite. 

Por sua vez, o Manual da Nestlé Nutrition Institute enfoca sobre a consulta 

pediátrica no 1º ano de vida, trata sobre horários da amamentação do bebê. A princípio, 

como já abordado, o horário deve ser por livre demanda do bebê. O recém-nascido, deve 

mamar até 12 vezes ao dia, com intervalos de 2 a 2,5 horas. Com o tempo, o intervalo 

deve aumentar de 2,5 a 3 horas durante o dia e pela noite com intervalos de 3 a 4 horas. 

Em relação a duração da mamada, deve-se esvaziar o primeiro peito para depois passar 

para o segundo peito. A mamada no segundo peito não é obrigatória, devendo-se 

atender a demanda do bebê, ou seja, apenas quando o mesmo aceitar10. 

Ademais, alguns alertas importantes são, por exemplo, mamadas de pequena 

duração (menores de cinco minutos) ou de longa duração (maiores de 30 minutos), 

devendo-se portanto realizar o controle do peso. Além disso, deve-se alertar as mães 

quando seus filhos realizarem menos de seis micções por dia e poucas evacuações sem 

volume10. 

Ressalte-se, outrora, que é de extrema importância o esvaziamento completo da 

mama, visto que o leite do término da mamada é composto com gordura que além de 

fornecer mais energia para o bebê, mata a fome do mesmo e faz com que ganhe peso. 
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Além disso, o não esvaziamento pode trazer consequências para a genitora como dor e 

desconforto, pois o leite pode empedrar . O uso de chupeta e mamadeira pode trazer 

implicações negativas , risco três vezes maior de o bebê abandonar o aleitamento 

materno3. 

Pesquisadores mostram que as mães que obtiveram maior sucesso no aleitamento 

eram as mais velhas, mais instruídas, casadas, com experiência anterior positiva com o 

aleitamento e consequente motivação maior, com boa orientação pré-natal e apoio de 

outras pessoas para o manter, especialmente o do marido11. 

Ante as exposições, é recomendado que o aleitamento materno seja exclusivo até 

o sexto mês de vida do infante e, a partir desta idade, orienta-se que sejam inseridos 

alimentos complementares, para que posteriormente ocorra o desmame até os dois anos 

ou mais . O uso de alimentos complementares antes dos seis meses de vida está 

relacionado com o “maior número de episódios de diarréia , [...] de hospitalizac ̧ões por 

doenc ̧a respiratória; risco de desnutric ̧ão [...]; menor absorc ̧ão de nutrientes importantes 

do leite materno , como o ferro e o zinco ; menor eficácia da lactac ̧ão como método 

anticoncepcional e menor durac ̧ão do aleitamento materno”9:12. 

Em relação a alimentação da mãe que amamenta, a mesma deve ter uma 

alimentac ̧ão saudável , incluindo arroz , feijão, carne, leite, frutas, verduras e legumes , 

pães e cereais integrais . Deve evitar alimentos com excesso de sal . Deve tomar água 

sempre que sentir sede, pois a água ajuda a estimular a produção de seu leite3. 

 

3. Desmame 

 

O leite materno tem uma importância fundamental durante toda a história da 

humanidade. Entretanto, principalmente após a II Guerra Mundial, o aleitamento artificial 

adquiriu um destaque maior, pois as indústrias produtoras de leite artificial em pó 

justificavam seu uso pela praticidade, higiene, enriquecimento nutricional. Somado a 

isto, a mulher inseriu-se no mercado de trabalho, fato que reduziu significativamente a 

amamentação exclusiva até os seis meses de vida da criança5,12, conduzindo ao 

desmame precoce. 

O desmame é definido como a introdução de qualquer tipo de alimento na dieta 

de uma criança que, até então, se encontrava em regime de aleitamento materno 

exclusivo. Com isso, denomina-se "período de desmame" aquele que está compreendido 

entre a introdução desse novo aleitamento (artificial) até a supressão completa de 

aleitamento materno13. 

Atualmente, portanto, são razões para o desmame precoce: nível socioeconômico, 

grau de escolaridade da mãe, idade da mãe, trabalho materno, urbanização, condições 

de parto, incentivo do cônjuge e de parentes e intenção da mãe de amamentar12. 
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Ressalta-se a necessidade de realização do desmame em período oportuno, pois 

conforme pesquisa realizada por Victora et al., “crianças amamentadas que não recebiam 

outro leite além do materno, ao serem comparadas com crianças desmamadas, 

apresentaram risco 14 vezes menor de morrer por diarreia no primeiro ano de vida” 

6:S240. 

É importante que o profissional de saúde saiba o motivo que levou ao desmame 

precoce, pois poderá atuar melhor no sentido de estimular sua prática em período 

adequado12. 

 

4. Alimentação Complementar 

 

O crescimento e desenvolvimento adequados para a criança, a partir dos seis 

meses é necessário iniciar a alimentação complementar. Esta, por sua vez, não 

substituirá o leite materno, e sim auxiliará na complementação a partir da introdução de 

novos alimentos, contribuindo para a prevenção de doenças como, anemia, obesidade, 

desnutrição, diabetes, pressão alta, entre outras. O leite materno será mantido até os 

dois anos de idade ou mais3. 

A fase de início da introdução de alimentos complementares deverá ser feita de 

maneira lenta e gradual, requer das mães sentimentos como paciência, persistência e 

cuidado, visto que tudo é novo para a criança: a colher, a forma dos alimentos e os seus 

sabores. Nas primeiras ofertas é normal observar certa rejeição por parte da criança, 

mas isso pode ser modificado no decorrer do crescimento da mesma através do apoio 

família junto á construção de novos hábitos alimentares. Atitudes como esta facilitarão 

uma melhor adaptação a essa nova etapa3. 

Os primeiros alimentos a serem introduzidos serão os sucos e as frutas, seguidos 

por cereais, tubérculos, hortaliças (verduras e legumes), leguminosas (feijões) e carnes. 

Em casos de crianças amamentadas, ou seja, se elas estiverem mamando no peito, 

deverá oferecer três refeições por dia com alimentos adequados, mais o leite materno. 

Dos seis aos sete meses, essas refeições são constituídas de sucos ou papas de frutas e 

uma papa salgada que será preparada com todos os constituintes necessários para 

garantir uma boa nutrição. Dos oito aos onze meses, é introduzida outra papa salgada na 

refeição1. 

Em casos de crianças desmamadas, é necessário oferecer cinco refeições por dia a 

partir do sexto mês. É importante dar preferência aos cereais, carnes e leguminosas que 

sejam ricos em ferro, pois eles ajudam a prevenir a anemia na criança3. 

A alimentação complementar não deve, significativamente, ter restrições a 

horários e nem à quantidade, pois isso vai variar de acordo com a necessidade de cada 

criança. É importante ressaltar que esses alimentos devem ser oferecidos à criança com 
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a colher e de forma pastosa, ou seja, deve ser amassada com a ajuda de um garfo. Não 

deverá ser liquidificados e nem peneirados. À medida com que a criança vai se 

adaptando é válido que, gradativamente, aumente a consistência dos alimentos até 

chegar à alimentação familiar4.  

 Uma alimentação variada significa ser uma alimentação colorida. Essa variedade 

contribui para uma boa nutrição e desenvolvimento adequado, pois garante quantidades 

necessárias de vitaminas e minerais essenciais. É necessário oferecer à criança diversos 

alimentos durante o dia, de forma separada, a fim de ela conheça a cor e o sabor de 

cada alimento ingerido. Em casos de rejeição aos alimentos oferecidos, não é 

recomendável o ato de forçar a criança a comer, pois isso só fará com que ela rejeite 

mais. É necessário que haja a introdução desse alimento em outras refeições, haja vista 

que são necessárias oito a dez apresentações do alimento para que a criança consiga 

aceitá-lo4. 

 Por fim, nesta fase da criança é importante que haja algumas restrições que 

podem contribuir para uma má alimentação como, por exemplo, doces, enlatados, 

refrigerantes, salgadinhos, frituras, balas, entre outras. No caso do sal, ele pode ser 

usado, desde que seja de forma moderada4. 

 

5. Conclusão 

 

Constatou-se, a partir do acúmulo das evidências cinetíficas, que o aleitamento 

materno traz enormes benfeitorias para o binômio mãe/bebê. Portanto, reforça-se que é 

imprescindível a amamentação exclusiva da criança até os seis meses de vida, assim 

como o desmame adequado e introdução de novos alimentos para compor os hábitos 

alimentares da criança após esse período. Os hábitos saudáveis cultivados na infância 

costumam perdurar até o envelhecimento, além de evitar diversas doenças e problemas 

no desenvolvimento psicomotor da criança, promovendo assim uma melhor evolução 

salutar.  

Ante as exposições, é primordial o desenvolvimento de ações que garantam a 

efetivação do aleitamento materno precoce e, consequente, promoção da saúde da 

criança. 
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