
 

 

ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS 

INTRODUÇÃO ALIMENTAR 
CRIANÇAS QUE NÃO ESTÃO SENDO 

AMAMENTADAS EXCLUSIVAMENTE NO PEITO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Há diversas situações, condições e escolhas que ocorrem no período da 

amamentação e podem fazer com que a criança menor de 6 meses não receba 

somente leite de peito. Nesse caso, há necessidade de cuidados adicionais no 

acompanhamento do seu crescimento e desenvolvimento. 

Quando a criança não estiver em amamentação exclusiva no peito, as 

recomendações sobre a alimentação dependem da idade da criança, bem como 

dos alimentos que estão sendo ofertados (outros leites/ fórmula infantil).  A 

seguir estão orientações para as dúvidas mais frequentes, mas é importante 

seguir recomendações individualizadas de um profissional de saúde.  

Antes de iniciar as recomendações, vale lembrar que o serviço de saúde 
pode apoiar você a continuar a amamentar e até mesmo retomar a 
amamentação exclusiva no peito até a criança completar 6 meses de idade. O 
aleitamento materno exclusivo protege os bebês contra doenças infecciosas 
(diarreia, pneumonia e otite), alergias, obesidade, alguns tipos de câncer infantil 
e, ainda, diabetes tipo 2 na vida adulta. 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

 



PARA CRIANÇAS MENORES  
DE 4 MESES 

PARA CRIANÇAS DE 4 A 6 MESES 

 

Leite materno 
+ 

Fórmula infantil  
(se possível) 

OU 
Leite de vaca diluído  

(em último caso) 
 

 

Leite materno 
+ 

Fórmula infantil (se possível) 
OU 

Leite de vaca diluído (em último caso) 
E/OU 

Frutas, Almoço ou Jantar (depende da 
avaliação do profissional) 

 
 

Em alguns casos, de acordo com a avaliação do profissional de saúde, a 
introdução de alimentos pode ser iniciada antes dos 6 meses de idade, desde 
que a criança apresente os sinais de prontidão (ser capaz de assumir posição 
sentada e cabeça firme, mostrar coordenação entre os olhos, as mãos e a boca, 
mastigar e engolir sem engasgar). 

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES! 

 Se a mãe precisar ficar longe da criança, recomenda-se retirar o leite do peito 
e guardá-lo na geladeira, freezer ou congelador. Oferecer o leite em copo, 
xícara ou colher. Não é aconselhável usar mamadeira ou chuquinha, para que 
a criança não tenha dificuldade em pegar o peito depois.  

 Não deve ser ofertada água para o bebê que mama no peito e consome 
apenas fórmula infantil antes dos 6 meses de idade, desde que esta seja 
preparada conforme recomendação do fabricante. 

 A água somente é oferecida, antes dos 6 meses de idade, para bebês que 
consomem leite de vaca e/ou alimentos. Assim como o leite, ofereça água 
sempre em copo, xícara ou colher. Quando oferecer água, a criança deve 
estar sentada, com a cabeça e pescoço firmes e alinhados. Se a criança 
recusar a água, ofereça-a em outros momentos até ela se acostumar. A água 
deve ser filtrada ou fervida. Água de coco, chá e outras bebidas não 
substituem a água. 

 A consistência da alimentação deve evoluir aos poucos, conforme o 
desenvolvimento da criança. Iniciar com comida amassada com garfo (não 
liquidifique ou triture os alimentos no mixer), evolua para os alimentos 
picados em pedaços pequenos, raspados ou desfiados ou ainda alimentos 
macios em pedaços grandes (para que a criança pegue com a mão e leve à 
boca). Evolua até chegar à consistência da comida da família.  



 Prefira sempre oferecer a fruta in natura ao invés do suco. 

 Açúcares não devem ser ofertados para crianças menores de 2 anos. 

 Monte um prato colorido, separando os alimentos no prato para que a 
criança conheça o sabor de cada um deles.  

 Para cozinhar, utilize óleo vegetal ou azeite em pouca quantidade.  

 Use sal em pequena quantidade. Utilize somente temperos naturais para dar 
sabor aos alimentos (cebola, alho, salsa, coentro, tomilho). 

 Se a refeição estiver bem seca, adicione um pouco do caldo do cozimento dos 
legumes, feijão ou carne. 

 Coloque a criança para comer junto com a família (sentada, em um ambiente 
tranquilo), com um prato só dela. Interaja com a criança sempre dizendo o 
nome do alimento que ela está comendo. Deixe TV, tablet ou celular 
desligados. 

 Frutas, verduras e legumes da época são sempre ótimas opções.  
 

EXEMPLO - ALMOÇO OU JANTAR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações, consulte o Guia alimentar 

para crianças brasileiras menores de 2 anos 

(Ministério da Saúde, 2019). 

Ex: feijão (todos os 
tipos), lentilha, 

ervilha, grão de bico e 
soja. 

Ex: mandioca, batata 
(todos os tipos), cará, 
inhame, milho, arroz, 

macarrão. 

Ex: carnes em geral 
(boi, frango, peixe, 

porco), miúdos e ovos. 

Ex: cenoura, 
brócolis, chuchu, 
couve, abóbora, 

couve-flor, espinafre, 
abobrinha,  
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AOS 06 MESES DE IDADE 

Café da manhã — leite materno preferencialmente 

Lanche da manhã — fruta e leite materno preferencialmente 

Almoço (conforme figura ao lado).  Junto à refeição, pode ser dado um 

pedaço pequeno de fruta.  

Quantidade aproximada* — 2 a 3 colheres de sopa no total 

Lanche da tarde — fruta e leite materno preferencialmente 

Jantar — leite materno 

Antes de dormir — leite materno preferencialmente 

ENTRE 07 E 11 MESES DE IDADE 

Café da manhã — leite materno preferencialmente 

Lanche da manhã — fruta e leite materno preferencialmente 

Almoço (conforme figura ao lado). Junto à refeição, pode ser dado um 

pedaço pequeno de fruta.  

Quantidade aproximada*:  

Entre 07 e 08 meses — 3 a 4 colheres de sopa no total 

Entre 09 e 11 meses— 4 a 5 colheres de sopa no total 

Lanche da tarde — fruta e leite materno preferencialmente 

Jantar — semelhante ao almoço 

Antes de dormir — leite materno preferencialmente 

ENTRE 1 E 2 ANOS DE IDADE 

Café da manhã — leite materno preferencialmente e fruta ou cereal 

(pães caseiros, aveia, cuscuz de milho) ou raízes e tubérculos (mandioca, 

batata-doce, inhame)  

Lanche da manhã — fruta e leite materno preferencialmente 

Almoço (conforme figura ao lado). Junto à refeição, pode ser dado um 

pedaço pequeno de fruta.  

Quantidade aproximada* — 5 a 6 colheres de sopa no total. 

Lanche da tarde — semelhante ao café da manhã 

Jantar — semelhante ao almoço 

Antes de dormir — leite materno preferencialmente 
*Essa quantidade serve apenas para a família ter alguma referência e não deve ser seguida 
de forma rígida. Algumas crianças vão aceitar mais, outras vão aceitar menos. 
 

Elaboração: Nutricionistas do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção 
Primária à Saúde / Saúde da Família – 2020. 
Organização e Revisão: Maria Alice Franzini Codarin e Maria Camila Abramides Prada. 


