
E-BOOK Bons hábitos alimentares
na primeira infância 

trazem benefícios
para toda a vida.



Introdução:

 A alimentação é uma parte fundamental para o 
desenvolvimento social, mental e físico. Por reconhecer a 
importância do tema, cada vez mais, especialistas do 
mundo inteiro, de diferentes áreas, se preocupam com os 
alimentos oferecidos. Essa atenção vai desde dentro de 
casa, nos cuidados nas refeições do dia a dia, até às 
escolas, empresas do ramo alimentício, profissionais da 
saúde, entre outras diversas áreas.  

   Mas existe também o cuidado do zelo que mora dentro de 
coração de um grupo de pessoas: as mães! O processo de 
introdução aos pequeninos e de educação alimentar, era 
um assunto discutido antigamente, dentro de consultórios 
de pediatria, mas hoje, está por todos os lados. E para 
ajudar as mamães que estão vivendo esse período de 

adaptação, e processo de inserção de alimentos, e 
descobrimento de sabores; preparamos este guia com 
informações valiosas e úteis para o dia a dia. 
  
   Explicaremos no que consiste a introdução alimentar, o 
início da relação entre o bebê e os alimentos; dicas para 
uma boa educação alimentar que poderá servir para 
qualquer fase da vida; números que nos chamam a 
atenção a respeito do crescimento de obesidade infantil, e 
receitas simples e saudáveis para colocar a alimentação 
em dia e oferecer refeições nutritivas e saborosas para os 
pequenos. 

Boa leitura!



Introdução alimentar :
O que é, e como fazer?



   A introdução dos alimentos complementa-
res deve ser lenta e gradual. O bebê tende a 
rejeitar as primeiras ofertas do(s) alimento(s), 
pois tudo é novo: a colher, a consistência e o 
sabor.

   A introdução alimentar caracteriza-se es-
sencialmente pela apresentação de alimen-
tos de consistências diferentes da qual o 
bebê esteve acostumado durante os seus pri-
meiros seis meses de vida. A amamentação 
tem o poder de aliar alimentação à afeto e 
esta passagem deve ter também afeto na 
condução. A paciência e a tranquilidade, 
assim como o diálogo simples e manifesta-
ções positivas, devem fazer parte desta nova 
fase. A maneira como será conduzida a mu-
dança do aleaitamento materno exclusivo 
para a introdução alimentar poderá determi-
nar, a curto, médio ou longo prazo, atitudes fa-
voráveis ou não em relação ao hábito e ao 
comportamento alimentar. 

   

  

   O respeito ao tempo de adaptação aos 
novos alimentos, assim como às preferências 
e às novas quantidades de comida, modifica-
rá a ação destes alimentos em mecanismos 
reguladores do apetite e da saciedade. 
    
   
     Evidências sugerem que o consumo ener-
gético em 24 horas costuma ser adequado, 
mesmo que a ingestão em refeições pontuais 
possa ser um tanto quanto irregular.

 Para falar sobre introdução alimentar 
precisamos primeiro falar no leite materno.

   Como se trata do primeiro alimento do seu 
bebê, ele é completo! Os ingredientes do leite 
materno incluem nutrientes básicos essenciais, 
como hidratos de carbono, proteínas e 
gorduras, bem como água para manter o bebê 
hidratado. 

  O leite materno contém tudo que o bebê 
precisa até o 6º mês de vida, inclusive água, 
além de proteger contra infecções. Contém 
quantidade de água suficiente para as 
necessidades do bebê, mesmo em climas 
muito quentes. A oferta de água, chás ou 
qualquer outro alimento sólido ou líquido, 
aumenta a chance de o bebê adoecer, além de 
substituir o volume de leite materno a ser 
ingerido, que é mais nutritivo. 

   A partir dos 6 meses, o organismo da criança 
já está preparado para receber alimentos 
diferentes do leite materno, que são chamados 
de alimentos complementares. A alimentação 
complementar, é para complementar o leite 
materno e não para substituí-lo
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 O Manual de Nutrologia da 
Sociedade Brasileira de 
Pediatria :

  Reforça que a alimentação comple-
mentar, embora com horários mais 
regulares que os da amamentação, 
deve permitir pequena liberdade ini-
cial quanto a ofertas e horários, per-
mitindo também a adaptação do 
mecanismo fisiológico de regulação 
da ingestão. Mantém-se, assim, a 
percepção correta das sensações de 
fome e saciedade, característica im-
prescindível para a nutrição adequa-
da, sem excessos ou carências.ste-
ma digestivo está 



       

       Em geral, a partir do sexto mês, o sistema 
digestivo está maduro e pronto para receber 
alimentos sólidos. Isto não é regra geral, pois 
cada um tem sua individualidade.  

       Quando o bebê começa a sentar 
sozinho já é um sinal de que está pronto 
para iniciar este processo!



   O início da alimentação deve complementar 
o leite materno, que ainda será a sua principal 
forma de nutrição.

 As frutas são as melhores opções de 
alimentos sólidos para começarem a serem 
oferecidos ao bebê, podendo oferecer 
também legumes e raízes.



     O início da alimentação não deve 
preferencialmente coincidir com as 
mamadas principais. 

Devem ser introduzidos 
alimentos de 2 a 3x ao dia, 
gradualmente;

Introduzir um alimento 
novo a cada 3 a 7 dias;

Os alimentos devem ser
de fácil mastigação, 
deglutição e aceitação;

Não liquidificar os 
alimentos, nem utilizar 
peneiras – Amassar os 
alimentos com o garfo;

Variar os alimentos 
ofertados, para que haja 
variedade de sabores e 
nutrientes

Higienizar corretamente 
todos os alimentos que 
serão ofertados;

E ter bastante paciência 
com o bebê, pois é tudo 
novidade. Vale lembrar 
que às vezes, a careta não 
é sinal que não gostou. É 
somente o descobrimento 
de um novo sabor!

As dicas são :
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Apartir de 6 meses

IDADE TEXTURA QUANTIDADE

Apartir de 7 meses

9  a 6 meses

12 a 24 meses

Alimentos bem 
amassados

Alimentos bem 
amassados

Alimentos bem 
cortados ou 
levemente 

amassados

Alimentos bem 
cortados ou 
levemente 

amassados

Iníciar com 2 a 3 
colheres de sopa e 

aumentar a quantidade 
conforme a aceitão

2/3 de uma xícara ou 
tigela de 250 ml ou 

4 a 5 colheres 
de sopa cheias

3/4 de uma xícara ou 
tigela de 250 ml ou 

7 a 8 colheres de 
sopa cheias

Uma xícara ou tigela 
de 250 ml
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Educação alimentar : 
o que é e quais os 
benefícios?



 Educação significa o ato de educar, 
desenvolvendo a capacidade física, intelectual 
e moral do ser humano. A educação alimentar 
não é diferente, ela compreende algo mais 
complexo, é um processo. 

  Além da mudança de hábitos alimentares, 
existe o aprendizado do que é saudável, 
mantendo aspectos do indivíduo, é a 
construção do conhecimento, a vivência

   Para que cada um entenda e adquira bons  
hábitos alimentares, e os transmita, é 
necessário que a pessoa participe realmente 
do processo. Ela deve querer conhecer os 
alimentos, suas funções no corpo, sua 
importância, para entender o porquê desses 
alimentos serem recomendados. Por isso, é 
importante oferecer alimentos saudáveis às 
crianças e estimulá-las a consumirem frutas, 
verduras e legumes.



Dar somente leite materno 
até os 6 meses, sem oferecer 
água, chás ou qualquer outro 
alimento;

Ao completar 6 meses, 
introduzir de forma lenta e 
gradual outros alimentos, 
mantendo o leite materno até 
os dois anos de idade ou mais;

Ao completar 6 meses, dar 
alimentos complementares 
(cereais, tubérculos, carnes, 
leguminosas, frutas e legumes) 
três vezes ao dia, se a criança 
estiver em aleitamento materno;

A alimentação complementar 
deve ser oferecida de acordo com 
os horários de refeição da família, 
em intervalos regulares e de forma 
a respeitar o apetite da criança;

A alimentação complementar 
deve ser espessa desde o início 
e oferecida de colher; iniciar 
com a consistência pastosa 
(papas/purês) e, 
gradativamente, aumentar a 
consistência até chegar à 
alimentação da família;
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     Confira dez passos para a boa 
alimentação infantil:

Os passos são :



Oferecer à criança diferentes 
alimentos ao dia. Uma 
alimentação variada é uma 
alimentação colorida;

Evitar açúcar, café, enlatados, 
frituras, refrigerantes, balas, 
salgadinho e outras guloseimas, 
nos primeiros anos de vida;

Cuidar da higiene no preparo e 
manuseio dos alimentos; 
garantir o seu armazenamento 
e conservação adequados;

Estimular o consumo 
diário de frutas, 
verduras e legumes 
nas refeições; 

Estimular a criança 
doente e convalescente 
a se alimentar, 
oferecendo sua 
alimentação habitual e 
seus alimentos 
preferidos, respeitando 
a sua aceitação.
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   A educação alimentar tem diversos 
objetivos e benefícios: perda ou ganho de 
peso, controle do colesterol, da glicemia ou até 
de outras doenças relacionadas à mudança 
de hábitos alimentares. 

         Mesmo saudável, a educação alimentar 
dá a devida importância à nutrição no 
bem-estar e na qualidade de vida. 



Os alimentos devem ser
de fácil mastigação, 
deglutição e aceitação;

Dados sobre 
alimentação infantil : 
Boa alimentação   x    
Desenvolvimento intelectual



    
   A alimentação no desenvolvimento infantil é 
um dos pilares de uma vida saudável. 
 
 Cada vez mais, pais e mães têm se 
preocupado com a qualidade de vida de seus 
filhos. Nesse contexto, a alimentação entra em 
lugar de destaque.

    É fato: criança que se alimenta bem, cresce 
saudável. Isso inclui desde o 
desenvolvimento social (com suas funções 
sociais) e o desempenho na escola. 

  Quando a criança tem uma alimentação 
adequada, o seu rendimento pedagógico 
tende a ser muito bom devido ao papel que os 
nutrientes representam nas habilidades 
cerebrais.

    Outro fator influenciado pela qualidade dos 
alimentos ingeridos é a facilidade e a força que 
a criança vai ter em atividades que exijam 
esforço corporal. Por exemplo, exercícios físicos. 
As vitaminas e os nutrientes auxiliam nessa 
performance.



Aumento da obesidade infantil
no Brasil e no mundo :

    O número de crianças e adolescentes (de cinco a 19 
anos)  obesos  em todo o mundo aumentou dez vezes 
nas últimas quatro décadas.
 
   Se as tendências atuais continuarem, haverá mais 
crianças e adolescentes com obesidade do que com 
desnutrição moderada e grave até 2022, de acordo 
com um estudo liderado pelo Imperial College London e 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

    As taxas de obesidade em crianças e adolescentes 
em todo o mundo aumentaram de menos de 1% 
(equivalente a cinco milhões de meninas e seis milhões 
de meninos) em 1975 para quase 6% em meninas (50 
milhões) e quase 8% em meninos (74 milhões) em 2016.   

   Combinado, o número de obesos com idade entre 
cinco e 19 anos cresceu mais de dez vezes, de 11 milhões 
em 1975 para 124 milhões em 2016. Outros 213 milhões 
estavam com sobrepeso em 2016, mas o número caiu 
abaixo do limiar para a obesidade. Em 2016, havia 50 
milhões de meninas e 74 milhões de meninos com 
obesidade no mundo, enquanto o número global de 
meninas e meninos com desnutrição moderada e 
grave era de 75 milhões e 117 milhões, respectivamente.



   

   O número de adultos obesos aumentou de 100 milhões 
em 1975 (69 milhões de mulheres, 31 milhões de 
homens) para 671 milhões em 2016 (390 milhões de 
mulheres, 281 milhões de homens). Outros 1,3 bilhões de 
adultos tinham sobrepeso, mas caíram abaixo do limiar 
de obesidade.

 O aumento das taxas de obesidade infantil e 
adolescente em países de baixa e média renda, 
especialmente na Ásia, tem se acelerado. Por outro 
lado, o aumento da obesidade infantil e adolescente 
em países de alta renda diminuiu e se estabilizou.

   A obesidade infantil é um problema mundial de saúde 
pública a ser vencido. Dados do Ministério da Saúde 
mostram que a situação deste tema no Brasil precisa 
de mais atenção porque 15,9% das crianças menores de 
cinco anos e 29,3% das crianças de 5 a 9 anos estão 
com excesso de peso. Os dados demonstram que três 
em cada grupo de 10 crianças, de 5 a 9 anos, estão 
acima do peso.
  
  

  No Tocantins, dados de 2018, o excesso de peso em 
crianças menores de cinco anos é de 12,6% e, de 5 a 9 
anos, corresponde a 21,5%. 

  Para diminuir estes índices o Ministério da Saúde 
lançou no mês de novembro 2019, uma Campanha 
Nacional de Prevenção e Controle da Obesidade Infantil, 
composta de vídeos com diversas informações acerca 
do assunto  e incentivando o estímulo a hábitos 
alimentares mais saudáveis, a prática de esportes e de 
brincadeiras ao ar livre pelas crianças, além do alerta 
para que diminuam o “tempo de tela”.



Almoço para 5 dias
de Introdução Alimentar
para você fazer em casa :



SEGUNDA-FEIRA - Almoço

Purê de Mandioquinha :

Use meio litro de água para cozinhar 2 
mandioquinhas médias. 

Assim que as mandioquinhas estiverem macias, 
amasse-as com o garfo até formar um purê.

Adicione 1 colher de sopa de azeite de oliva.

 
Frango desfiado com ervilha :

Pique e Refogue 1 colher de sopa de cebola pequena, ½ 
dente de alho com um fio de azeite extra virgem em 
uma frigideira antiaderente. 

Adicione 1 filé de frango pequeno e grelhe um pouco. 
Adicione na frigideira 1 tomate molho (italiano) sem 
sementes picado em tiras bem finas e 4 colheres de 
sopa de ervilhas frescas. Desfie o frango com a ajuda 
de um garfo. 

Prato do bebê :

Purê de Mandioquinha, Frango desfiado com ervilhas e 
tomate. 

Adicione 2 colheres de sopa de agrião bem picadinho.

Misture tudo e amasse mais uma vez com o garfo. 

Sirva.



TERÇA-FEIRA - Almoço

Lentilha cozida :

Deixe a ½ xícara de lentilha de molho na geladeira da 
noite para o dia.

Coloque a lentilha na panela, com 500 ml de água,
1 folha de louro e um pedaço pequeno de cebola e 
cozinhe em fogo médio, até amolecer bem.

Se necessário, adicione mais 100 ml de água.

Reserve 2 colheres de sopa com caldo e amasse com 
um garfo junto com 1 colher de chá de azeite.

Abóbora japonesa no forno :

Limpe bem com água a abóbora, e coloque no forno 
a 180 º graus.

Quando estiver bem molinha, retire a casca e reserve 
2 colheres

Arroz branco com vagem :

Refogue 1 dente de alho, ½ cebola com 2 colheres de 
sopa de azeite de oliva em uma panela. 

Coloque o 1 xícara de arroz lavado e refogue 
novamente por 30 segundos.

Adicione a água 2 dedos acima do arroz e a vagem 
bem picadinha. 

Tampe a panela e espere até ficar bem cozido.

Papinha do bebê :

Em uma panela, refogue a cebola picadinha com 
azeite. Adicione a carne moída e refogue até ficar bem 
cozida.

Adicione 2 colheres de sopa de abóbora cozida, 1 
colher de sopa de lentilha amassada e as 2 colheres 
de sopa de arroz com vagem.

Por último adicione 2 folhas pequenas de escarola 
picadinha. Deixe apurar 2 minutos. Se necessário, 
adicione um pouco mais de caldo. Sirva com 
cebolinha picada por cima.



QUARTA-FEIRA - Almoço

Lentilha cozida :

Deixe a ½ xícara de lentilha de molho na geladeira da 
noite para o dia.

Coloque o grão-de-bico na panela de pressão, com 
500 ml de água, ½ folha de louro, salsão, ¼ de cebola 
pequena e 1 cenoura média.

Deixe cozinhar até amolecer bem. 

Reserve 2 colheres de sopa de grão-de-bico com 1 
pedaço de cenoura e amasse com um garfo junto 
com 1 colher de sobremesa de azeite. 

Arroz branco :

Aqueça a panela e o azeite; Doure o alho e a cebola; 
Adicione o arroz; Acrescente a água, abaixe o fogo e 
tampe a panela.

Espere a água secar e experimente. Caso ainda não 
esteja pronto, acrescente um pouco de água.
Reserve 2 colheres de sopa e amasse com o garfo.

Músculo e Acelga :

Numa outra panela, refogue 1 pedaço pequeno de 
músculo com 1 colher de sopa de cebola. 

Adicione 1 xícara de caldo de legumes e deixe cozinhar 
até a carne ficar bem macia.

Retire da panela a carne e adicione 1 folha de acelga 
picadinha, 1 colher de alho poró, ½ tomate molho 
picado sem semente.

Deixe apurar de 7 a 10 minutos. Reserve 3 colheres de 
sopa e amasse com o garfo.

Papinha do bebê :

Adicione o músculo e a acelga com 2 colheres de 
grão-de-bico amassado com a cenoura e 2 colheres 
de arroz amassados com um garfo.

Adicione cebolinha a gosto.

Sirva.



QUINTA-FEIRA - Almoço

Lentilha cozida :

1º Carne desfiada: Refogue ¼ de cebola pequena, 1 
dente de alho com um fio de azeite extra virgem em 
uma frigideira antiaderente. Adicione 1 bife e 1/2 de 
carne bovina e grelhe um pouco. Com ajuda de um 
garfo desfie a carne. 

2º Batata inglesa, cenoura cozida e chuchu: Pique 2 
unidades de batata e 1 cenoura grande e ½ chuchu. 
Cozinhe com 2 xícaras de caldo de legumes caseiro, 1 
xícara de água e 2 colheres de sopa de azeite. Cozinhe 
com a panela tampada. Quando estiver bem cozida, 
amasse com um garfo todos os legumes 

Montagem da travessa: Pré-aqueça o forno a 180ºC 
por 10 minutos. Em uma travessa pequena, passe um 
pouco de azeite e espalhe bem. Coloque a carne 
desfiada em toda a travessa ou até que todas as 
partes estejam cobertas. Espalhe por cima o purê de 
legumes. Deixe dourar por 15 minutos e sirva.  

Berinjela cozida :

Refogue em uma panela 1 colher de sopa de cebola e 
½ dente de alho com 1 fio de azeite.

Adicione ½ unidade de berinjela picada em cubinhos, ½ 
tomate italiano ou molho picados em cubinho e 
adicione manjericão a gosto.

Separe 1 colher de sopa cheia e amasse bem 
com um garfo. 

Papinha do bebê :

Escondidinho de carne com legumes, 
papinha de berinjela.



SEXTA-FEIRA - Almoço

Peixe assada :

Ligue o forno e deixe em temperatura a 180°C por 5 
minutos. Corte 1 folha de papel alumínio de 20X30 cm 
e coloque por cima 1 posta de peixe (tilápia, St. Petter, 
robalo, badejo ou salmão).

Em seguida adicione em cima do peixe: as ervas, 1 
tomate cortado em cubinhos, o azeite.

Feche cuidadosamente o papel alumínio e leve ao 
forno por 20 minutos, dentro de uma forma, para ficar 
mais bem acomodado. Desfia e tire os espinhos de 1 
filé de peixe pequeno; Sirva.  

Berinjela cozida :

Deixe 3 colheres de sopa de ervilha seca de molho na 
geladeira da noite para o dia.

Coloque as ervilhas em um panela, com 400 ml de 
água, ½ folha de louro e um pedaço pequeno de 

cebola e cozinhe em fogo médio, até amolecer bem. 
Se necessário, adicione mais 100 ml de água. Amasse 
com um garfo junto com 1 colher de sobremesa de 
azeite. 

Farofinha colorida :

Numa frigideira grande, refogue 1/2 cebola com o óleo 
vegetal. 

Coloque legumes ralados (1/4 cenoura e 1/4 de 
abobrinha e 1 pedaço pequeno de beterraba) e 
refogue até murcharem. Transfira para outra vasilha e 
reserve. Na mesma frigideira refogue a farinha de 
mandioca por alguns minutos e adicione os legumes. 

Adicione salsinha picada.

Prato do bebê  :

Peixe desfiado, farofinha colorida e 
ervilha cozida amassada.



Caldo caseiro de legumes :

Ingredientes :

1 colher (sopa) de azeite - 400 gramas de músculo em cubos (ou 
2 sobrecoxas de frango) - ½ cenoura, lavada, em rodelas - ½ talo 
de salsão, lavado e picado - 2 talos de salsinha - 2 talos de 
cebolinha - 2 ramos de tomilho 

Modo de Fazer :

  Aqueça uma panela e coloque o azeite. Junte o músculo, a 
cebola, a cenoura e o salsão e refogue até dourar. Adicione os 
demais ingredientes e cubra com 2 litros de água. Cozinhe com 
uma panela destampada, em fogo baixo, até que todos os 
ingredientes estejam macios. Se necessário, acrescente mais 
água durante o cozimento. Coe e reserve os legumes. Congele o 
caldo coado em formas de gelo. 
    Validade até 2 meses; Ou 2 dias na geladeira.

RECEITA EXTRA !



Legal conhecer
mais sobre a saúde
alimentar não é mesmo ?
Qualquer outra dúvida,
fala com a gente ! 


