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Artigo de revisão

Conhecimentos maternos: influência na introdução da 
alimentação complementar
Maternal knowledge: influence in introduction of complementary feeding

RESUMO

Objetivo: Investigar na literatura a influência dos conhecimentos ma-
ternos na introdução da alimentação complementar. 

Métodos: Trata-se de uma revisão da literatura, com ênfase nos últi-
mos 12 anos, utilizando-se artigos científicos publicados em revistas 
indexadas nas bases de dados SciELO, Lilacs, Capes e Google Scholar, 
nos idiomas português e inglês. Foram selecionados estudos clínicos 
randomizados, observacionais, experimentais, epidemiológicos, entre 
outros, com significância estatística de 5%. 

Resultados e Discussão: Existem crenças e práticas impregnadas à 
cultura brasileira que se mostram conflitivas com as recomendações 
para alimentação do lactente. Os cuidados maternos exercem forte im-
pacto sobre a saúde da criança e tem grande influência na formação de 
seus hábitos alimentares. Normalmente, mães com hábitos alimentares 
inadequados dificilmente irão estabelecer uma alimentação infantil ade-
quada. A nutrição no início da vida afeta não apenas o desenvolvimento 
cerebral, crescimento e composição corporal, mas também a programa-
ção metabólica, tendo impacto sobre doenças crônicas do adulto. 

Conclusão: A introdução adequada e no tempo oportuno da alimen-
tação complementar traz inúmeras vantagens para a saúde da criança e 
para a formação de seus hábitos alimentares, assim como a continuação 
do aleitamento materno até os dois anos de idade, mantendo os fato-
res de proteção. A atuação dos profissionais de saúde, principalmente 
do nutricionista, se faz importante na promoção da saúde da criança, 
cabendo a esses profissionais o incentivo à introdução alimentar apro-
priada. 
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Desmame; Nutrição do lactente; Hábitos alimentares. 
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INTRODUÇÃO

Os cuidados com a criança nos primeiros meses 
de vida são fundamentais, pois esse é um período 
em que se encontra muito vulnerável devido à fase 
de rápido crescimento e dependente de cuidados 
maternos.A criança pequena é um dos grupos 
mais vulneráveis aos erros, deficiências e exces-
sos alimentares, com consequências em seu esta-
do nutricional, como a desnutrição, a deficiência 
de micronutrientes ou o sobrepeso. Durante essa 
fase, a alimentação assume um papel importante 
para assegurar o crescimento e desenvolvimento 
adequados1,2. 

Após o sexto mês de vida as necessidades nutricio-
nais da criança já não são mais atendidas somente 
com o leite materno, sendo necessária a introdu-
ção de outros alimentos. A partir desse período, a 

criança já tem a maturidade fisiológica e neuroló-
gica para receber outros alimentos, que são cha-
mados alimentos complementares3,4.

O alimento complementar é qualquer alimen-
to nutritivo, sólido ou líquido, diferente do leite 
materno, oferecido à criança ainda amamentada5. 
Mesmo com a introdução de outros alimentos, a 
criança deve continuar a ser amamentada até os 
dois anos de idade, pois a função da alimentação 
complementar é exatamente complementar o leite 
materno, e não substituí-lo. Estimativas recentes 
sobre as principais causas de morte de crianças em 
todo o mundo mostram que muitos óbitos pode-
riam ser prevenidos com a combinação de aleita-
mento materno exclusivo até os seis meses e prá-
ticas adequadas de alimentação complementar4,6. 

ABSTRACT

Objective: To investigate the literaturethe influence of maternal knowl-
edge in the introduction of complementary feeding. 

Methods: It is a literature review, with emphasis on the last 12 years, 
using scientific articles published in journals indexed in databases SciE-
LO, Lilacs, Capes and Google Scholar, in Portuguese and English. Were 
selected randomized clinical trials, observational, experimental, epide-
miological, among others, with statistical significance of 5%.

Results and Discussion:There are beliefs and practices impregnated 
in Brazilian culture that show conflicting with recommendations for 
infant feeding.Maternal care exert a strong impact on children’s health 
and has great influence in forming their eating habits.Usually, mothers 
with poor eating habits will hardly establish a proper infant feeding.Nu-
trition in early life affects not only brain development, growth and body 
composition, but also the metabolic programming, having an impact on 
chronic diseases in adults. 

Conclusion:The introduction of appropriate and timely complemen-
tary feeding brings countless advantages for the child’s health and the 
training of your eating habits, as well as continued breastfeeding up to 
two years of age, keeping protective factors.The acting of health care 
professionals, especially nutritionists, becomes important in the pro-
motion of child health,fitting to these professionals the incentive to in-
troduce appropriate food.

Keywords: Complementary feeding; Breastfeeding; Weaning; Infant 
nutrition; Food habits.
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MÉTODOS

Trata-se de uma revisão da literatura, com ênfase 
nos últimos 12 anos, utilizando-se artigos científi-
cospublicados em revistas indexadas nas bases de 
dadosSciELO, Lilacs, Capes eGoogle Scholar, nos 
idiomas português e inglês, por meio dos descri-
tores: aleitamento materno, alimentação comple-
mentar, desmame, nutrição do lactente e hábitos 
alimentares. Foram selecionados estudos clínicos 
randomizados, observacionais, experimentais, 
epidemiológicos, entre outros, com significância 
estatística de 5%.

Foram analisados e selecionados artigos observan-
do-se o ano de publicação (2000-2012), a fonte, 
a população estudada, a metodologia utilizada, o 
instrumento de avaliação e a coleta de dados. Fo-
ram excluídos estudos que não trataram especifi-
camente do tema, artigos anteriores ao ano 2000 e 
artigos em idioma diferente de português e inglês. 

Ao todo foram utilizados 31 referências, a saber:28 
artigos científicos, sendo 20 (71,42%) artigos ori-
ginais e8(28,57%) artigos de revisão, 01 livro e 02 
publicações do Ministério da Saúde. Com relação 
ao ano de publicação, 1 (3,57%) artigo foi publi-
cado em2000, 2(7,14%) em 2003, 3 (10,71%) 
em 2004, 1 (3,57%) em 2005, 1 (3,57%) em 
2006, 4 (14,28%)em 2007, 1(3,57%) em 2008, 
6 (21,42%) em 2009, 5(17,85%) em 2010, 3 
(10,71%) em 2011 e 1 (3,57%) em 2012.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conhecimentos maternos e a introdução da 
alimentação complementar

Existem algumas crenças e práticas que ainda es-
tão impregnadas à cultura brasileira mostrando-se 
conflitivas com as recomendações para alimenta-
ção do lactente. De acordo com Almeida 2002, 
citado por Gomes e Nakano14, no Brasil é comum 
a pratica de oferecer a criança água para saciar a 
sede; chás para acalmar, aliviar as cólicas e tratar 
de diferentes doenças. Essa crença de que o leite 
materno não é completo para suprir as necessi-
dades da criança, resulta na introdução de outros 
leites não maternos e alimentos complementares 
antes do tempo apropriado.

Os cuidados maternos exercem forte impacto so-
bre a saúde da criança e estão diretamente relacio-
nados às informações em saúde, idade e grau de 
escolaridade da mãe, além do tempo dispensado a 

Os alimentos complementares são subdivididos em 
duas categorias: alimentos transicionais –aqueles 
preparados exclusivamente para a criança e modifi-
cados para atender suas habilidades e necessidades 
– e alimentos complementares não modificados e 
consumidos pelos demais membros da família e que 
não recebem denominação específica, podendo ser 
classificados como alimentos familiares7. 

Estudos mostram que, entre grupos de crianças 
com distintas práticas alimentares, o crescimento 
infantil mantem-se similar a padrões de referência 
até aproximadamente quatro meses de idade, ini-
ciando então um progressivo declínio. Este declí-
nio coincide com o período usual de introdução 
dos alimentos complementares8.

A introdução alimentar sofre influência de diver-
sos fatores, entre os quais se destaca a interação 
materna, pois constitui elemento fundamental nos 
cuidados com a criança9. Os cuidados maternos 
são fundamentais para a saúde da criança e podem 
ser influenciadas pela qualidade das informações 
em saúde, a escolaridade e idade da mãe, o apren-
dizado e as experiênciasmaternas, além do tempo 
disponível para os cuidados com o filho10,11. 

As crenças e tabus maternos tendem a trazer pre-
juízos à alimentação da criança por limitar o uso 
de alimentos importantes para seu crescimento e 
desenvolvimento, apesar de esses alimentos, nor-
malmente, estarem localmente disponíveis e serem 
consumidos pela família8. Além disso, as práticas 
de alimentação da criança são influenciadas dire-
tamente pelo ambiente alimentar, por informações 
fornecidas pelos profissionais de saúde, assim como 
pela mídia, principalmente através da veiculação de 
propagandas de fabricantes de alimentos12.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Mi-
nistério da Saúde nas capitais brasileiras e Distrito 
Federal no ano de 2009, houve uma prevalência 
de introdução precoce de água, chás e outros leites 
já no primeiro mês de vida. Encontrou-se também 
o consumo elevado de café, refrigerantes e espe-
cialmente bolachas e salgadinhos entre crianças 
de 9 a 12 meses. Com base nesses dados, pode-se 
afirmar que o processo de introdução de alimen-
tos complementares não é oportuno e é inadequa-
do do ponto de vista energético e nutricional13.

O objetivo do presente estudo foi investigar, me-
diante revisão bibliográfica, a influência dos co-
nhecimentos maternos sobre a introdução da ali-
mentação complementar.
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Os padrões de amamentação podem variar de so-
ciedade para sociedade. Mães de alta renda de paí-
ses desenvolvidos normalmente amamentam seus 
filhos por períodos mais longos que mães de alta 
renda de países em desenvolvimento; nestes paí-
ses, mães de baixa renda são as que amamentam 
seus filhos por períodos mais longos17.

Introdução precoce da alimentação complementar

Os malefícios da introdução de alimentos comple-
mentares antes dos seis meses de idade ultrapas-
sam, em muito, qualquer benefício em potencial 
desta prática14. 

Do ponto de vista nutricional, a introdução preco-
ce de alimentos pode ser desvantajosa, pois dimi-
nui a duração do aleitamento materno, interferin-
do na absorção de nutrientes importantes do leite 
materno, como o ferro e o zinco, aumentando o 
risco de contaminação e de reações alérgicas12,18. 

Oferecer à criança alimentos que não o leite ma-
terno antes do sexto mês de vida é em geral des-
necessário e pode deixar a criança mais vulnerável 
a diarreias, infecções respiratórias e desnutrição, 
que podem levar ao comprometimento do cres-
cimento e do desenvolvimentomental e motor1,19. 

Mais recentemente, tem-se associado a introdução 
precoce da alimentação complementar com o de-
senvolvimento de doenças atópicas, como a asma. 
O aleitamento materno exclusivo reduz o risco de 
asma, e esse efeito protetor parece persistir pelo 
menos durante a primeira década de vida, sendo 
particularmente evidente em crianças com histó-
ria familiar de doenças atópicas18,20. 

A introdução precoce dos alimentos complemen-
tares pode levar à interrupção do desenvolvimen-
to motor-oral adequado, que é adquirido durante 
o período de aleitamento materno, pois a sucção 
durante o aleitamento materno promove o desen-
volvimento adequado dos órgãos fonoarticulares 
quanto à mobilidade e postura e das funções de 
respiração, mastigação, deglutição e articulação 
dos sons da fala7. 

O principal argumento contra a introdução pre-
coce dos alimentos complementares é o aumen-
to da morbimortalidade, especialmente em locais 
com condições precárias de higiene. Oconsumo 
precoce dos alimentos complementares diminui a 
ingestão de leite materno e, consequentemente, a 
criança recebe menos fatores de proteção5. 

esses cuidados. Um suporte dos serviços de saúde 
dirigido a essas mães pode contribuir significati-
vamente para melhorar a condução do processo 
alimentar dos filhos9. 

A inserção da mulher no mercado de trabalho e, 
consequentemente, a busca por instituições desti-
nadas ao cuidado e educação de seus filhos podem 
causar impacto importante na alimentação dessas 
crianças. Normalmente, nessas instituições, os 
cardápios são monótonos, com predominância de 
leites artificiais, introdução precoce de açúcar, en-
latados, embutidos, doces, entre outros alimentos 
industrializados15. 

Apesar de todas as evidências científicas que dão 
suporte teórico à política de alimentação e nutri-
ção infantil, resultados de pesquisas e a prática 
profissional revelam, que as decisões das mães 
acerca da alimentação do filho não seguemexata-
mente as recomendações dos órgãos de saúde11. 

A formação dos hábitos alimentares tem como 
maior influência a interação da criança com a 
própria mãe ou com a pessoa mais ligada a sua 
alimentação, além do ambiente doméstico, das 
condições socioeconômicas e das relações fami-
liares.Desse modo, a família determina as práticas 
de alimentação, favorecendo o estabelecimento de 
um padrão de comportamento alimentar infantil 
adequado ou não. Mães com hábitos alimentares 
inadequados dificilmente irão estabelecer uma ali-
mentação infantil adequada16.

Conforme o estudo de Corrêa et al.10, as mães que 
residem em domicílios com mais de quatro pes-
soas, aquelas com escolaridade inferior a oito anos 
de estudo e as que exerciam atividade fora do lar 
apresentam mais chances de oferecer alimentos do 
grupo gorduras, doces, lácteo, amido, panificação, 
vegetais e frutas, sendo que leite e frutas foram 
oferecidos antes dos seis meses, interrompendo 
o aleitamento materno exclusivo, e os outros ali-
mentos antes dos seis meses.

Verifica-se que as crianças das áreas rurais sãoain-
da mais amamentadas do que as das áreas urba-
nas. A amamentação parece ser um processo mais 
difícil para as mães que residem na área urbana, 
por estas sofreremas pressões do trabalho fora do 
lar e da modernização. A introdução precoce dos 
alimentos complementares tem sido associada à 
opinião contrária das avós, à prematuridade e ao 
baixo peso ao nascer, à baixa escolaridade materna 
e à renda familiar, à idade materna inferior a 20 
anos, ao uso de chupetas e de mamadeiras7. 
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(isentos de germes patogênicos, toxinas ou pro-
dutos químicos prejudiciais), sem excessos de sal 
ou condimentos, de fácil consumo e boa aceitação 
pela criança. Também devem ser preparados em 
quantidade apropriada, fáceis de preparar a par-
tir dos alimentos da família e com custo aceitável 
para a família18,25.

Para assegurar que as necessidades nutricionais 
da criança sejam satisfeitas os alimentos comple-
mentares devem ser: introduzidos no momento 
certo, ou seja, quando a necessidade por energia 
e nutrientes exceda o que pode ser provido por 
aleitamento materno exclusivo; adequados, o que 
significa, devem fornecer energia, macro e micro-
nutrientes que satisfaçam às necessidades nutri-
cionais de uma criança em crescimento; sejam se-
guros do ponto de vista higiênico-sanitário e sejam 
adequadamente ministrados, ofertados de acordo 
com os sinais de apetite e saciedade da criança. A 
frequência das refeições deve ser adequada à idade 
da criança8. 

Ao completar 6 meses deve ser oferecido à crian-
ça 3 refeições/dia com alimentos complementares, 
além de oferecer água nos intervalos das refeições. 
Essas refeições constituem-se em duas papas de 
frutas e uma salgada, preparada com legumes e 
verduras, cereal ou tubérculo, alimento de origem 
animal (carne, vísceras, miúdos, frango, ovo) e fei-
jões. Ao completar 7 meses, essas refeições cons-
tituem-se em duas papas salgadas e duas de fruta. 
A partir dos 8 meses de idade, a criança já pode 
receber gradativamente os alimentos preparados 
para a família, desde que sem temperos picantes, 
sem alimentos industrializados, com pouco sal e 
oferecidos amassados, desfiados, triturados ou pi-
cados em pequenos pedaços. A partir de 1 ano de 
idade, a criança passa a receber os alimentos em 
consistência normal4. 

As crianças tendem a preferir os alimentos da ma-
neira como eles foram apresentados inicialmente 
e esses hábitos geralmente persistem até a idade 
adulta. Por isso, é recomendável que sejam ofere-
cidos inicialmente à criança alimentos com baixos 
teores de açúcar e de sal18.

A adoção de práticas alimentares adequadas nos 
primeiros anos de vida é de extrema importância, 
pois esse é o período em que os hábitos alimenta-
res são estabelecidos e continuarão na adolescên-
cia e na idade adulta1.

Introdução tardia da alimentação complementar

A introdução tardia de alimentos também é desfa-
vorável, de modo que não atende às necessidades 
energéticas do lactente e leva à desaceleração do 
crescimento da criança, aumentando o risco de 
desnutrição e de deficiência de micronutrientes12. 
O prolongamento do aleitamento materno exclu-
sivo após o sexto mês de vida está associado, prin-
cipalmente, a deficiências de energia, proteína, 
ferro, zinco e vitamina A21.

A anemia resultante da deficiência grave de ferro é 
o problema nutricional em crianças pequenas mais 
prevalente e difundido nos países em desenvolvi-
mento. No primeiro ano de vida, essa deficiência 
tem consequências preocupantes, em virtude de 
seu papel na neurogênese e na diferenciação de 
certas células e regiões cerebrais6. A reserva he-
pática de ferro se esgota por volta do sexto mês 
de vida, e o leite materno é relativamente pobre 
em ferro, apesar da excelente biodisponibilidade. 
A partir daí aumenta o risco de anemia, a criança 
continua crescendo, porém de forma mais lenta, 
o que faz com que ela se afaste cada vez mais da 
curva de referência21. 

O impacto da amamentação prolongada no estado 
nutricional da criança pode variar de acordo com 
a população. As crianças de nível socioeconômico 
mais baixo, por exemplo, quando amamentadas 
por um tempo maior, apresentaram um estado 
nutricional mais adequado22.

Recomendações nutricionais para introdução 
alimentar adequada 

O período considerado ideal para a introdução 
alimentar é aos seis meses de vida e são muitos 
os benefícios da introdução em tempo oportuno 
da alimentação complementar23. De acordo com 
o Ministério da Saúde, a introdução de alimentos 
complementares deve ser feita de forma lenta e 
gradual. Com a introdução do alimento, a criança 
deve continuar a ser amamentada até os 24 meses. 
Essas práticas asseguram o bom desenvolvimento 
físico, neurológico e motor da criança4,24. 

Uma alimentação complementar adequada é com-
posta de alimentos ricos em energia e micronu-
trientes (principalmente ferro, zinco, cálcio, vita-
mina A, vitamina C e folatos), sem contaminação 
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De acordo com o conceito proposto por Lucas 
1998 e citado por Brasil30, a programação meta-
bólica associa doenças na vida adulta, como dia-
betes, hipertensão arterial e obesidade, com alte-
rações fisiológicas durante o período de gestação 
e lactação. Este mesmo autor também propõe que 
a nutrição inadequada nas fases iniciais da vida 
pode, igualmente, provocar alterações na progra-
mação de órgãos e sistemas. 

A nutrição no início da vida afeta não apenas o 
desenvolvimento cerebral, crescimento e compo-
sição corporal, mas também a programação me-
tabólica, tendo impacto sobre doenças crônicas 
do adulto relacionadas com a dieta, imunidade, 
capacidade para o trabalho físico, e desempenho 
educacional e cognitivo31. 

CONCLUSÃO 

Com base na recente revisão, constatou-se a im-
portância da introdução adequada e no tempo 
oportuno da alimentação complementar, devido 
às inúmeras vantagens para a saúde da criança e 
para a formação de seus hábitos alimentares. Os 
conhecimentos, crenças e tabus maternos tendem 
a desempenhar uma grande influência na intro-
dução alimentar. Observa-se que ainda existem 
inúmeros fatores que entram em conflito com as 
recomendaçõesnutricionais acerca da introdução 
da alimentação complementar, influenciando nas 
decisões maternas. Nota-se também que a intro-
dução alimentar inadequada traz importantes 
consequências na saúde da criança a curto e a lon-
go prazo, podendo acarretar doenças crônicas na 
idade adulta. A atuação dos profissionais de saúde, 
principalmente do nutricionista, se faz importante 
na promoção da saúde da criança, cabendo a eles 
o incentivo à introdução alimentar apropriada e a 
disseminação de informações sobre a introdução 
correta da alimentação complementar. 

Programação metabólica, aleitamento materno e a 
introdução da alimentação complementar

Atualmente, há evidências de que a alimentação 
inadequada durante a primeira infância traz con-
sequências importantes na condição de saúde 
a longo prazo, podendo ser um dos fatores que 
justifica o aparecimento das doenças crônicas na 
idade adulta, tais como obesidade, hipertensão, 
doenças cardiovasculares e diabetes tipo 22,26. 

O termo “imprinting”metabólico descreve um fe-
nômeno pelo qual uma experiência nutricional 
precoce, atuando durante um período crítico e es-
pecífico do desenvolvimento, pode acarretar um 
efeito duradouro, persistente ao longo da vida do 
indivíduo, predispondo-o a determinadas doen-
ças27. 

O “imprinting” metabólico poderia ocorrer através 
de alguns potenciais mecanismos, como a indu-
ção de variações na estrutura de determinados 
órgãos (modificações navascularização, inervação 
ou justaposição dos diferentes tipos celulares den-
tro do órgão), alterações no número de células e 
diferenciação metabólica (alterações na expressão 
de determinados genes, acarretando variações na 
produção de enzimas, hormônios, receptores hor-
monais, transportadores transmembrana, etc.)28. 

Quando se fala em fatores de risco para o desen-
volvimento da obesidade, até pouco tempo atrás 
eram citados apenas os fatores genéticos e am-
bientais. Contudo, atualmente se considera a pro-
gramação como um dos mais importantes. Dentre 
esses fatores, o aleitamento materno e a introdu-
ção da alimentação complementar são itens que 
demostram grande impacto na prática, de acordo 
com a literatura. A prática do aleitamento materno 
pode ser considerada a iniciativa mais importan-
te entre todas quando o assunto é prevenção de 
obesidade. Diversos estudos demonstram que, de 
forma direta ou indireta, o aleitamento materno 
reduz de 20 a 30% o risco de obesidade. As prá-
ticas de alimentação saudável também têm papel 
fundamental na prevenção de doenças em longo 
prazo29. 
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