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RESUMO 

 

A introdução de alimentos deve ser feita em tempo oportuno, em quantidade e qualidade 

adequadas a cada fase do desenvolvimento infantil, pois esse é o momento em que os 

primeiros hábitos são adquiridos e formados e a correta inserção dos alimentos tem o papel de 

promoção à saúde e a hábitos de vida saudáveis, além de proteger a criança de deficiências de 

micronutrientes e doenças crônicas na idade adulta. Neste sentido, o conhecimento das mães 

sobre como e quando deve ser iniciada a alimentação complementar é relevante para um 

melhor desenvolvimento e crescimento infantil.  O objetivo desse trabalho é propor um plano 

de intervenção para capacitar as mães de crianças menores de dois anos de idade sobre a 

alimentação complementar. A intervenção será realizada com as mães que possuem crianças 

menores de dois anos e que são atendidas na Unidade Básica de Saúde Jucás- CE. As ações 

contarão com a participação da Equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF), os quais irão 

desenvolver oficinas semanais durante cinco semanas (com duração de 30 minutos cada) sobre 

alimentação complementar, posteriormente será aplicado um questionário para avaliar o 

conhecimento das mães sobre temática discutida. A intervenção ocorrerá em quatro etapas: i) 

reunião com a equipe; ii) convite às mães; iii) realização das oficinas;  iv) avaliação  da 

intervenção.  Espera-se o aumento do conhecimento das mães de crianças menores de dois 

anos sobre alimentação complementar e uma consequente melhora do estado nutricional das 

crianças menores de dois anos.  

 

Palavras-chave: Alimentação complementar. Lactente. Mães.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

The introduction of food must be made in the best time, in appropriate quantity and quality at 

every stage of child development, because this is the time when the first habits are acquired 

and trained and the correct insertion of the food has the role of promoting health and healthy 

living habits, in addition to protecting the child of micronutrient deficiencies and chronic 

diseases in adulthood. In this sense, the mothers ' knowledge about how and when to begin 

complementary feeding is relevant for a better child growth and development.  The objective 

of this work is to propose an action plan to empower mothers of children under two years of 

age on complementary feeding. The intervention will be held with mothers who have children 

under the age of two years and which are met in the basic health Unit Jucás-CE. The actions 

will count with the participation of the staff of the family health strategy (FHS), which will 

develop weekly workshops during five weeks (with a duration of 30 minutes each) on 

complementary feeding, it will subsequently be applied a questionnaire to evaluate the 

knowledge of mothers about theme discussed. The intervention will take place in four stages: 

i) team meeting; II) invitation to mothers; III) realization of workshops;  IV) evaluation of the 

intervention.  It is expected the increased knowledge of mothers of children under two years 

on additional supply and a consequent improvement of the nutritional status of children under 

two years old. 

 

Palabras-claves: Complementary feeding. Children. Mothers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

 1 1 INTRODUÇÃO..................................................................................................  7 

2 PROBLEMA...................................................................................................... 10 

3 JUSTIFICATIVA............................................................................................. 11 

4 OBJETIVOS.......................................................................................................  12 

 4.1 OBJETIVO GERAL................................................................................  12 

 4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.................................................................. 12 

5 REVISÃO DE LITERATURA........................................................................ 13 

 5.1 ALEITAMENTO MATERNO................................................................. 13 

 5.2 TIPOS DE ALEITAMENTO MATERNO.............................................. 13 

      5.3 DURAÇÃO E IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO...... 14 

 5.4 ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR............................................... 14 

 5.5FATORES QUE INFLUENCIAM NA ALIMENTAÇÃO 

COMPLEMENTAR E O PAPEL DO PROFISSIONAL DE 

SAÚDE.......................................................................................................... 

16 

 5.6 CONHECIMENTO DAS MÃES SOBRE A ALIMENTAÇÃO 

COMPLEMENTAR................................................................................... 

18 

6 METODOLOGIA..............................................................................................  20 

7 CRONOGRAMA.............................................................................................. 22 

8 RECURSOS NECESSÁRIOS......................................................................... 23 

9 RESULTADOS ESPERADOS......................................................................... 24 

 REFERÊNCIAS ................................................................................................  25 

 APÊNDICE.........................................................................................................  28 

   



7 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O aleitamento materno é uma estratégia natural de proteção e nutrição para a criança, 

além disso, é a maneira mais econômica e eficaz de intervenção para redução da 

morbimortalidade infantil. Permite ainda um impacto relevante na promoção da saúde integral 

da dupla mãe/bebê (BRASIL, 2009a). 

Neste contexto, o leite materno tem muitas vantagens tanto para mãe quanto para a 

criança, para mãe o ato de amamentar oferece proteção contra o câncer de ovário e mama, 

além de provocar amenorreia sendo um método natural de controle da natalidade; para a 

criança proporciona proteção das vias respiratórias e do trato gastrointestinal contra as 

infecções, promove o ganho de peso ideal, influencia na proteção imunológica e aumenta o 

vínculo afetivo entre mãe e filho (CUNHA et al., 2012), além disso, melhora o 

desenvolvimento físico, cognitivo, social e psicomotor da criança (MARTINS;           

HAACK, 2012). 

A recomendação do Ministério da Saúde (MS) e organizações internacionais de saúde 

é manter o aleitamento materno exclusivo desde as primeiras horas de vida até seis meses de 

idade, e de forma complementar até dois anos (MARTINS; HAACK, 2012). Atualmente a 

prevalência do aleitamento materno exclusivo em menores de seis meses no mundo é de 38%           

(WHO, 2014). 

Em estudo feito nos municípios do Nordeste, Gameleira - PE e em São João do 

Tigre-PB mostrou que as durações medianas do tempo de sobrevida do aleitamento materno 

exclusivo, exclusivo/predominante e aleitamento materno foram de 19, 79 e 179 dias em 

Gameleira e de 23, 91, e 169 dias em São João do Tigre, respectivamente (OLIVEIRA et al., 

2013).  

Em pesquisa realizada no município Sobral-Ceará, a prevalência do aleitamento 

materno foi alta (95%), mas a prevalência do aleitamento materno exclusivo até três meses de 

idade foi de 21,3% (FROTA et al., 2013). 

A transição do aleitamento materno para os alimentos consumidos pela família é o 

período denominado de alimentação complementar, o qual que deve ser iniciado aos seis 

meses de idade e concluído aos 24 meses. Após os seis meses de idade, deve-se oferecer à 

criança alimentos ricos em energia, proteínas e micronutrientes em quantidades e qualidades 

apropriadas (SILVA; GUBERT, 2010). A consistência desses alimentos deve ser pastosa ao 

início sendo aumentada gradativamente até chegar à alimentação da família (BRASIL, 2013).  
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A introdução de alimentos deve ser feita em tempo oportuno, em quantidade e 

qualidade adequadas a cada fase do desenvolvimento infantil, pois esse é o momento em que 

os primeiros hábitos são adquiridos e formados e a correta inserção dos alimentos tem o papel 

de promoção à saúde e a hábitos de vida saudáveis, além de proteger a criança de deficiências 

de micronutrientes e doenças crônicas na idade adulta (BRASIL, 2013).  

Diversos são os fatores que influenciam o tempo de introdução dos alimentos e a 

continuação do aleitamento materno, dentre estes, pode-se citar: a mãe, o contexto familiar e 

sociocultural (MARTINS; HAACK, 2012). Os cuidados maternos são fundamentais para 

saúde da criança e podem sofrer influência da qualidade das informações em saúde, da 

escolaridade e a idade da mãe (CORRÊA et al., 2009).  

No que se refere às doenças relacionadas às deficiências de micronutrientes no 

Brasil, a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS) realizada 

em 2006, reafirmou que as deficiências de ferro e vitamina A ainda persistem como 

problemas de saúde pública no Brasil, pois 17,4% das crianças e 12,3% das mulheres em 

idade fértil apresentam hipovitaminose A, enquanto 20,9% e 29,4% desses grupos 

populacionais, respectivamente, apresentam anemia por deficiência de ferro               

(BRASIL, 2009b). Estudos regionais apontam para uma prevalência média de cerca de 50% 

de anemia ferropriva em crianças menores de cinco anos de idade (BRASIL, 2009b).  

No Brasil, e em outros países em desenvolvimento, a desnutrição e a mortalidade 

infantil associada a infecções estão intimamente relacionadas às práticas alimentares 

desfavoráveis em crianças menores de dois anos, para evitar essas práticas erradas na 

alimentação o MS fornece as guias para alimentação correta das crianças menores de dois 

anos e recomenda o aleitamento materno exclusivo até seis meses de idade (BRASIL, 2013). 

A introdução precoce de alimentos complementares influencia e diminui o tempo de 

duração do aleitamento materno, ademais pode interferir na absorção de nutrientes 

importantes presentes no leite materno, tais como ferro e zinco. Observa-se que a introdução 

precoce da alimentação complementar tem-se associado com o desenvolvimento de doenças 

atópicas como as alergias (CUNHA et al., 2012). 

No entanto, a introdução tardia também é desfavorável, visto que, não atende as 

necessidades energéticas do lactente e leva a desaceleração do crescimento da criança, 

aumentando assim o risco de desnutrição e deficiência de micronutrientes. Portanto, conhecer 

sobre a alimentação complementar contribui para o desenvolvimento adequado do bebê 

(CUNHA et al.,2012). 
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Os conhecimentos maternos acerca da alimentação complementar têm aumentado, 

entretanto, apesar do avanço nas informações em saúde a respeito dessa temática, algumas 

mães ainda possuem conhecimentos equivocados sobre diversos aspectos, como o tempo 

oportuno de introdução, os alimentos oferecidos, e a forma correta de introdução dos 

alimentos (MARTINS; HAACK, 2012). 

É importante que as ações dos profissionais de saúde a fim de promover o 

aleitamento materno e a correta introdução da alimentação complementar prossigam, visando 

melhorar os conhecimentos da população e, assim, tornar os hábitos alimentares das crianças 

nos primeiros anos de vida mais adequados possíveis, garantindo um crescimento e 

desenvolvimento apropriado (MARTINS; HAACK, 2012). 
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2 PROBLEMA 

 

Nos dias atuais ainda é possível observar diversos transtornos nutricionais em 

crianças menores de dois anos, isso pode ser evidenciado na prática diária do trabalho, além 

disso, pode ser comprovado por meio dos dados da última PNDS que mostram que a 

prevalência de baixo peso para a estatura em crianças menores de 5 anos no Brasil foi de 

1,6%, baixa estatura para a idade foi de 6,8% e excesso de peso foi de 7,4%. Em comparação 

aos dados de 1996, evidencia-se a diminuição da desnutrição infantil. Outra informação de 

cobertura nacional fornecida pela PNDS que fortalece a adoção de estratégias de promoção da 

alimentação complementar saudável refere-se à prevalência de 20,9% de crianças com anemia 

e 17,4% com deficiência de vitamina A (BRASIL, 2009b). 

Um dos fatores que limita uma boa nutrição das crianças pequenas é o déficit de 

conhecimento das mães sobre uma alimentação saudável para seus filhos, as crenças e tabus 

maternos tendem a trazer prejuízos à alimentação da criança por limitar o uso de alimentos 

importantes para seu crescimento e desenvolvimento, apesar desses alimentos, normalmente, 

estarem localmente disponíveis e serem consumidos pela família. Além disso, as práticas de 

alimentação da criança são influenciadas diretamente pelo ambiente alimentar, por 

informações fornecidas pelos profissionais de saúde, assim como pela mídia, principalmente 

através da veiculação de propagandas de fabricantes de alimentos. Existem algumas crenças e 

práticas que ainda estão impregnadas à cultura brasileira mostrando-se conflitivas com as 

recomendações para alimentação do lactente (MARTINS; HAACK, 2012). 

Diante do exposto acima e considerando a importância do aleitamento materno, da 

alimentação complementar, e dos cuidados maternos às crianças menores de 2 anos. Surgem 

alguns questionamentos: Como os profissionais de saúde podem intervir em relação o 

aleitamento materno e a alimentação complementar em crianças menores de dois anos?  Por 

que algumas mães não oferecem o leite materno exclusivo até os seis meses? Por que 

introduzem precocemente a alimentação complementar? Qual o nível de conhecimento das 

mães sobre o tempo do aleitamento materno exclusivo e sobre a alimentação complementar?  

Esses e outros questionamentos podem ser respondidos após a implantação do plano 

de intervenção sobre alimentação complementar para capacitação de mães de crianças 

menores de dois anos atendidas em uma Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) de 

Monsenhor Tabosa – Ceará.  
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3 JUSTIFICATIVA 

 

O conhecimento das mães de crianças menores de dois anos, sobre a alimentação 

complementar é muito importante porque o crescimento e desenvolvimento da criança 

dependem de uma boa nutrição, segundo a Convenção sobre os Direitos das Crianças, todos 

os lactentes e crianças têm direito a uma boa nutrição (WHO, 2014). Neste aspecto, entende-

se que 45% das morbidades em crianças menores de cinco anos estão associadas à 

desnutrição.  Estima-se que em 2012, em todo o mundo, 162 milhões de crianças menores de 

cinco anos, sofreram de baixa estatura e 51 milhões tinham um baixo peso para seu tamanho, 

na maioria dos casos devido à má nutrição e infecções de repetição; 44 milhões estavam 

acima do peso ou obesos (WHO, 2014). 

Hoje uma alimentação complementar ótima não só depende de quais alimentos 

devem ser oferecidos à criança, também depende de quais alimentos a mãe oferece, outra 

coisa importante é quando, como, onde e quem oferece os alimentos ao lactente (BRASIL, 

2009a). A eleição dos alimentos complementares não só dependem de aspectos nutricionais, 

também tem que ser considerados os hábitos culturais, fatores biológicos como a maturação 

dos processos fisiológicos e fatores relacionados com quem oferece os alimentos ao lactente e 

com as crenças e hábitos familiares (CALLE; NASQUEZ; CÁRDENAS, 2013).  

Diante do exposto, a implantação de um projeto de intervenção que capacite às mães 

sobre a alimentação complementar se justifica pela importância que tem a nutrição adequada 

das crianças menores de dois anos, período em que ocorre a maior prevalência de desnutrição 

e falta de micronutrientes, após essa idade é muito difícil reverter o retardo no crescimento 

ocorrido em etapas precoces. 

O interesse pela temática pode ser justificado pelo déficit de conhecimento das mães 

sobre a alimentação complementar. Na realização do atendimento médico na UBSF Jucás do 

município de Monsenhor Tabosa, percebemos que ao fazer a anamnese e interrogarmos sobre 

a alimentação das crianças menores de dois anos, algumas mães não tinham o conhecimento 

sobre o que é a alimentação complementar, muitas delas vezes referiam-se à alimentação da 

criança como “mingau”. Outro fator observado foi na avaliação antropométrica, pois a 

maioria das crianças menores de dois anos, cujas mães não tinham conhecimento sobre a 

alimentação complementar, apresentou estado nutricional deficitário.  Neste contexto, os 

profissionais da saúde, em especial, os das equipes de saúde da família, têm um papel 

fundamental na promoção de hábitos alimentares saudáveis desde a infância. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Capacitar mães de crianças menores de dois anos sobre a alimentação complementar. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Orientar as mães de crianças menores de dois anos sobre como deve ser a 

alimentação complementar; 

2. Sensibilizar as mães sobre a importância do aleitamento materno. 
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5 REVISÃO DE LITERATURA 

 

5.1 Aleitamento Materno 

 

A manutenção do aleitamento materno é vital, além disso, a introdução de alimentos 

seguros, acessíveis e culturalmente aceitos na dieta da criança, em época oportuna e de forma 

adequada, é de notória importância para o desenvolvimento sustentável e equitativo de uma 

nação, para a promoção da alimentação saudável em consonância com os direitos humanos 

fundamentais e para a prevenção de distúrbios nutricionais de grande impacto em saúde 

pública (BRASIL, 2009a). Porém, a implantação das ações de proteção e promoção do 

aleitamento materno e da adequada alimentação complementar depende de esforços coletivos 

intersetoriais e constitui enorme desafio para o sistema de saúde, numa perspectiva de 

abordagem integral e humanizada (BRASIL, 2012a).  

Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. É um processo que envolve 

interação profunda entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional da criança, em 

sua habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento 

cognitivo e emocional, além de ter implicações na saúde física e psíquica da mãe       

(BRASIL, 2009a).  

 

5.2 Tipos de Aleitamento Materno 

 

É muito importante conhecer e utilizar as definições de aleitamento materno adotadas 

pela OMS e reconhecidas no mundo inteiro (WHO, 2007). Assim, o aleitamento materno 

costuma ser classificado em:  

• Aleitamento materno exclusivo (AME) – quando a criança recebe somente leite 

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

ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, 

suplementos minerais ou medicamentos; 

• Aleitamento materno predominante – quando a criança 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 criança recebe leite materno (direto da mama ou 

ordenhado), independentemente de receber ou não outros alimentos; 
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• Aleitamento materno complementado – quando a criança recebe, além do leite 

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

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

leite, mas este não é considerado alimento complementar; 

• Aleitamento materno misto ou parcial – quando a criança recebe leite materno e 

outros tipos de leite. 

 

5.3 Duração e Importância do Aleitamento Materno 

 

Vários estudos sugerem que a duração da amamentação na espécie humana seja, em 

média, de dois a três anos, idade em que costuma ocorrer o desmame naturalmente      

(BRASIL, 2009a). A OMS e o MS recomendam AME por seis meses e complementado até os 

dois anos ou mais (BRASIL, 2012a). 

A importância do aleitamento materno justifica-se pelos diversos benefícios que ele 

pode trazer para a criança, dentre eles: i) evitar mortes infantis; ii) evitar diarreia; iii) evitar 

infecção respiratória e alergia; iv) diminuir o risco de Hipertensão, colesterol alto e diabetes; 

v) reduzir a chance de obesidade; vi) influenciar de maneira positiva na inteligência; vii) 

melhorar o desenvolvimento da cavidade bucal, entre outros (CUNHA et al., 2012). 

Além disso, o aleitamento materno também proporciona inúmeros benefícios para 

mãe, entre os quais, pode-se citar: i) proteção contra o câncer de mama; ii) evitar nova 

gravidez . Além da proteção contra câncer de mama e de ovário, e diabetes tipo 2, tem sido 

atribuído ao aleitamento materno proteção contra as seguintes doenças na mulher: câncer de 

útero;  obesidade;  doença metabólica; osteoporose e fratura de quadril; artrite reumatoide; 

depressão pós-parto e diminuição do risco de recaída de esclerose múltipla pós-parto. A todos 

esses efeitos somam-se redução do risco de hemorragia pós-parto quando a mulher amamenta 

logo após o parto; e o efeito anticoncepcional da amamentação exclusiva (BRASIL, 2012a). 

 

5.4 Alimentação Complementar 

 

Alimentos complementares são quaisquer alimentos, com exceção do leite materno, 

que são oferecidos à criança amamentada. Alimentos de transição, anteriormente designados 

“alimentos de desmame”, se referem aos alimentos especialmente preparados para crianças 

pequenas, até que elas passem a se alimentar de alimentos consumidos pela família. O termo 
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“alimentos de desmame” deve ser evitado, já que sugere que o seu objetivo seria o desmame e 

não a complementação do leite materno (GOMES; NAKANO, 2007). 

A definição do período adequado para iniciar a introdução dos alimentos deve levar 

em consideração a maturidade fisiológica e neuromuscular da criança e as necessidades 

nutricionais. Até os quatro meses de idade, a criança ainda não atingiu o desenvolvimento 

fisiológico necessário para que possa receber alimentos sólidos. Apesar de o reflexo de 

protrusão (que faz com que o bebê jogue para fora tudo que é colocado em sua boca) estar 

desaparecendo, a criança ainda não senta sem apoio e não obtém o controle neuromuscular da 

cabeça e do pescoço para mostrar desinteresse ou saciedade, afastando a cabeça ou jogando-a 

para trás. Portanto, em função dessas limitações funcionais, nessa fase ela está preparada para 

receber basicamente refeição líquida (leite materno somente) (BRASIL, 2012a). 

Por volta do quarto ao sexto mês de vida, a aceitação e tolerância da alimentação 

pastosa melhoram sensivelmente não só em função do desaparecimento do reflexo de 

protrusão da língua, como também pela maturação da função gastrointestinal e renal e 

também do desenvolvimento neuromuscular (BRASIL, 2009a). Com a aproximação do sexto 

mês de vida, o grau de tolerância gastrointestinal e a capacidade de absorção de nutrientes 

atingem um nível satisfatório e, por sua vez, a criança vai se adaptando física e 

fisiologicamente para uma alimentação mais variada quanto à consistência e à textura 

(BRASIL, 2009a; DIAS et al., 2010). 

As crianças menores de seis meses que recebem com exclusividade o leite materno já 

muito cedo começam a desenvolver a capacidade de autocontrole da ingestão, aprendendo a 

distinguir as sensações de fome, durante o jejum, e de saciedade, após a alimentação. Essa 

capacidade permite à criança, nos primeiros anos de vida, autocontrole sobre o volume de 

alimento que consome em cada refeição e os intervalos entre as refeições, segundo suas 

necessidades. Posteriormente esse autocontrole sofrerá influência de outros fatores, como o 

cultural e social. Deve-se sempre pesquisar a história familiar de reações alérgicas antes da 

introdução de novos alimentos (BRASIL, 2013). 

Após os seis meses, a criança amamentada deve receber os alimentos 

complementares (papa de fruta e papa salgada).  Para aumentar a absorção do ferro não-heme 

presente nos alimentos de origem vegetal, como por exemplo, os vegetais verde-escuro, é 

importante o consumo de alimentos fontes de vitamina C, junto ou logo após a refeição 

consumo de vísceras e miúdos (ex. fígado, coração, moela) no mínimo uma vez por semana. 

A papa salgada deve conter um alimento do grupo dos cereais ou tubérculos, um dos legumes 
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e verduras, um do grupo dos alimentos de origem animal (frango, boi, peixe, miúdos, ovo) e 

um das leguminosas (feijão, soja, lentilha, grão de bico).  O ovo cozido (clara e gema) pode 

ser introduzido ao completar 6 meses (BRASIL, 2013). 

Entre os 6 aos 12 meses de vida, a criança necessita se adaptar aos novos alimentos, 

cujos sabores, texturas e consistências são muito diferentes do leite materno. Como 

consequência do seu desenvolvimento e controle sobre os movimentos e da fase exploratória 

em que se encontra a criança não se satisfaz mais em apenas olhar e em receber passivamente 

a alimentação. É comum querer colocar as mãos na comida, por isso é relevante que se dê 

liberdade para que ela explore o ambiente e tudo que a cerca, inclusive os alimentos, 

permitindo que tome iniciativas (BRASIL, 2013). 

Deve-se procurar variar ao máximo a dieta para que a criança receba todos os 

nutrientes de que necessita e, também, para contribuir com a formação dos hábitos 

alimentares, além de evitar a monotonia alimentar (BRASIL, 2013).  

 

5.5 Fatores que Influenciam na Alimentação Complementar  

 

Dentre os diversos fatores que influenciam a alimentação complementar pode-se 

citar: i) acessibilidade física e financeira aos alimentos; ii) sabor dos alimentos; iii) variedade 

dos alimentos; iv) cor dos alimentos; v) harmonia das refeições; vi) segurança sanitária dos 

alimentos (BRASIL, 2012a).  

A acessibilidade física e financeira refere-se aos custos pessoais ou da família 

associados à aquisição de alimentos necessários para um regime adequado de alimentação, 

além disso, os alimentos devem ser acessíveis a todos incluindo as pessoas mais vulneráveis 

(BRASIL, 2012b). Ao contrário do que tem sido construída socialmente, por meio de 

informação equivocada veiculada principalmente pela mídia, a alimentação saudável não é 

cara, pois se baseia em alimentos in natura e produzidos regionalmente. A alimentação das 

crianças deve ser composta por alimentos básicos e devem ser evitados alimentos processados 

nos primeiros anos de vida (BRASIL, 2009b; BRASIL, 2013). 

O apoio e o fomento aos agricultores familiares e às cooperativas para a produção e a 

comercialização de produtos saudáveis, como grãos, leguminosas, frutas, legumes e verduras, 

são importantes alternativas não somente para a melhoria da qualidade da alimentação, mas 

também para estimular a geração de renda em pequenas comunidades, além de sinalizar para a 
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integração com as políticas públicas de produção de alimentos (BRASIL, 2009a; BRASIL, 

2012b; BRASIL, 2013). 

O sabor é o resultado da associação complexa das sensações de gosto, de aroma e 

das sensações táteis químicas, que são enviadas para, e interpretadas pelo cérebro, 

proporcionando prazer, desgosto e\ou outras sensações. O argumento da ausência de sabor da 

alimentação saudável é outro tabu a ser desmistificado, pois é e precisa ser necessariamente 

saborosa. As crianças, ao receberem a alimentação complementar, tendem a se acostumar com 

os alimentos na forma como são inicialmente oferecidos (DIAS et al.,2010).  Neste sentido, 

devem ser escolhidos os alimentos naturais e menos refinados, como, por exemplo, 

tubérculos, frutas, legumes e verduras e grãos variados – alimentos saudáveis, saborosos, 

culturalmente valiosos, nutritivos, típicos e de produção factível em várias regiões brasileiras, 

inclusive e principalmente por pequenos agricultores familiares. 

A variedade dos alimentos refere-se ao fato de que os alimentos oferecidos à criança 

devem ser de grupos diferentes, frutas, legume, cereais, carnes, mesmo assim temos alimentos 

de um mesmo grupo que são ricos em diferentes nutrientes (BRASIL, 2013). O consumo de 

vários tipos de alimentos fornece os diferentes nutrientes necessários, evitando a monotonia 

alimentar, que limita a disponibilidade de nutrientes necessários para atender a uma 

alimentação adequada; devem ser oferecidos às crianças diferentes alimentos, sendo 

necessário, às vezes, diversas ofertas do mesmo alimento para a sua aceitação (BRASIL, 

2009a). 

A cor dos alimentos refere-se à pigmentação que os alimentos têm, estes têm relação 

com os nutrientes que aportam ao corpo, sejam vitaminas, minerais. A alimentação saudável 

contempla uma ampla variedade de grupos de alimentos com múltiplas colorações. Sabe-se 

que quanto mais colorida é a alimentação, mais rica é em termos de vitaminas e minerais. 

Essa variedade de coloração torna a refeição atrativa, o que agrada aos sentidos e estimula o 

consumo de alimentos saudáveis, como frutas, legumes e verduras, grãos e tubérculos em 

geral (BRASIL, 2009a; RAGONE, 2012). 

A harmonia das refeições refere-se à garantia do equilíbrio em quantidade e em 

qualidade dos alimentos consumidos para o alcance de uma nutrição adequada, considerando 

que tais fatores variam de acordo com a fase do curso da vida, estado nutricional, estado de 

saúde, idade, sexo e grau de atividade física. Ressalta-se que, entre os vários nutrientes, 

ocorrem interações que podem ser benéficas ou prejudiciais ao estado nutricional, o que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aroma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sensa%C3%A7%C3%B5es_t%C3%A1teis_qu%C3%ADmicas
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implica na necessidade de harmonia e equilíbrio entre os alimentos consumidos (BRASIL, 

2009a). 

A segurança sanitária dos alimentos refere-se à prática de medidas que permitam o 

controle da entrada de qualquer agente que promova risco à saúde ou integridade física do 

consumidor (SILVA; RUI, 2013). Os alimentos devem ser seguros para o consumo, ou seja, 

não devem apresentar contaminantes de natureza biológica, física ou química ou outros 

perigos que comprometam a saúde do indivíduo ou da população. As crianças são vulneráveis 

e constituem grupo de risco para a ocorrência de doenças em função da falta de segurança 

sanitária (BRASIL, 2009a), Assim, com o objetivo de redução dos riscos à saúde, medidas 

preventivas e de controle, incluindo as boas práticas de higiene, devem ser adotadas em toda a 

cadeia de alimentos, desde a sua origem até o preparo para o consumo em domicílio, em 

restaurante e em outros locais que comercializam alimentos. 

A vigilância sanitária deve executar ações de controle e fiscalização para verificar a 

adoção dessas medidas por parte das indústrias de alimentos, dos serviços de alimentação e 

das unidades de comercialização de alimentos. Além disso, a orientação da população sobre 

práticas adequadas de manipulação dos alimentos deve ser uma das ações contempladas nas 

políticas públicas de promoção da alimentação saudável. Os alimentos consumidos pelas 

crianças são aqueles disponíveis para o consumo da família em nível domiciliar. Assim, a 

garantia da segurança alimentar dos alimentos é de extrema importância (BRASIL, 2009a;  

SILVA, 2013). 

 

5.6 Conhecimento das mães sobre a alimentação complementar e o papel do profissional 

de saúde 

 

O comportamento alimentar da criança é determinado pela interação da criança com 

o alimento, pelo seu desenvolvimento anatomofisiológico e por fatores emocionais, 

psicológicos, socioeconômicos e culturais. Deve-se considerar, entretanto, que a influência 

mais marcante na formação dos hábitos alimentares é o produto da interação da criança com 

os pais ou com a pessoa responsável pela sua alimentação, que desenvolvem o papel dos 

primeiros educadores nutricionais (DIAS et al., 2010). 

Os fatores culturais e psicossociais influenciam as experiências alimentares da 

criança desde o momento do nascimento, por meio do processo de aprendizagem. O contexto 

social exerce papel preponderante, sobretudo nas estratégias que os pais utilizam para 
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alimentar a criança ou para estimulá-la a comer alimentos específicos. O ambiente doméstico, 

o estilo de vida dos pais, as relações interfamiliares podem ter grande influência na 

alimentação, nas preferências alimentares, e afetar o equilíbrio nutricional da alimentação pela 

disponibilidade e composição dos alimentos. Assim, a família tem papel decisivo no 

aprendizado de hábitos socialmente aceitos, na formação de novos hábitos, no autocontrole da 

ingestão alimentar e na formação de um padrão de comportamento alimentar adequado ou não 

(DIAS et al., 2010). 

 O grande desafio do profissional de saúde é conduzir o processo de introdução de 

alimentos complementares de maneira a auxiliar adequadamente mães e cuidadores. Isso 

implica estar atento às necessidades da criança, da mãe e da família, acolhendo dúvidas, 

preocupações, dificuldades, conhecimentos prévios e também os êxitos, aspectos tão 

importantes quanto o conhecimento técnico para garantir o sucesso de uma alimentação 

complementar saudável. Assim, a empatia e a disponibilidade da equipe de saúde, com 

destaque para a Equipe de Saúde da Família, são decisivas, já que muitas inseguranças no 

cuidado com a criança podem ocorrer a qualquer momento e isto exige de todos os 

profissionais, sensibilidade e vigilância adicional para garantir o vínculo e a continuidade do 

cuidado (VASCONCELOS, 2010). 

O profissional de saúde torna-se promotor da alimentação saudável na comunidade 

em que atua quando consegue realizar uma escuta efetiva e traduzir os conceitos técnicos em 

linguagem simples e acessível, de forma prática. Assim, ao orientar a alimentação da criança, 

devem-se levar em conta, conceitos adequados de preparo, noções de consistência e 

quantidades ideais das refeições além de opções para diversificar os alimentos, que 

contemplem as necessidades nutricionais para cada fase do desenvolvimento (BRASIL, 

2009a; VASCONCELOS, 2010; BRASIL, 2013). 
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6 METODOLOGIA  

 

6.1 Cenários da intervenção  

 

O projeto será realizado na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Jucás, 

situada no bairro do mesmo nome no Município Monsenhor Tabosa-CE.  

O município esta localizado no interior do estado do Ceará, no sertão, na região de 

Crateús, bioma de caatinga, tem uma população de 16.705 habitantes, com uma extensão 

territorial de 887,137 km quadrados (IBGE, 2010).  Em sua rede de atenção à saúde possui 

um hospital municipal, seis equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF), um Centro de 

Atenção Psicológica (CAPS), o Centro de Referencia de Assistência Social (CRAS), Centro 

de Especialidades Odontológicas (CEO).  

A equipe da ESF escolhida para esse trabalho é composta por um médico, uma 

enfermeira, uma técnica de enfermagem e sete agentes comunitários de saúde (ACS).  

 

6.2 Sujeitos da intervenção  

 

Os sujeitos da intervenção serão as mães de crianças menores de dois anos que moram 

na área de abrangência ESF Jucás e que aceitem participar das ações que serão desenvolvidas. 

 

6.3 Procedimentos da intervenção  

 

A ação contará com a participação de toda equipe da UBSF. A primeira etapa 

consistirá em uma reunião com a equipe para explicar a proposta do plano de intervenção e 

coletar sugestões para a sua implementação. Na ocasião, também será feito o levantamento da 

quantidade de mães que possuem crianças menores de dois anos, por meio de consulta aos 

envelopes familiares disponíveis na UBSF.  

Na segunda etapa, as mães com crianças menores de dois anos serão recrutadas pelas 

ACS nas visitas domiciliares por meio de um convite impresso, no qual constarão os dias e os 

horários delas comparecem ao local das atividades.  

Na terceira etapa serão feitas as oficinas sobre alimentação complementar em 

crianças menores de dois anos para as mães. As oficinas serão feitas numa igreja que esta 

localizada perto da UBSF, a referida instituição foi escolhida por ser um ambiente confortável 
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e de fácil acesso. De acordo com o planejamento das atividades, as oficinas ocorrerão às 

terças-feiras à tarde, com início às 15:00 h e terão uma duração de 30 minutos, o material que 

será utilizado na preparação das oficinas vai ser a guia alimentar para crianças menores de 

dois anos, “Dez passos para uma alimentação saudável” (BRASIL, 2013), os profissionais 

que farão abordagem dos temas serão o médico, enfermeira da ESF Jucás e os ACS.  

Serão feitas cinco oficinas no total, uma oficina semanal, na primeira e na última 

oficina será aplicado um questionário (APENDÊNCE A) às mães para avaliar o grau do 

conhecimento delas sobre a alimentação complementar. Os temas serão abordados da seguinte 

maneira:  

i) na primeira oficina o aleitamento materno vai ser tratado (Vantagens, importância, 

técnica do aleitamento); 

ii) na segunda oficina será tratado a introdução da alimentação complementar 

(Momento certo, esquema de introdução, quais alimentos a introduzir);  

iii) na terceira oficina serão abordados os horários de alimentação da criança, a 

consistência dos alimentos e recursos a serem usados para garantir bom sucesso da 

alimentação complementar; 

iv) na quarta oficina será tratada a importância das frutas, verduras, vegetais, a 

importância de uma alimentação corrida e sobre a higiene dos alimentos na sua manipulação,  

v) na quinta oficina será tratado sobre alimentação na criança doente, serão 

orientadas preparações de receitas. Em cada uma das oficinas terá um momento de 

esclarecimento de dúvidas e de participação das mães. Além disso, nessa última oficina será 

aplicado um questionário (APENDÊNCE A) para avaliar o grau do conhecimento das mães 

sobre a temática que foi abordada. 

Na quarta etapa, será feita uma reunião com a equipe que participou das atividades 

para avaliação das ações oficinas realizadas e para coletar sugestões para próximas atividades.   
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7 CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (meses) – Ano 2016 

Atividades  1° 2° 3º 4 º 5 º 6 º 7 º 8 º 9 º 10 º 11 º 12 º 

Revisão bibliográfica x x x x x        

Apresentação do projeto 

nos diversos setores 

     x       

Rediscussão do projeto 

na equipe de trabalho 

     x       

Oficinas de 

sensibilização e 

capacitação das mães 

      x x x    

Fornecimento de 

feedback à equipe e à 

população 

         x x x 
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8  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

Os recursos necessários a utilizar são: 

Humanos: Médico, enfermeiro, equipe de saúde e as mães. 

Materiais: papel, lápis, caneta, Data-show e computador. 

Estrutura física: Igreja que se encontra localizada na proximidade da UBSF Jucás.  
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9  RESULTADOS ESPERADOS 

 

Os resultados esperados da intervenção são o aumento do conhecimento das mães de 

crianças menores de dois anos sobre alimentação complementar e uma consequente melhora 

do estado nutricional das crianças menores de dois anos. Além disso, espera-se o 

fortalecimento do vínculo entre a equipe de saúde da família e as mães que participarem das 

ações.  
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APÊNDICE – A 

 

Questionário – Conhecimento sobre alimentação de crianças menores de dois anos 

 

1. Idade da mãe ______ 

2. Escolaridade: 

(   ) Nenhuma. 

(   ) Ensino Fundamental incompleto 

(   ) Ensino fundamental completo 

(   ) Ensino meio incompleto 

(   ) Ensino meio completo 

(   ) Ensino superior incompleto 

(   ) Ensino superior completo 

3. Renda familiar per capita: 

(   ) ≤1 salário mínimo  

(   ) > 1 salário mínimo  

4. Qual idade começou oferecer alimentos à criança? 

(   ) Antes de seis meses 

(   ) Seis meses 

(   ) Depois de seis meses 

            (   ) Porque se diferente de seis meses? 

5. Quando iniciar a alimentação da criança quais os alimentos devem ser oferecidos? 

(   ) Chá e sucos 

(   ) Legumes e frutas  

(   ) Feijão 

(   ) Carne 

6. Quais os alimentos são melhores para alimentação da criança entre seis meses e um 

ano? 

(   ) Sopas 

(   ) Danoninho e iogurtes 

(   ) Chá, mel e sucos 

(   ) Verduras, Frutas e feijão 

7. A comida da criança, no início, como deve ser oferecida? 

(   ) Em pedaços 

(   ) Bem amassadas com um garfo 

(   ) Batida no liquidificador 

(   ) Passada na peneira 

8. No final dos seis meses de idade qual o melhor cardápio para o almoço da criança? 

(   ) Beterraba cozida, batata cozida e arroz 

(   ) Arroz, caldo de feijão e mandioca 

(   ) Arroz, feijão, carne moída e cenoura cozida 

(   ) Sopa de macarrão, cenoura, chuchu e batata 
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9. O que deve ser usado para se oferecer alimentos para uma criança a partir dos seis 

meses de idade? 

(   ) Mamadeira 

(   ) Chucas 

(   ) Copos 

(   ) Garfos 

10. O que não deve ser usado para preparar a comida da criança? 

(   ) Óleo 

(   ) Tempero em cubinho 

(   ) Cebola 

(   ) Alho e sal 

11. Qual o melhor momento para se oferecer água à criança? 

(   ) Durante o almoço 

(   ) 5 minutos após do almoço 

(   ) Nos intervalos entre as refeições 

(   ) Durante o jantar 

12. Até que idade o ministério da saúde recomenda que as crianças sejam amamentadas? 

(   ) Até seis meses de idade 

(   ) Até um ano 

(   ) Até começar a dar comida 

(   ) Até dois anos ou mais 

13. Durante o almoço ou jantar de crianças maiores de seis meses de idade, como os 

alimentos devem ser oferecidos? 

(   ) Todos bem misturados 

(   ) Todos juntos no prato mais sem misturar 

(   ) O mesmo alimento todos os dias 

(   ) No mesmo prato da mãe 

 

 

 

 

 

 

 


