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A ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA NO PRIMEIRO ANO DE VIDA

A INTRODUÇÃO DE
NOVOS ALIMENTOS

O bebé nos primeiros meses de vida alimenta-se 
exclusivamente de leite, este cobre todas as suas 
necessidades nutricionais. O desejável é o 
aleitamento materno exclusivo durante o primeiro 
semestre de vida; porém, o aleitamento materno 
por um período mais curto ou o aleitamento misto, 
também têm um efeito benéfico para a saúde do 
lactente. É importante que o aleitamento materno, 
sempre que possível, prossiga ao longo do programa 
de diversificação alimentar.

A partir dos 6 meses não é possível suprir só com leite as necessidades 
energético-proteicas e em micronutrientes, capazes de possibilitar ao bebé 
um crescimento e desenvolvimento adequados. Assim, é necessário 
introduzir novos alimentos a partir dos 5-6 meses – não antes dos 4 meses, 
por falta de evolução maturativa do lactente nem depois dos 6 meses, pelo 
que se disse anteriormente, nomeadamente o risco de carência de ferro ou 
de anemia ferripriva.

Há um período ideal para a introdução de sabores e texturas na 
alimentação do bebé; se esta introdução não for feita até aos 10 meses, 
aumenta o risco de dificuldades na alimentação da criança e nos hábitos 
dietéticos em idades posteriores.

Diversificar corretamente a alimentação permite fazer, de uma forma 
equilibrada, a transição de uma alimentação láctea, para a alimentação 
familiar (12 meses). 

• Os novos alimentos devem ser dados à 
colher para ser estimulada a deglutição 
não associada à sucção;

• O seu filho só está habituado a mamar e a 
engolir leite e água;

Tenha em atenção que:
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A introdução deve ser gradual, um alimento novo de cada vez, com um 
intervalo de, aproximadamente, 4 dias. 

Assim, permite à criança experimentar os novos alimentos e familiarizar-se 
com os seus sabores. Também, se surgir alguma reação de intolerância, 
poderá facilmente identificar o alimento que a provocou.

Estejam calmos e disponíveis. É uma ótima oportunidade de interagir e de 
desenvolver a comunicação.

Com a introdução de novos alimentos torna-se necessário que a criança 
beba água. Não se esqueça de a oferecer.

•  Se necessário poderá antecipar a próxima refeição;

• É importante que o bebé esteja na posição de sentado.

• Nos primeiros dias não dê importância à quantidade do novo alimento que 
o bebé come;

• Se não quiser comer, não insista;

•É necessário tempo para se habituar à nova consistência e aos diferentes 
sabores;

• Ao princípio pode deitar fora o novo alimento, o que é um reflexo normal, 
que irá passar à medida que se habituar à colher;

MESMO QUE HAJA ALGUMA DIFICULDADE NÃO DESISTA,
SEJA PERSISTENTE

PROCURE QUE O TEMPO
DA REFEIÇÃO SEJA UM
PERÍODO AGRADÁVEL

PARA SI E PARA O BEBÉ
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PAPA LÁCTEA:

PAPA NÃO LÁCTEA:

•  Que já tem leite na sua composição e é preparada só com água.

•  Que não tem leite na sua composição e que por isso é preparada com o 
leite que o bebé toma habitualmente.   

DIVERSIFICAÇÃO  ALIMENTAR

A introdução dos novos alimentos não necessita obedecer a regras rígidas, 
deve ter em conta as caraterísticas de cada família e de cada criança.

Habitualmente inicia-se com uma papa de cereais sem glúten (até aos 6 
meses) – milho, arroz, com ou sem frutos – ou com um puré de legumes e 
fruta.

Esta refeição deve ser dada à colher e substitui uma das mamadas.

Existem dois tipos de papas que podem ser dadas nesta idade:

Para preparar a papa, coloca-se primeiro no prato a água ou o leite e 
depois, vai-se juntando a farinha até estar na consistência desejada. 

A papa não deve ficar muito líquida nem demasiado consistente. Ter em 
conta na preparação da papa a preferência do bebé.
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Quando o bebé estiver a aceitar bem a papa pode começar com o puré de 
legumes e fruta, ou vice-versa, substituindo outra mamada. Passa a fazer 3 
refeições de leite e 2 de colher. 

Deve ser preparado inicialmente com batata ou batata-doce e cenoura ou 
abóbora.

Adicionar 5 – 7,5 ml de Azeite, em cru, a cada dose de puré de legumes.

Poderá fazer sopa que dê para mais de um dia, desde que conservada no frio.

- Leguminosas (ervilha, feijão, grão, fava, lentilha). Devem ser introduzidas 
uma de cada vez, na sopa, 1 a 2 vezes por semana;

- Espinafres, nabo, nabiça, beterraba, aipo, couve;

- Evitar o uso de tomate até ao ano de idade.

Quando o bebé estiver habituado ao sabor destes legumes, começar a 
introduzir um novo legume de cada vez, com intervalos de 3-4 dias – cebola, 
alface, alho, alho-francês, feijão-verde, curgete, brócolos, couve-flor.

Não acrescentar sal.

Não introduzir antes dos 10-12 meses:

Base da sopa

Acrescentar à base Acrescentar dos 10 aos 12 M

PURÉ DE LEGUMES
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A fruta pode ser dada crua, cozida ou 
assada, esmagada ou ralada, à tempera-
tura ambiente.

Cerca dos 6 meses, é altura de introduzir 
a carne, importante fonte de ferro, capaz 
de prevenir a carência deste elemento, 
tão importante no desenvolvimento da 
criança, nomeadamente no desenvolvi-
mento cognitivo.

Também nesta idade – 6-7 meses – o bebé pode começar a comer peixe 
magro (pescada, maruca, linguado), cozido, desfeito e misturado no puré 
de legumes.

Pode usar peixe congelado.

- Salmão – alto teor de gordura que pode condicionar intolerância 
digestiva. 

Não dar antes dos 10 meses:

Aos 6-7 meses pode introduzir manga, papaia, pera abacate e citrinos (7-8 
meses).

Comece pela carne de aves, (galinha e peru) e coelho, seguido da 
introdução de borrego e posteriormente, vaca.

A quantidade de carne deve começar por 10 gramas aumentando 
gradualmente até atingir um máximo de 25-30 gramas por dia.

Uma vez que utiliza carne não tem necessidade de acrescentar azeite.

Não acrescentar sal.

- Morango, amora (frutos vermelhos), Kiwi, maracujá.

Não adicionar açúcar ou mel.

Não introduzir antes dos 12 meses:

Deve começar com pera, maçã e banana.

FRUTA

CARNE

PEIXE
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Aos 6 meses deve ser introduzido o glúten (não ultrapassar os 7 meses), pelo 
que pode iniciar papas com trigo, aveia ou cevada. 

Pelos 10-12 meses a criança pode começar a comer queijo, se a família assim 
o desejar. Pode dar queijo tipo Flamengo ou queijo fresco pasteurizado. Não 
dar queijo com alto teor de gordura.

A partir dos 9 meses pode introduzir iogurte natural não açucarado, ao qual 
pode juntar fruta.

Se quiser introduzir o iogurte mais cedo (7 meses) pode fazê-lo usando 
iogurtes com leite de transição.

O ovo pode ser iniciado aos 8-9 meses. Esta introdução deve ser progressiva. 
Na primeira vez, junta na sopa ½ gema cozida. Se a criança aceitar bem, ao 
fim de 2-3 semanas, passar a 1 gema inteira. A gema substitui a carne ou o 
peixe e pode ser usada 2 a 3 vezes por semana.

A criança já pode comer pão.

Não adicionar açúcar ou mel.

- Gema crua;

- Clara de ovo antes dos 11-12 meses.

Não dar:

GLÚTEN

QUEIJO

IOGURTE

OVO
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Por volta dos 10 meses, o bebé pode mostrar vontade de comer sózinho e 
deve ser estimulado nesse sentido.

Dê-lhe uma colher, e deixe-o fazer as tentativas necessárias para que seja 
ele a levar a comida à boca, dando-lhe a ajuda adequada.

Pode manter leite materno, leite de fórmula (leite 3) ou leite de 
crescimento até aos 2 anos.

Se iniciar leite de vaca em natureza, antes dos 2 anos, oferecer leite 
pasteurizado e UHT, Gordo. 

A criança deve ingerir um total de 500 ml de leite e derivados (leite, iogurte, 
papa láctea, queijo), por dia, repartido por 2 ou 3 refeições.

Não dar leite de vaca em natureza no primeiro ano de vida. 

É também altura de começar a beber pelo copo.
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Entre os 4 e os 5 meses •  4 refeições de leite

•  1 refeição de papa sem glúten ou puré de
    legumes e fruta

Estas refeições devem ser distribuídas ao longo do dia, não 
interrompendo o período de sono da noite.

Entre os 6 e os 7meses                                                                                                                                                                                                                         • 3 refeições de leite (uma pode ser de 
iogurte com leite de transição)

• 1 refeição de puré de legumes com carne 
ou peixe e fruta

•  1 refeição de papa com glúten

Entre os 5 e os 6 meses •  3 refeições de leite

•  1 refeição de papa sem glúten

• 1 refeição de puré de legumes e fruta 
esmagada.

Dos 8 aos 9 meses                                                                                                                                                                                                                         

Dos 10 aos 12 meses                                                                                                                                                                                                                         

-  Puré de legumes
- Carne, peixe ou gema de ovo cozido com 

batata, arroz ou massa e legumes
- Fruta aos pedaços

•  2 refeições de:

• 2 ou 3 refeições lácteas (leite, papa láctea 
ou iogurte)

• introduzir as leguminosas (ervilha, feijão, 
grão,...) uma de cada vez

AS REFEIÇÕES DO BÉBÉ NO 1.º ANO DE VIDA

8



Uma alimentação saudável do bebé deve EXCLUIR:

• Adição de sal;

• Adição de açúcar, mel ou chocolate;

• Qualquer bebida para além da água ou do leite.
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Na Prevenção...

... o primeiro passo é SEU

Av. Dr. Mário Moutinho (ao Restelo)
1400-136 LISBOA
Tel.: 21 303 14 20 
email: 
www.fnsbs.pt

geral@fnsbs.pt
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