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APRESENTAÇÃO

A adequada atenção nutricional na infância mostra-se indispensável para a manutenção 
da saúde e prevenção de doenças por toda a vida. Muito discutida atualmente no meio 
científico, a programação metabólica, que inclui o cuidado com a saúde desde o período 
de concepção do indivíduo até o final dos dois primeiros anos – os primeiros mil dias de 
vida – é determinante para a promoção do crescimento ideal, manutenção das condições 
adequadas de saúde e prevenção de doenças.

Destarte, profissionais de saúde devem estar bem respaldados, subsidiados por re-
comendações técnicas e científicas atuais, visando cuidar nutricionalmente das crianças 
sob sua responsabilidade e direcionar pais e cuidadores para a apropriada intervenção 
domiciliar. A correta orientação proporciona a manutenção ou recuperação do estado 
nutricional adequado na infância, bem como consequente redução das taxas de morbi-
mortalidade. Diante desse contexto e considerando a relevância da intervenção nutri-
cional para o crescimento e desenvolvimento de toda criança e adolescente, assim como 
para seu estado de saúde na vida adulta, este manual tem o intuito de instrumentalizar 
profissionais de saúde na assistência de tais indivíduos.

O primeiro texto norteia a avaliação nutricional de crianças e adolescentes pelos 
mais variados parâmetros e em diversos tipos de circunstâncias. Seu conteúdo inclui os 
diferentes aspectos dessa avaliação: antropometria, inquéritos alimentares, exame físi-
co, exames bioquímicos e fases do desenvolvimento neuropsicomotor, por meio de uma 
abordagem cientificamente atualizada e respaldada na prática clínica.

O segundo texto aborda o aleitamento materno e a alimentação complementar. No 
contexto do cuidado nutricional na infância, o aleitamento materno se configura como 
uma fonte incomparável de nutrientes, e quando associado à introdução de alimentação 
complementar corretamente conduzida, proporciona variados benefícios, dentre eles a 
promoção da saúde, prevenção de doenças, vantagens econômicas e ambientais. Cons-
titui, portanto, a forma ideal de alimentação infantil que deve ser ativamente promovi-
da, protegida e apoiada. Dentre os aspectos delineados neste capítulo estão incluídos: 
relevâncias, vantagens, tipos, dificuldades, composição imunológica e nutricional do leite 
materno. São consideradas ainda as recomendações atuais, orientações relevantes, oferta 
energética e novas abordagens da alimentação complementar. 

A oferta alimentar à criança, desde o período de aleitamento e alimentação comple-
mentar até o consumo da alimentação da família, deve ser equilibrada em energia, macro 
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e micronutrientes. Para tanto, existem recomendações específicas para a infância, que 
devem ser individualizadas, conforme idade, sexo, condições clínicas e nutricionais. O 
terceiro texto reúne as recomendações mais atualizadas sobre tal oferta individualizada, 
considerando crianças saudáveis, respaldando-se nas diretrizes consolidadas por institui-
ções internacionais dedicadas ao estudo da alimentação e nutrição na infância. 

Cabe considerar, por sua vez, que algumas condições clínico-patológicas particula-
res impossibilitarão a amamentação. Adicionalmente, diferentes situações clínicas impos-
sibilitam que a criança ou o adolescente realize a alimentação da forma recomendada à 
sua faixa etária. Tais situações podem ser provisórias, como o acometimento por doenças 
agudas; ou permanentes, como problemas neurológicos e distúrbios de deglutição, em 
que vias alternativas de alimentação devem ser utilizadas para que sejam atendidas as 
necessidades nutricionais, sem prejuízo do crescimento e desenvolvimento. 

Adequando-se a essa realidade, o quarto texto reúne as principais recomendações 
atuais sobre composição de fórmulas infantis, dietas, suplementos e módulos para uso na 
infância, orientando de forma prática os profissionais na escolha do produto ideal para 
cada circunstância. 

Diversos profissionais de saúde, docentes e discentes de Nutrição e de outros cursos 
da área de saúde têm se interessado e adquirido este manual desde a primeira edição, 
evidenciando sua utilidade e aplicabilidade na prática clínica. Ademais, nesses últimos 
anos, pesquisas evidenciaram novos achados que contribuem para atuação amparada por 
grande respaldo técnico-científico, que buscamos contemplar nesta edição revisada e am-
pliada. 

Desejamos que esta edição continue contribuindo para otimizar o acesso dos profis-
sionais às informações mais relevantes da nutrição clínica em pediatria e aperfeiçoar de 
forma significativa sua prática profissional.
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