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Introdução: A alimentação complementar é aquela realizada em adição ao leite
materno. Entende-se por alimento complementar, qualquer alimento nutritivo sólido ou
líquido diferente do leite humano oferecido a criança em aleitamento. É consenso que
o aleitamento materno deve ser exclusivo ate seis meses, porém, orienta-se a
introdução de alimentos complementares à partir de seis meses de vida,pois a maioria
das crianças já estão em um estágio de desenvolvimento neurológico (mastigação,
deglutição,digestão e excreção),que o habilita a receber outros alimentos  que não seja
o leite materno. Portanto,conhecer como introduzir esses alimentos faz-se necessário
para orientar as mães sobre essa prática. Objetivo: O objetivo do presente estudo é
descrever como deve ser a introdução dos alimentos em crianças menores de um ano
de idade, bem como sua consistência, densidade energética, frequência e quantidade
que deve ser oferecida a criança. Metodologia: Para a construção do texto, utilizou-se
informações de artigos publicados em revistas cientificas nacionais, selecionados a
partir das bases de dados científicos como scielo, medline, lilacs. Os artigos
selecionados foram pesquisados nas bases de dados científicas considerando o período
de 2000 a 2009, além de sites eletrônicos oficiais de autarquias do governo brasileiro
que fundamentassem a discussão do tema. Resultados: A alimentação complementar
iniciada após o 6° mês de vida do lactente deve ser em consistência de purê, sendo os
alimentos amassados e não peneirados ou liquidificados. As sopas ralas são
desaconselhadas, pois não fornecem calorias suficientes. Contudo, a consistência da
dieta deve ser aumentada gradativamente, respeitando as habilidades  da criança. A
alimentação deve ser adequada, ou seja, ter quantidade de nutrientes e calorias por
grama de alimento. A frequência do consumo de alimentos, segundo a Organização
Mundial da Saúde, deve ser de duas a três refeições por dia, no caso de crianças
amamentadas, dos 6° ao 8° mês e de três a quatro refeições por dia, do 9° ao 24° mês.
Recomenda-se introduzir os novos alimentos gradualmente, um de cada vez, a cada 3 a
7 dias, sendo comum que as crianças rejeitem os novos alimentos. Além disso, a
criança deve ser exposta aos alimentos de 8 a 10 vezes para que as mesmas os aceitem
bem. Conclusão: Conclui-se que os alimentos complementares devem ser oferecidos
após o 6° mês do lactente, em adição ao leite materno,começando com consistência em
forma de purê,até chegar à alimentação da família.Deve-se observar a quantidade
oferecida e a frequência,devendo oferecer  várias vezes até que a criança aceite os
novos sabores.
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