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Introdução: O leite materno deve ser a única fonte alimentar, até os seis meses de vida,
pois  sozinho, é capaz de nutrir adequadamente as crianças. A partir desse período,
deve-se iniciar a introdução dos alimentos para complementar o leite materno. Deve-se
ter precaução para a introdução dos alimentos na dieta da criança, pois essa é uma
etapa crítica, que pode conduzir ao déficit nutricional e a enfermidades. Portanto,
conhecer sobre os prejuízos de introduzir alimentos precocemente e tardiamente,
faz-se necessário para conhecer as complicações que podem se desenvolver, pois a
alimentação da criança tem repercussão ao longo da vida. Objetivo: O objetivo do
presente estudo é conhecer as desvantagens da introdução precoce e/ou tardia de
alimentos complementares em crianças menores de um ano de idade. Metodologia:
Para a construção do texto utilizou-se informações de artigos publicados em revistas
científicas nacionais, selecionados a partir das bases de dados científicos como scielo,
medline e lilacs, além de sites eletrônicos oficiais de autarquias do governo brasileiro
que fundamentassem a discussão do tema. Os artigos selecionados foram pesquisados
nas bases de dados científicos considerando o período de 2004 a 2010. Resultados:
Observa-se que a introdução precoce dos alimentos complementares pode desencadear
uma série de complicações ao lactente como: diminuição do tempo de duração do
aleitamento materno, causando interferência na absorção de nutrientes importantes
presentes no leite humano, como ferro e zinco; redução da eficácia da lactação na
prevenção de nova gravidez; aumento da vulnerabilidade a diarréias, infecções,
desnutrição; atraso no desenvolvimento mental e motor. Adicionalmente, a introdução
de alimentos na dieta da criança antes dos seis meses de vida está relacionado ao
aumento de risco para obesidade e doenças cardiovasculares na vida adulta. O lactente,
quando exposto precocemente aos alimentos, fica isento da proteção existente no leite
materno, além dos alimentos complementares serem importante fonte de contaminação
para as crianças. Quanto à introdução tardia dos alimentos complementares, verifica-se
um retardo do crescimento, e um risco aumentado de desnutrição e deficiência de
micronutrientes. Conclusão: Para que haja a introdução correta da alimentação
complementar, as mães devem ser orientadas de como deve ser a preparação da
alimentação da criança. É preciso que as mães saibam que o leite materno deve ser
exclusivo até os 6 meses de vida,e mantido até dos 2 anos de idade.
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