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Olá, mamães e papais,

Como os hábitos adquiridos na infância e adolescência são 
fáceis de serem mantidos na vida adulta e durante o 
envelhecimento, o Hospital Unimed Volta Redonda preparou 
esta cartilha para orientar pais, familiares e cuidadores para 
escolhas mais saudáveis no momento de alimentar as crianças, 
garantindo o desenvolvimento adequado, saúde e bem-estar 
para a vida toda.

Atualmente a saúde da população vem sendo prejudicada 
com o aumento de doenças como diabetes, hipertensão e 
obesidade. Uma grande causa disso é o acesso aos produtos 
industrializados, ricos em sal, açúcar e gorduras, apresentados 
às crianças cada vez mais cedo. 

Orientações
aos pais

1



A partir do primeiro ano de vida, além do café da manhã, do almoço e do jantar, 
é recomendado acrescentar mais dois lanches ao dia, dando prioridade para as 
frutas ou mingau de cereal.

Alimentação 
da Criança de 
1 a 3 anos de idade

É importante que o intervalo entre as refeições seja de 2 a 3 horas.

Evitar dar comida nos intervalos para não atrapalhar as refeições principais.

O sal não deve ser utilizado, sendo suficiente o conteúdo de sódio encontrado 
nos próprios alimentos.

Não é recomendável o uso de caldos, tabletes de temperos ou quaisquer 
condimentos industrializados nas refeições.

Evite a monotonia alimentar e faça variações do tipo de alimento e das 
preparações.

A criança deve ser encorajada a comer sozinha, mas sempre com supervisão 
de um adulto.
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O momento da refeição deve ser prazeroso por si só. Por isso deve ser 
realizado à mesa ou em cadeira própria para a criança, junto com a família, em 
ambiente calmo e agradável, sem televisão ligada ou outro tipo de distração.

Evite dar refrigerantes, café, chás, chocolate.

Os sucos naturais podem ser oferecidos eventualmente, na quantidade 
máxima de 150 ml por dia.

Água, não só é indicada, como recomendada na quantidade de 1,3 litros por dia.

Para favorecer a ingestão alimentar da criança é importante deixá-la comer 
com as mãos e não cobrar limpeza no momento da refeição.

Quando a criança souber manipular adequadamente a colher, substitua-a 
pelo garfo.

Pedaços grandes de legumes, frutas e outros alimentos como uvas inteiras
e pipoca, por exemplo, devem ser evitados, pois podem provocar engasgo. 



Alimentação
do pré – escolar
(4 a 6 anos): 

Você deve estar observando como seu filho está se desenvolvendo rapidamente 
desde que nasceu, não é mesmo? A alimentação é muito importante nesse processo.

Para manter o desenvolvimento e crescimento conquistado até o momento, é 
indispensável continuar com a alimentação correta.

 A necessidade calórica do pré-escolar é de 1300 a 1800 kcal/dia, que pode  ser 
distribuída em 5 ou 6 refeições: café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche 
da tarde, jantar e ceia. 
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Guloseimas e outros alimentos não devem ser oferecidos nos intervalos entre as 
refeições. Eles devem ser respeitados!

Quanto aos líquidos: 

Água deve ser oferecida frequentemente na
quantidade de 1,3 litros por dia. 

Os sucos naturais podem ser oferecidos na quantidade
máxima de 150ml/dia, nos lanches.

Você sabe o que é anemia?
É a falta de ferro no organismo, e se for confirmada pelos 
exames laboratoriais, siga as orientações abaixo:

Tratamento

Introdução de mais alimentos  fontes de ferro na alimentação 
como: carne, peixe, frango, verduras verde-escuras e feijão.

Ao oferecer verduras verde-escuras e feijão, acrescente alguma 
fonte de vitamina C (laranja, acerola, limão, etc), para melhor 
absorção do ferro ou estimule a criança a chupar uma laranja 
após a refeição.

Evite alimentos fontes de cálcio (leite, queijo, etc) e refrigerantes 
junto com as principais refeições (almoço e jantar).

E evite preparar refeições que contenham leite e derivados, por 
exemplo: strogonoff.
Obs : Em alguns casos será necessário ingerir suplemento fonte 
de ferro, procure o pediatra ou nutricionista para melhores 
informações.
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Inclua raízes como batata e aipim cozidos ou na forma de 
purê. 

Prefira pães e arroz na forma integral.

Ofereça diariamente frutas, verduras e legumes, pois são 
ricos em vitaminas, minerais e fibras, essenciais para a 
proteção da saúde. Estimule o seu consumo, colocando-os 
sempre à mesa, em todas as refeições.
 
Prefira carnes brancas.

Retire a gordura aparente das carnes e a pele do frango 
antes de prepará-los.

Evite o consumo de refrigerantes, sucos artificiais, bolos, 
biscoitos recheados, sobremesas doces e guloseimas,  
manteiga, margarina, banha de porco, embutidos e 
preparações fritas ou à milanesa.

Prefira alimentos assados, grelhados ou cozidos. Se for usar 
óleo, prefira o azeite de oliva, óleo de girassol ou de milho, 
mas não em excesso. 

Orientações
nutricionais:

Uma lata de óleo por mês é suficiente para uma família de quatro pessoas.



Conheça os principais aspectos 
que causam falta de apetite

Falta de variedade no tipo e forma de preparo dos alimentos. 
Só alguns tipos de legumes ou sopas liquidificadas, por 
exemplo,  dificultam os estímulo do paladar.

Maior interesse pelo ambiente, diminuindo a atenção pela 
alimentação.

Estratégias como televisão, “aviãozinho” ou outras 
brincadeiras que distraem e fazem a criança comer sem 
perceber.

Cor, cheiro e consistência dos alimentos.

Preferência por alimentos mais práticos que os sólidos, 
como bebidas adocicadas.

Guloseimas e doces, não devem ser utilizadas como 
recompensas ou castigos.

Horários de alimentação  muito rígidos. A criança não precisa 
almoçar às 11h30 se há pouco tempo tiver consumido um 
alimento. Os intervalos entre as refeições devem ser respeitados.



Pirâmide alimentar
para a fase pré-escolares
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Número de
porções diárias
recomendadas,
de acordo com
a faixa etária,
por grupo
da pirâmide
alimentar

Cereais, pães, tubérculos e raízes1
2

3

4

Pré-escolar
e escolar

Adolescentes
e adultos

5 5 a 9

Verduras e legumes 3 4 a 5
Frutas 3 4 a 5

Leite, queijo e iogurtes
Carnes e ovos
Feijões

3
2
1

3
1 a 2

1

Óleos e gorduras
Açúcar e doces

1
1

1 a 2
1 a 2



A idade escolar é marcada por uma fase de transição entre a infância e a 
adolescência. Nesta faixa etária é mais fácil esclarecer os significados da 
alimentação e os seus resultados sobre o organismo. Continue estimulando 
as práticas alimentares saudáveis que aprendeu até aqui. 

Alimentação do 
período escolar
7a 10 anos de idade

4

Envolva a criança nas tarefas relacionadas à preparação das refeições, como 
participar da escolha do alimento, da compra no mercado ou feira e da 
elaboração dos pratos que não apresentem riscos de acidentes ao manuseio.

Dicas para melhor aceitação das refeições:

Verifique se a escola oferece a alimentação ou se é necessário enviar lanche de 
casa. Se for necessário enviar, prepare alimentos saudáveis e que não necessitem 
de refrigeração, para evitar que estraguem. Este cuidado diminui os riscos de a 
criança ficar doente por contaminação alimentar. Não envie doces, guloseimas, 
salgadinhos de pacote, frituras e refrigerantes.

Quando a criança vai para escola:



Suco natural, água de coco ou uma preparação de leite + cacau.

Mini pão de leite (máximo de 2 unidades) integral ou de centeio com geleia de 
frutas ou requeijão livre de gorduras trans.

Frutas.

Biscoitos simples sem recheio do tipo maisena, rosquinha, cream crackers ou 
integral (máximo de 4 unidades).

Pedaço pequeno de bolo simples sem recheio, feito com farinha de aveia e não 
farinha branca.

Envie também uma garrafinha de água filtrada para que a criança crie o hábito 
de tomar água.

Sugestões de lanches 
Para comer na escola:

Sempre ofereça primeiro uma fruta, que pode ser ao natural ou amassada com 

algum tipo de cereal (como a aveia por exemplo), batida com leite ou como 

salada de frutas.

Gelatina, mingau, leite com cereais ou granola, iogurte ou coalhada caseira.

Sanduíches de pão integral ou pão francês, recheados com alface, tomate sem 

casca, cenoura ralada ou beterraba ralada e uma fatia de queijo branco, frango 

desfiado , carne moída ou ovo mexido. É importante diversificar os recheios, 

faça um diferente a cada dia.

Evite colocar maionese e catchup nos sanduíches. Faça um molho natural de 

tomate sem óleo e passe no pão antes de colocar os outros recheios. Fica 

muito saboroso.

Para comer em casa:



Família

Ambiente
escolar

Mídia
Redes
Sociais

Vínculo afetivo
Hábitos alimentares das
outras crianças e de seus

professores

Existem algumas influências que podem favorecer ou prejudicar a 
alimentação da criança se não for da forma recomendada, como:

ATENÇÃO:  Fique atento a essas influências  e certifique-se de não estarem 
prejudicando as escolhas alimentares deles.

Nutrientes que necessitam de atenção:
Sódio: 5g de sal por dia, o equivalente a uma colher de chá de sal.

Fibras: A recomendação diária de fibras (presentes em alimentos como aveia, 
saladas de verduras cruas, e frutas) é de 5 g + 1g para cada ano de idade até 
o máximo de 30 g por dia.  

Cálcio: Cerca de 600 ml de leite por dia e/ou derivados para formação 
adequada da massa óssea e prevenção da osteoporose na vida adulta.

Obs: Caso tenha intolerância a lactose, procure um nutricionista para orientar 
os alimentos que substituem o leite e derivados.

Líquidos: Mínimo de 1,5 litros por dia, podendo variar de acordo com o peso da 
criança. Em caso de dúvidas procure um nutricionista.

Sucos:  Os sucos naturais, quando oferecidos, não devem ultrapassar a 
quantidade máxima de 240 mL por dia, considerando que uma porção de fruta 
equivale a aproximadamente 180 ml de suco.

Fique Atento



Orientações Práticas:

Estabeleça e organize 
os horários das refeições
e dos lanches.

Oferecer de 5 a 6 refeições diárias com 
um intervalo de 3 horas entre elas, 
sempre realizadas em tempo 
adequado para maior saciedade.

Incentive refeições feitas em local 
tranquilo, sem a interferência de TV, 
videogame ou computador.

Não ofereça suco 
durante o almoço e 
jantar.



Diminua a quantidade de alimentos gordurosos e ricos em 
sódio para evitar o risco do desenvolvimento de hipertensão 
arterial sistêmica e doenças  cardiovasculares no futuro.

Substitua frituras por pratos assados ou grelhados.

Remova as aparas de gordura e a pele de frango antes do 
preparo.

Substitua o leite integral e derivados pela versão 
semidesnatada (apenas para crianças com obesidade).

Troque biscoitos recheados por biscoitos sem recheio.

Evite alimentos pré-prontos e congelados.

Não adquira grandes quantidades de guloseimas.

Substitua os salgadinhos de pacote por pipoca feita em casa 
com óleo de milho.

Retire o saleiro da mesa.

Incentive o consumo de frutas, verduras e legumes

Ofereça frutas após almoço e jantar e prefira-as in natura ao 
invés de sucos (sejam naturais ou industrializados).

Lembre-se que os pais são modelos, ou seja, mantenha hábitos 
saudáveis em casa.

Não obrigue o consumo, ou faça comentários, apenas deixe no 
prato.

Mais qualidade de vida para seu filho 



Oriente a criança  a levar sempre uma garrafinha 
de água para a escola

Combata o sedentarismo 
Limite o tempo gasto diante da TV, 
do videogame e do computador a 
no máximo 2 horas por dia, pois 
essas atividades podem  contribuir 
para o aumento da obesidade na 
infância. As crianças podem ser 
influenciadas por  propagandas 
que estimulam o consumo de 
alimentos mais calóricos.

 Incentive a hidratação constante

Evite a ingestão de refrigerantes, principalmente do tipo cola, pois 
aumentam a excreção urinária de cálcio, além de atrapalhar a 
absorção dos demais nutrientes.

Evite a substituição de refeições por lanches.




