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A alimentação
láctea do lactente
Um desafio incontornável
Alimentar o seu filho desde o nascimento
é um ato natural mas não banal. O leite
materno é o alimento de referência nesta
matéria. Para as mães que amamentam, é
essencial uma alimentação equilibrada.
Para as outras, existem alternativas seguras
e adequadas às necessidades específicas do
bebé, que sabemos serem bem diferentes
das do adulto. A nutrição ao longo dos
primeiros anos é tão importante que
condiciona, em parte, a saúde a longo prazo:
é o conceito dos 1000 dias. 1 As carências,
tal como os excessos, são prejudiciais.
Contudo, apesar da importância
considerável da nutrição durante este
período da vida e de todos os conhecimentos
disponíveis, um número preocupante de
crianças vive em situação de subnutrição
em todo o mundo. Em 2019, a Unicef*
lançava o alarme 2 :
• 1/3 das crianças do mundo com menos
de 5 anos está subnutrida ou tem
excesso de peso, o que poderá ter um
impacto negativo no crescimento, no
desenvolvimento cognitivo e na saúde a
curto e a longo prazo.
• 1 criança em 2 sofre de fome oculta, isto
é de carências em vitaminas e minerais
essenciais que são quase invisíveis até
ao momento em que os seus efeitos são
irreversíveis.

Estas patologias destroem a capacidade
de várias centenas de milhões de crianças
crescerem saudavelmente e realizarem todo o seu
potencial. Todos os continentes são afetados por esta
problemática em proporções mais ou menos significativas:
Prevalência das crianças com menos de 5 anos que não crescem saudavelmente
(atraso de crescimento, emaciação ou excesso de peso) em 2018 2
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Prevenir a subnutrição infantil e possibilitar uma boa saúde na idade
adulta começa pela aquisição de bons reflexos e uma nutrição adequada
desde o primeiro ano. Para isto, o leite é indispensável.
* Unicef: Fundo das Nações Unidas para a Infância

Documento destinado ao uso exclusivo do corpo médico

A alimentação láctea do lactente

Necessidades específicas que exigem
uma alimentação adequada
Devido ao seu crescimento rápido,
e também às suas baixas reservas
nutricionais e às suas imaturidades,
os lactentes exigem uma
alimentação bastante específica.
Isto visa a escolha de alimentos,
a sua quantidade, a sua textura e
ainda o ritmo das refeições.

Ao analisar os valores de Ingestão Diária Recomendada (IDR) para cada
nutriente por kg de peso corporal e por dia, constatamos que os lactentes
têm necessidades nutricionais visivelmente superiores às dos adultos 3 :
IDR adulto (kg / d)

Para um homem
sedentário em clima
temperado (fonte
OMS* 2004)
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O lactente
sustenta a
cabeça

É indispensável que os
aportes nutricionais
sejam adequadospara
permitir as grandes
aquisições.

8 meses

6 meses

Todos os objetos servem
para sugar e a criança
mantém-se sentada
com apoio

Água

0,8 g

Proteínas

90 a 100 mL
1,2 g
2,3 g

Ácido linoleico

0,35 g

Ácido linolénico

0,13 mg

Ferro

0,07 µg

0,4 g
0,8 a 1,3 mg
2,7 a 3,4 µg

Vitamina D

A escolha do leite não é inócua, pois existem diferenças óbvias entre o
leite materno (que é o alimento ideal do lactente e no qual se inspiram as
fórmulas infantis) e o leite de vaca standard 4 5 :

4 meses

Descobre a boca com as
mãos, explora o mundo,
bate, apalpa e começa a
pegar em objetos

nascimento

Mamar é um
reflexo que está
presente desde o
nascimento

Lembre-se!

Podem ser administradas duas vitaminas como forma
de suplemento:
A vitamina D, para os lactentes exclusivamente
amamentados (por vezes até mesmo para os bebés
alimentados com fórmula infantil), devido aos riscos de
raquitismo.
A vitamina K, para os lactentes exclusivamente
amamentados, para prevenir os acidentes hemorrágicos.

* OMS: Organização Mundial de Saúde

40 mL

Devido às suas elevadas necessidades e às imaturidades fisiológicas, o leite
é o único alimento adequado para os lactentes até 6 meses. A partir dos
6 meses, o bebé começa a diversificação alimentar mas o leite continua
a ser o alimento maioritário até ao 1 ano. O leite é, portanto, primordial
durante este período, pois constitui a base alimentar e desempenha um
papel preponderante para satisfazer as necessidades nutricionais.

Bate com os
objetos na mesa e
consegue segurar
no biberão

Para saber mais:

87 kcal

Energia

1,4 g

10-11 meses

A criança fica em pé
com apoio e desenvolve
a preensão com o
polegar e o indicador
A comida é levada
à boca com os
dedos

(para um rapaz de 7,45 kg)

34 a 37 kcal

1 ano

Começa a
caminhar

IDR lactente
de 6 meses (kg / d)

(para um adulto
de 70 kg)

6-8

Leite de vaca
(100 mL)

Leite materno
(100 mL)

Proteínas
(séricas/ caseínas)

3 a 3,5 g
(20 / 80)

1 a 1,4 g
(60 / 40)

Glícidos
(% lactose)

4,5 a 5 g
(98%)

7 a 8g
(85-90%)

Lípidos

3,5 a 4 g

2,5 a 3,5 g

Ácido linoleico

90 mg

400 mg

Ácido linolénico

0

25 mg

O leite de vaca standard não é adequado às necessidades dos lactentes. O
seu baixo teor em vitaminas e minerais pode provocar carências que não
se repercutem imediatamente no crescimento. Isto dá a falsa impressão de
que a criança é saudável, contudo, na verdade sofre de fome oculta. Para
além disso, o leite de vaca contém demasiadas proteínas e uma quantidade
demasiado reduzida de ácidos gordos essenciais necessários para o bom
desenvolvimento cognitivo da criança. O seu consumo em substituição
do leite materno durante o primeiro ano de vida é uma causa importante
de subnutrição infantil e deve ser evitado a todo o custo.
As fórmulas infantis foram especificamente elaboradas para a alimentação
dos lactentes. Aproximam-se suficientemente do leite materno para
constituir a única e exclusiva alternativa segura para a criança. As
fórmulas infantis são elaboradas a partir das grandes recomendações
internacionais dos especialistas em pediatria. São rigorosamente concebidas
para fornecer à criança tudo aquilo de que precisa para crescer bem e
saudavelmente.

Comportamento a adotar
do nascimento até 1 ano
A OMS recomenda exclusivamente a amamentação
materna até aos 6 meses, e depois continuar até aos
2 anos como complemento aos alimentos sólidos
introduzidos durante a diversificação alimentar.

Mais
informação nas
embalagens

Para as mães que não podem ou não querem
amamentar, as fórmulas infantis são as únicas
alternativas ao leite materno.

Precauções a ter na preparação
de uma fórmula infantil

Ritmo de consumo
durante o 1º ano

A preparação das fórmulas infantis implica riscos que
exigem uma atenção particular:

Refeições cada vez menos fracionadas à medida que o
estomago da criança aceita volumes maiores (de 30 mL
ao nascimento a 250 mL com 1 ano). Portanto, o ritmo e o
volume das refeições evolui em função da idade.
Idade

Água

Respeitar a taxa de reconstituição para evitar
a sobrenutrição ou a malnutrição.
Permanecer num ambiente limpo, respeitar as
regras de higiene e utilizar água saudável e
aquecida a 70°C como recomendado pela OMS. 9
Isto é especialmente importante porque os bebés
têm um sistema imunitário imaturo e menos
eficiente do que o dos adultos.

Volume total

(mL)

Medidas*

Biberões/dia

1 a 2 semanas

60

2

7

480

3 a 6 semanas

90

3

6

610

(mL / dia)

2 meses

120

4

6

820

3 meses

150

5

5

850

4 meses

180

6

5

1020

5 a 6 meses

210

7

4

950

6 meses

180

6

4

820

7 a 12 meses

210

7

3

720

Se a fórmula for preparada antecipadamente,
colocá-la imediatamente num frigorífico (<5°C),
num biberão ou num recipiente hermeticamente
fechado, e conservá-la durante, no máximo, 24h.
O leite materno conserva-se até 48 h no frigorífico (< 5°C)
e até 4 meses no congelador (< -18°C)

* 1 medida rasa para 30 ml de água fervida (13,5%)

Acompanhamento do crescimento saudável das crianças

Existem várias curvas deste tipo. As mais utilizadas são
as curvas peso-para-altura, peso-para-idade. altura-paraidade e IMC-para-idade. Elas são particularmente úteis para
estabelecer o diagnóstico nutricional da criança e despistar
uma eventual malnutrição. A discrepância de crescimento
é, frequentemente, o primeiro sinal de uma patologia ou
de uma malnutrição subjacente.

Peso relativamente ao tamanho deitada MENINAS
Do nascimento até aos 2 anos (valores do z)

Peso (kg)

As últimas curvas da OMS para avaliar o crescimento e o
desenvolvimento dos lactentes e das crianças jovens, em
todo o mundo, datam de 2007. 10 Elas abrangem o período
de 0 a 5 anos e servem como única referência internacional
que permite descrever melhor o crescimento fisiológico de
todas as crianças desta idade, estabelecendo a criança
amamentada como modelo normativo de crescimento e
de desenvolvimento.

Normas OMS de crescimento da criança
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1 United Nations Children’s Fund (UNICEF), « 1000 Days », http://1000days.unicef.ph/ [en ligne] (2020) 2 United Nations Children’s Fund (UNICEF), « Children, Food, and Nutrition – Growing well in a changing
world » (2019) 3 Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa), « Apports Nutritionnels Conseillés » (2007) 4 FoodData Central - U.S. Department of Agriculture [en ligne] (2019) 5 V. Grote et al.,
« Breast milk composition and infant nutrient intakes during the first 12 months of life », European J Clin Nutr (2015) 6 Société Française de Pédiatrie (SFP), « La Vitamine D : une vitamine toujours d’actualité chez
l’enfant et l’adolescent. Mise au point par le Comité de nutrition de la Société française de pédiatrie » (2012) 7 World Health Organisation (WHO), « Vitamin D Supplementation in Infants », https://www.who.int/
elena/titles/vitamind_infants/en/ [online] 8 Société Française de Néonatologie, « Vitamine K chez le nouveau-né : mise à jour des recommandations » (2017) 9 World Health Organisation (WHO), « Safe preparation, storage and handling of powdered infant formula: Directives » (2007) 10 World Health Organisation (WHO), « Child Growth Standards », https://www.who.int/childgrowth/standards/en/ [online] (2020)
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Lactato de ferro, forma

Lípidos lácteos

mineral sob a qual o ferro está
para um bom sabor do leite, uma particularmente biodisponível
composição mais próxima do leite
do nascimento
materno, uma boa digestibilidade
aos 6 meses
e um desenvolvimento visual e
cerebral perfeito

dos 6 meses
a 1 ano

Principalmente lactose,

como no leite materno, para
um bom trânsito e uma melhor
absorção dos minerais

E tudo o que é necessário

para bem crescer

• Proteínas de elevada qualidade
e em quantidade adequada para
satisfazer as necessidades do
lactente sem sobrecarga renal:
France Lait 1: 1,5 g/100 mL
France Lait 2: 2 g/100 mL

• Rácio caseínas/proteínas
solúveis que acompanha a
evolução do leite materno:
France Lait 1: 40/60
France Lait 2: 60/40

• Rácio cálcio/fósforo próximo
de 2, para uma excelente mineralização óssea

Nutrientes presentes no leite materno:

2 ácidos gordos essenciais:

• Ácido linoleico (LA) e ácido linolénico (ALA) que contribuem para o
desenvolvimento visual e cerebral
enquanto percursores dos AGPI-CL*.
• Rácio LA/ALA situado entre 5
e 10 para uma melhor síntese dos
AGPI-CL*

• Taurina: desenvolvimento do cérebro e
da retina
• Colina: estímulo das defesas imunitárias
e constituição das membranas celulares
• L-carnitina: absorção e metabolismo dos
ácidos gordos
• Inositol: desenvolvimento de bifidobactérias, crescimento dos enterócitos, bom
funcionamento do sistema imunitário e
constituição das membranas celulares
Ácidos Gordos Polinsaturados
de Cadeia Longa

Todas as nossas latas

contêm :

A nossa história
Cooperativa
leiteira
francesa

Os nossos valores

Fabricado
na França

A nossa experiência
Lípidos
lácteos

A mesma
exigência em
todo o mundo

Leite 100%
francês

A nossa exigência

Excelente
tolerância
digestiva

Alto nível de
qualidade

Aviso importante
O leite materno é o alimento ideal para o lactente. As mães dos lactentes devem ser informadas sobre
a melhor forma de se alimentarem, sobre a importância da amamentação e como continuá-la. As
fórmulas FRANCE LAIT podem complementar a amamentação, em caso de insuficiência, ou substituí-la
se as mães não puderem ou não pretenderem amamentar. As mães devem ser advertidas sobre a
dificuldade de reverter a decisão de não amamentar, uma vez que o aleitamento misto tem um efeito
negativo na lactação. Os impactos sociais e económicos devem ser levados em consideração na
escolha do método de alimentação da criança. A utilização ou a reconstituição incorreta apresentam
riscos para a saúde do lactente.

www.france-lait.com

Rastreabilidade
perfeita

Carta e compromissos
O Laboratório France Lait cumpre
rigorosamente as recomendações das
sociedades científicas de pediatria e
respeita todas as regulamentações
internacionais em vigor.
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Proteínas:

13 vitaminas e 12 minerais na
quantidade adequada para
um crescimento otimizado:

