
Guia da Alimentação 
Complementar



A partir dos 6 meses o teu pequenote já está preparado para comer o mundo, 
mas atenção! É necessário ter especial cuidado com alguns alimentos

por causa da sua textura e tamanho dos pedacinhos que lhes dermos.



No caso dos frutos secos, que se podem dar a partir dos 6 meses

desde que estejam bem triturados. Também ter cuidado com os vegetais

e frutas mais crocantes que iremos precisar de cozinhar antes,

como a cenoura ou a maçã.

Iniciar a alimentação complementar

é toda uma aventura e cada caminho é igualmente válido.


Não existe uma ordem específica para ir dando os alimentos.

É recomendado o aleitamento materno (ou de fórmula)

exclusivo até os 6 meses de idade, uma vez que cobre


as necessidades energéticas e nutricionais do bebé.

A partir dos 12 meses

A partir dos +3 anos

1 Idades recomendadas

para a introdução de ingredientes

A partir dos 6 meses

A partir dos 9 meses

1

2

3

Idades recomendadas

para a introdução de ingredientes

Benefícios e recomendações

dos alimentos

Dúvidas frequentes e respostas

sobre a alimentação complementar

Conteúdos



Peixes

Verdinho

Perca

Chicória

Abacate

Besugo

Curgete Couve-flor

Coco

Lima

Dourada

Robalo

Marmelos

Garoupa

Congro

Alcachofa

Mirtilos

Brócolos

Anona

Figo

Kiwi

Ameixa

Beringela

Dióspiro

Batata-doce

Pimento

verde

Couve-de-
Bruxelas

Rodovalho

Pimento

vermelho

Aipo

Breva

Pescada

Cherovia

Romã

Cebola

Morango

Cogumelos

Groselha

Feijão-verde

Tangerina

Truta

Tamboril

Batata

Maçã

Pepino

Maracujá

Pêssego

Melão

Couve

Goiaba

Cereja

Nabo

Bacalhau

Espargo

Manga

Limão

Abóbora

Framboesa

Alho-francês

Amora

Alho

Alperce

Rabanete

Laranja

Cenoura

Banana

Pomelo

Melancia

Uva

A partir dos 6 meses

Couve 
Coração

Pera

Tomate

Ananás

Beterraba

Papaia

Legumes

Frutas



Feijão

catarino

Amaranto

Bovino

Açaí*

Ovos

Cevada

Coelho

Chia*

Trigo

Trigo

sarraceno

Espelta

Vitela

Soja

Tofu

Sementes

de abóbora*

Sementes

de girassol*
Sementes

de linhaça*

Pato

Feijão

Nozes*

Quinoa

Frango

Arroz

Aveia

Centeio

Lentilhas

Tahini*
Sésamo*

Passas*

Cuscuz

Milho

Massa

Porco

Amêndoas*

Caju*

Avelãs*

Figo seco*

Ameixa seca*

Borrego

Grão-de-bico

Tâmaras*

Peru

Favas

Ervilhas

Alperce seco*

Pinhões*

Pistácio*

Cereais

Carnes

Leguminosas

Frutos

secos

Feijão

branco

Especiarias suaves (canela, oregão...)
Especiarias

*A partir dos 6 meses já podemos dar-lhes frutos secos, desde que

sejam bem triturados ou moídos, não queremos nenhum susto!

Para dá-los inteiros tens que esperar aproximadamente pelo 1º ano.

Laticínios

e ovos



Peixe espada

A partir dos 12 meses

A partir dos 3 anos

A partir

dos 9 meses

Queijo
Laticínios


e ovos

Iogurte

Desnatados

Laticínios

e ovos

Leite de vaca 
gordoPeixes

Pescados

Crustáceos

Conservas Tubarão

Lagostim

Atum

Gambas

Lúcio

Espinafres

Camarão

Acelgas

Borragem

Legumes

Legumes 

(caril, cúrcuma, pimenta...)
Especiarias fortes

Especiarias



O que fornece o peixe na alimentação complementar?

Proteínas de alto valor biológico que servem para construir tecidos

do corpo (músculos, sangue, pele, ossos) durante o crescimento.

Recomendaçõe
 Limitar a quantidade de peixes oleosos de grande porte(peixe-espada, 

imperador, cação, atum...) devido ao seu alto teor em mercúrio.

O que fornecem as frutas na alimentação complementar?

Grande quantidade de água, vitaminas solúveis em água, como 
vitamina C,ácido fólico, vitaminas do complexo B, vitaminas 
lipossolúveiscomo betacarotenos, vitamina A, E e K; minerais

onde se destacam  o potássio, magnésio e fibras.

Que importância tem a a carne na alimentação complementar?

Fornece potássio, fósforo, ferro, zinco e vitaminas do complexo B.

Recomendaçõe
 Preferencialmente carnes brancas (frango, perú e coelho)
 Em menor quantidade carnes vermelhas (carne bovina, borrego, 

porco)

Recomendaçõe
 Dar prioridade a fruta da época

O que fornecem os vegetais na alimentação complementar?

Grande quantidade de água, vitaminas solúveis em água, como 
vitamina C,ácido fólico, vitaminas do complexo B, vitaminas 
lipossolúveiscomo Betacaroteno, vitamina A, E e K; minerais onde se 
destacam opotássio, magnésio e fibras.

Recomendaçõe
 Dar prioridade a vegetais da época
 O maior número de porções por dia.
 Limitar o consumo de espinafre ou acelga até aos 12 mesespelo 

seu teor em nitrato.

2 Benefícios e recomendações dos alimentos



O que fornece o leite na alimentação complementar?

Proteínas, lípidos e carboidratos de alta qualidade que fornecem

energia. O leite também fornece cálcio e vitamina D, que é essencial

para sua absorção.

O que fornecem os cereais na alimentação complementar?

Fornecem uma fonte de energia, uma grande variedade de nutrientes, 
vitaminas A, D,E e K; e minerais como selénio, magnésio, cobre ou zinco.

O que fornecem as leguminosas na alimentação complementar?

Fornecem proteínas, minerais, vitaminas do complexo B, ferro,

fibras e carboidratos complexos (assim como os cereais).

Eles também são pobres em gordura.

O que fornecem os frutos secos e sementes na alimentação 
complementar?

Eles são uma fonte de energia, fornecem uma grande variedade de 
nutrientes,vitaminas, principalmente lipossolúveis A, D, E e K; e 
mineraiscomo selénio, magnésio, cobre ou zinco.

Recomendaçõe
 Para ter uma alimentação saudável desde cedo, é importante 

acostumar o paladar ao sabor real dos alimentos, evitandoaçúcar e 
outros adoçantes artificiais, especialmente no primeiro ano

 Algo semelhante acontece com o sal como intensificador de sabor, 
que tentaremos evitar

 A partir dos 6 meses  poderíamos dar-lhe especiarias suaves como 
orégão ou canela para dar diferentes sabores.

Recomendaçõe
 Para alérgicos ao glúten, cereais sem glúten e pseudocereaissão o 

milho, arroz, quinoa,  milho-painço e trigo-sarraceno.

Os cereais com glúten são: trigo, aveia, cevada e centeio.

Recomendaçõe
 É recomendado aleitamento materno exclusivo (ou fórmula)até 

aos 6 meses de idade, administrando sob demanda,uma vez que 
cobre as necessidades energéticas e nutricionais do bebé.

Recomendaçõe
 A partir dos 6 meses podemos dar-lhes frutos secos, sempre e 

quando são triturados ou moídos. Não queremos nenhum susto!
 Para dá-los inteiros tens que esperar aproximadamente pelo 1º ano.

Recomendaçõe
 As leguminosas acompanhadas de alimentos ricos em vitamina C 

permitem uma melhor assimilação do ferro.



3 Perguntas frequentes e respostas
Quando se começa a dar água a um bebé?

Qual é a ordem de introdução dos alimentos?

A partir dos 6 meses.

Não existe uma ordem específica para ir fazendo a introdução

dos alimentos. O mais importante é que seja introduzido um a um 
deixando entre 2 e 3 dias entre si para detetar possíveis alergias

ou intolerâncias. Além disso, é recomendado dar de manhã ou

ao meio dia (à noite não) para nos apercebermos de possíveis  alergias.

Como saber se pode iniciar já a alimentação complementar?

Quanto o bebé precisa comer?

Quando amamentar?

Quando oferecer alimentos sólidos?

Como conservar os alimentos?

O que acontece se ele recusar algum alimento?


Que consistência a comida deve ter?


E os sabores azedos ou amargos

de algumas frutas e legumes?


Contamos-te 5 sinais que deves prestar atenção para saber quando começar:

 Ronda os 6 meses

Embora seja sempre o teu pediatra que vos indicará quando começar, a OMS recomenda manter

aleitamento materno exclusivo até aos 6 meses

 Mantém uma posição estável

Senta-se (com apoio) e mantém a cabeça erguida

 Demostra interesse

Quando ele vê os alimentos e comida, ele mostra interesse e abre a boca se lhe ofereceres

 Coordenação visomotora

Coordena os olhos, as mãos e a boca para olhar para comida, pega-a com 

as mãos e leva à boca

 O reflexo de estrusão desaparece

Pode engolir outros alimentos além do leite materno, ou seja, não os

 empurra instintivamente para fora com a língua para evitar engasgar (reflexo de extrusão).

Os pais decidem onde, quando e o que o bebé come, mas é ele quem

decide quanto. Os sinais de fome e saciedade devem ser respeitados sem 
forçar ou obrigar a comer.

Se te estás a perguntar com que frequência deves amamentar o teu pequenote... Frequentemente e sob 
demanda! Toda vez que a criança mostra sinais de fome ou agarra o seio.


Quando preparares um puré para o teu bebé, dá-lhe o mais rápido possível ou então... Coloca-o no frigorífico!

Os alimentos cozinhados não devem ficar mais de duas horas à temperatura ambiente

ou no máximo 24 horas no frigorífico, assim vais evitar doenças transmitidas por alimentos.


Não te preocupes, continua a oferecer nos próximos dias/semanas sem pressionar.

O teu pequenote precisa de tempo para aceitar os novos sabores!

À medida que o bebé cresce, os purés devem ficar mais consistentes, adiciona mais ou menos caldo 
do cozinhado antes de triturar os alimentos para obter a consistência desejada e… Bon appetit!


Aos 6 meses o bebé está pronto para comer o mundo...

Já sentado, ele pode agarrar na comida e colocar na boca! Experimenta 
oferecer-lhe palitos de frutas e legumes cozidos e macios, é uma boa 
forma de lhe dar autonomia e ele ficará muito entretido!

Se ele se habituar, é mais provável que coma mais desses alimentos ao longo 
da vida e reduza o risco de relutância em experimentar novos alimentos.



Quantas refeições o meu pequenote deve fazer por dia?


Como definimos a recomendação de idade para os nossos boiões?


O número de refeições depende do quão enérgicas elas são e do quanto ele comeu ao longo do dia. 
É importante que a ingestão de alimentos não substitua a de leite materno!


As recomendações sobre alimentação complementar para nossos pequenos evoluíram muito nos últimos 
anos. Por esse motivo, temo-nos modernizado constantemente atualizando a idade recomendada para os 
nossos boiões com base nos alimentos que estes contêm. Podes conferir no nosso site e, gradualmente, nos 
rótulos dos nossos produtos.


*Contém açúcares 

naturalmente presentes

Nutrimos com

honestidade

Sem aditivos,

sal nem açúcar

adicionados*

Boiões

de refeição

Boiões

de fruta

Pedacinhos

Transparência na origem dos 
nossos ingredientes

Embalagens

sustentáveis

Livre de

alérgenos

100%

biológico

e natural

envases y envíos

responsableswww.smileatbaby.pt

smileatportugal@smileatportugal

+10
meses

+6
meses

A alimentação é um dos pilares para o desenvolvimento e 
crescimento da criança, por isso a escolha de soluções saudáveis 
e práticas são fundamentais nos dias de hoje e a Smileat reúne 
todas estas condições!

Enf. Carmen Ferreira

http://www.instagram.com/enfermeiracarmen/
http://www.smileatbaby.pt
http://www.instagram.com/smileatportugal
http://www.facebook.com/smileatportugal/

