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Resumo: No método de introdução alimentar tradicional, recomendado 

pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a partir dos 6 meses de idade a 

introdução alimentar (IA) é feita com o uso de colheres e os alimentos 

são inicialmente apresentados na forma pastosa, em papas ou purês, 

que vão evoluindo a sua consistência gradualmente até a alimentação 

da família, por volta de 1 ano de idade. Já através da abordagem Baby-

led Weaning (BLW), termo criado pela pesquisadora e enfermeira social 

inglesa, PhD. Gill Rapley, há desde o início da alimentação 

complementar (AC) uma apresentação dos alimentos sólidos ao bebê, 

com algumas adaptações de cortes em forma de palitos ou bastões, que 

se alimenta parcialmente sozinho com o auxílio das mãos. Na IA 

tradicional, observa-se que o bebê é alimentado de forma mais passiva, 

sugando o alimento presente na colher oferecida. No BLW, a escolha de 

como, quanto e quando comer os alimentos oferecidos é feita pela 

criança, de forma mais ativa e responsiva, sem interferências diretas do 

cuidador, aproveitando a fase de curiosidade e exploração oral do bebê. 

A presente pesquisa realizou um estudo comparativo entre os dois 

métodos de IA, através de uma revisão de literatura dos últimos anos. 

Abordando as convergências, divergências, vantagens e desvantagens 

entre os métodos – tradicional e BLW –, conclui-se que todos os 

aspectos positivos de ambos devem ser considerados para o benefício 

da criança. Porém, sua aplicabilidade e eficiência depende de fatores 

sociais, culturais, econômicos e familiares, não podendo afirmar que há 



	

uma única forma correta ou superior de introdução alimentar para 

lactentes. Sendo assim, recomenda-se que mais estudos randomizados 

controlados sejam realizados sobre a temática introdução alimentar e 

alimentação complementar. 

 

Palavras-chave: Introdução Alimentar. Alimentação Infantil. Baby-led 

Weaning. BLW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

     

Abstract: The traditional feeding introduction method recommended by 

the Brazilian Society of Pediatrics, from the age of 6 months is through 

introduction of food (IA) using spoon and the food are initially presented 

in form of pureed which will  evolve their consistency gradually until 

family food at around one year of age. Through the Baby-led Weaning 

(BLW) approach, created by the researcher and English social nurse, 

PhD. Gill Rapley, since the beginning of complementary feeding (CA) 

there will presentation of solid foods to the baby, with some adaptations 

like cuts in shaped sticks or sticks and  he will feeds partially alone with 

the aid of the their hands. In traditional AI, it is observed that the baby is 

fed more passively, sucking the food present in the spoon offered. In 

BLW, baby will choice  how much and when to eat the food offered 

resulting in a more active and responsive way, without direct 

interferences of the caregiver, taking advantage of the stage of curiosity 

and oral exploration of baby. This research carried out a comparative 

study between the two AI methods, through a literature review of the last 

years. Addressing the convergences, divergences, advantages and 

disadvantages between methods - traditional and BLW -, it is concluded 

that all the positive aspects of both should be considered for the baby 

benefits. However, the applicability and efficiency will depend on social, 

cultural, economic and family factors, and can not affirm that there is  a 

only correct or superior form of feeding for infants. Therefore, it is 

recommended that more randomized controlled trials be performed on 

the subject of introduction of food and complementary feeding. 

 

Keywords: Food Introduction. Infant Feeding. Baby-led Weaning. BLW.  
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1 INTRODUÇÃO 

 A criança, em seus primeiros anos de vida, tem um crescimento acelerado, 

importantes aquisições em seu processo de desenvolvimento digestório e 

neuropsicomotor – incluindo habilidades para receber, mastigar e digerir outros 

alimentos além do leite materno (SBP, 2017). Também desenvolve o autocontrole do 

processo de ingestão de alimentos, assim como seus mecanismos de fome e 

saciedade desde a amamentação, para um dia atingir o padrão alimentar cultural do 

adulto (Brasil, 2013).  

A OMS e o Mistério da Saúde do Brasil orientam que o aleitamento materno 

exclusivo é suficiente para atender às necessidades do lactente até o sexto mês de 

vida. A partir desta idade, é necessário que alimentos complementares sejam 

introduzidos visando suprir a necessidade de determinados nutrientes que se tornam 

insuficientes no leite materno (Brasil, 2002; OMS 2003). Evidências científicas 

sugerem que a introdução de alimentos complementares é facilitada em crianças 

amamentadas, por terem sido expostas precocemente a diferentes sabores e 

aromas existentes no leite humano (Brasil, 2002). 

A introdução alimentar (IA) infantil é uma fase caracterizada pela transição do 

leite exclusivo – materno ou fórmula láctea – para os primeiros alimentos sólidos, 

semi-sólidos ou líquidos, em alimentação complementar (AC). Segundo a OMS, o 

período de alimentação complementar é aquele durante o qual outros alimentos ou 

líquidos são oferecidos à criança além do leite materno (Silva, 2013; OMS, 2003).  

A Sociedade Brasileira de Pediatria, em seu Manual de Orientação do 

Departamento de Nutrologia (2012), afirma que a AC deve ser iniciada a partir do 

sexto mês de vida. Nessa idade, grande parte das crianças eutróficas já estão aptas 

em seu desenvolvimento fisiológico digestório e neuropsicomotor para a IA. Além 

disso, a qualidade e as práticas alimentares adequadas nos primeiros anos de vida 

influenciam positivamente as condições de saúde do indivíduo a curto e longo prazo 

(Lanigan & Shinghal, 2009). 

É na infância que ocorre a formação de muitos dos hábitos alimentares que 

se estenderão ao longo da vida. Para que a alimentação seja adequada, os 

alimentos consumidos precisam atender às necessidades diárias específicas de 

cada faixa etária em relação a energia, macro e micronutrientes (Philippi, 2015).  
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Os guias e manuais de orientação sobre a alimentação infantil são elaborados 

com o objetivo de garantir que as crianças alcancem as recomendações nutricionais 

do Institute of Medicine (IOM), baseado na ingestão dietética recomentada para 

todos os nutrientes de acordo com cada faixa etária. A partir dessas diretrizes, a 

população é informada sobre quais alimentos e porções devem ser consumidos ao 

longo do dia para atingir estas recomendações (Cozzolino & Cominetti, 2013). 

O Ministério da Saúde, em seu Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 

anos, elaborou os dez passos para uma alimentação saudável. Este guia traz 

orientações importantes a respeito da IA e AC para cuidadores e profissionais da 

saúde, baseando-se no perfil epidemiológico e na cultura alimentar do Brasil (Brasil, 

2002).  

O guia do Ministério da Saúde e o manual da Sociedade Brasileira de 

Pediatria convergem em suas orientações a respeito da IA e AC infantil. Para 

ambos, ao completar 6 meses, a introdução dos alimentos deve ser feita de forma 

lenta e gradual, através das papas com o uso de uma colher adequada para a 

criança. Aos poucos, a consistência pastosa deve ir aumentando até atingir à 

alimentação da família, mais ou menos aos 12 meses de idade. Complementando o 

leite materno, que deverá ser mantido até os dois anos de idade ou mais (Brasil, 

2009; Brasil, 2013; SBP, 2017). 

Em contraponto, a abordagem Baby-led Weaning (BLW) é uma forma 

alternativa de se introduzir os alimentos sólidos ao bebê. Criado em 2008 pela 

enfermeira social inglesa, PhD. Gill Rapley, o BLW propõe que o bebê tenha a oferta 

de alimentos complementares, diretamente em pedaços, tiras ou bastões. Essa 

abordagem não inclui alimentação com a colher e nenhum método de adaptação de 

consistência para preparar a refeição do lactente (SBP, 2017). Segundo a autora, o 

BLW é uma abordagem que confia na capacidade do bebê de se autoalimentar, 

desde que apresente os sinais de desenvolvimento adequados, também chamados 

de “sinais de prontidão” – sentar-se sozinho sem apoios, sustentar o pescoço, pegar 

brinquedos com precisão e levá-los à boca –, expondo-o a diferentes texturas e 

possibilitando uma interação ativa com os alimentos (Rapley & Murkett, 2017). 

Tendo em vista os diferentes aspectos entre as abordagens, esta revisão 

objetiva comparar as vantagens e desvantagens de cada método para a criança e 

cuidadores em seu processo de IA. Abstraindo quais técnicas trazem maiores 

benefícios para a alimentação da criança no futuro, sob os aspectos de saúde, 
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comportamentais e sociais. Uma geração orientada sobre como iniciar o seu contato 

com os alimentos será uma geração de adultos saudáveis, com bom relacionamento 

alimentar e, possivelmente, mais distante de doenças crônicas não-transmissíveis, 

como obesidade e diabetes.  
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1.1 OBJETIVO 

1.1.1 Objetivo geral 

Apresentar uma revisão da literatura relativa ao tema de introdução alimentar, 

após os 6 meses de aleitamento materno exclusivo. Com enfoque no método 

recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e o recente método Baby-led 

Weaning (BLW).  

1.1.2 Objetivos específicos 

 Explanar e comparar as vantagens e desvantagens entre os métodos de 

introdução alimentar. Trazendo suas principais propostas para a fase de 

desenvolvimento alimentar infantil após o aleitamento materno exclusivo. 

1.2 HIPÓTESE 

 Com a crescente popularidade do método Baby-led Weaning, muitas mães e 

cuidadores estão adotando o método através de pesquisas online, sem o 

embasamento científico necessário. Levantando muitos questionamentos, como 

quais as vantagens de se seguir um ou outro método de IA? Em qual deles é melhor 

para a criança? Quais as desvantagens de cada método? Assim sendo, esta revisão 

busca trazer essas respostas apoiado em evidências científicas já publicadas.  

1.3 JUSTIFICATIVA 

O interesse desse estudo é realizar uma revisão da literatura atual a cerca do 

tema de introdução alimentar, sob a perspectiva do método denominado 

“tradicional”, preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, e a abordagem 

Baby-led Weaning (BLW). Bem como, analisar quais elementos de cada método 

apresentam melhores benefícios para a criança em sua relação alimentar, no futuro. 
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2 MÉTODO 

A natureza da coleta de dados e informações foi feita por meio de pesquisa 

bibliográfica. A revisão de literatura sobre o assunto foi realizada a partir da busca 

em bancos de dados como SciELO, PubMed e Lilacs, site da autora da abordagem 

em BLW (rapleyweaning.com), livros técnicos e publicações de órgãos de saúde 

nacionais (Ministério da Saúde do Brasil) e internacionais (Organização Mundial da 

Saúde - OMS). Para a pesquisa utilizou-se o descritor: introdução alimentar, 

alimentação complementar, Baby-Led Weaning e BLW, período de publicação a 

partir de 2010 e idioma de redação em português e inglês.  
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3 RESULTADOS 

 O quadro abaixo mostra um resumo dos artigos até então encontrados e 

estudados. Totalizando a análise de 44 estudos publicados, sendo 19 destes 

excluídos por não atenderem os objetivos desta pesquisa ou o período de 

publicação desejado (2010 em diante). Resultando em 25 artigos, resumidos no 

quadro a seguir: 

Tabela I - Estudos analisados, em ordem de publicação.  

Autor e ano Artigo Objetivo Conclusão 
Dias MCAP; 
Freire LMS; 
Franceschini 
SCC; 
 
(2010) 

Recomendações 
para Alimentação 
complementar de 
crianças menores 
de dois anos. 

Revisar as recomendações 
atuais sobre a alimentação 
complementar de crianças 
menores de 2 anos de 
idade. 

Os prejuízos do aleitamento 
artificial e da IA precoce e/ou 
inadequada dos alimentos 
complementares devem ser mais 
amplamente discutidos e 
divulgados. Deve-se estimular o 
aleitamento materno e práticas de 
IA apropriadas. 

Silva LMP; 
Venâncio SI; 
Marchioni 
DML; 
 
(2010) 

Práticas de 
alimentação 
complementar no 
primeiro ano de 
vida e fatores 
associados. 

Investigar a prevalência de 
consumo de alimentos 
complementares e os 
fatores associados à AC 
oportuna em menores de 
um ano de idade. 

O consumo precoce de alimentos 
sólidos são um risco potencial 
para a saúde infantil e 
desenvolvimento de doenças 
crônicas na idade adulta. 

Wright CM; 
Cameron K; 
Tsiaka M; 
Parkinson KN; 
 
(2010) 

Is baby-led 
weaning feasible? 
When do babies 
first reach out for 
and eat finger 
foods? 

Definir a faixa de idade em 
que bebês alcançam e 
comem alimentos com as 
mãos, através dos dados 
do Gateshead Millennium 
Study (GMS),  e relacionar 
isso com o seu 
desenvolvimento. 

O BLW é provavelmente viável 
para a maioria dos bebês, mas 
pode levar a problemas 
nutricionais para aqueles que 
estão relativamente atrasados em 
seu desenvolvimento. Uma 
abordagem parcial do BLW 
provavelmente seria a melhor 
opção. 

Brown, A;  
Lee, M; 
 
(2011)  

A descriptive study 
investigating the 
use and nature of 
baby-led weaning 
in UK sample of 
mothers.  

Caracterizar uma amostra 
de mães que adotaram o 
método BLW e descrever 
atitudes e comportamentos 
associados. 

BLW está associado com um 
atraso da introdução de alimentos 
complementares, melhor 
participação nos horários das 
refeições e exposição à 
alimentação da família. Os níveis 
de ansiedade das mães sobre a 
autoalimentação são menores 
naquelas que adotaram o BLW. 

Vereijken, 
CMJL; 
Weenen, H; 
Hetherington 
MM;  
 
(2011) 

Feeding infants and 
young children. 
From guidelines to 
practice. 
Conclusions and 
future directions. 

Rever a orientação dos 
governos sobre a 
alimentação de bebês e 
crianças e as evidências 
atuais sobre práticas de 
alimentação parental para 
estabelecer uma 
alimentação saudável em 
crianças. 

Algumas diretrizes, como: o 
tempo de desmame, quais 
alimentos oferecer e quando, 
devem ser aprimoradas ou pelo 
menos reavaliadas com base em 
evidências atuais e melhores 
práticas. Além disso, deve ser 
desenvolvido um quadro teórico 
que reflita as necessidades de 
desenvolvimento da criança. 

Fonte: Autora (2018).                                                                              Continuação...	
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Autor e ano Artigo Objetivo Conclusão 
Rowan H; 
Harris C; 
 
(2012) 

Baby-led weaning 
and the Family diet. 
A pilot study. 

Determinar se os pais que 
aplicam o BLW mudam sua 
dieta durante o “desmame 
guiado” e se os seus bebês 
são apresentados à 
alimentação da família. 

Não houveram alterações na 
dieta dos pais durante o processo 
de desmame, com o BLW. Filhos 
e pais consomem a mesma 
refeição. Caso a família consuma 
refeições ricas em sódio, açúcar, 
gorduras saturadas, com baixa 
densidade energética e pobre 
folato, isso pode afetar a saúde 
da criança. 

Townsend E; 
Pitchford NJ; 
 
(2012) 

Baby knows best? 
The impacto of 
weaning style on 
food preferences 
and body mass 
index in early 
childhood in a case 
– controlled 
sample. 

Examinar se o desmame 
do BLW vs. a alimentação 
tradicional induz as 
preferências alimentares e 
os resultados relacionados 
ao índice de massa 
corporal (IMC) e à saúde 
na primeira infância. 

O estilo de desmame influencia 
nas preferências alimentares e na 
saúde na primeira infância. Bebês 
que utilizam o BLW aprendem a 
regular sua ingestão de alimentos 
de maneira que leva a um menor 
IMC e uma preferência por 
alimentos saudáveis. Tendo 
implicações para combater o 
aumento bem documentado da 
obesidade nas sociedades 
contemporâneas. 

Cameron SL; 
Heath ALM; 
Taylor RW; 
 
(2012) 

How Feasible Is 
Baby-Led Weaning 
as an Approach to 
Infant Feeding? A 
Review of the 
Evidence. 

Fazer uma revisão de 
literatura para saber se o 
BLW é viável para os pais 
para a população em geral. 

O BLW não é viável para todas as 
crianças e nem todas as famílias. 
Um estudo randomizado sobre o 
assunto se faz necessário visto a 
popularidade do método BLW. 

Moore AP; 
Milligan P; 
Goff LM; 
 
(2012) 

An online survey of 
knowledge of the 
weaning guidelines, 
advice from health 
visitors and other 
factors that 
influence weaning 
timing in UK 
mothers. 

Avaliar a compreensão de 
um grupo de pais sobre as 
diretrizes de desmame no 
Reino Unido e investigar as 
associações desta 
compreensão com o tempo 
de desmame em 
comparação com outros 
fatores de influência. 

A maioria dos pais estava ciente 
das diretrizes atuais e as 
interpretava com flexibilidade, à 
luz dos sinais de desenvolvimento 
de seus filhos. Também 
destacou-se a popularidade do 
BLW, sendo a internet a fonte 
mais influente de conselhos.  

Cameron SL; 
Heath ALM; 
Taylor RW; 
 
(2012) 

Healthcare 
professionals’ and 
mothers’ 
knowledge of, 
atitudes to and 
experiences with, 
Baby-Led Weaning: 
a contente analysis 
study. 

Examinar os 
conhecimentos, atitudes e 
experiências dos 
profissionais de saúde e 
das mães com o BLW. 

Dada a falta de pesquisas sobre 
BLW, é necessário mais trabalho 
para determinar se as 
preocupações expressas pelos 
profissionais de saúde e os 
benefícios delineados pelas mães 
são válidos. O estudo mostra um 
descompasso entre as atitudes e 
experiências dos profissionais de 
saúde e das mães, com o BLW. 

Brown A;  
Lee MD; 
 
(2013) 

Early influences on 
child satiety-
responsiveness: 
the role of weaning 
style. 

Comparar o 
comportamento alimentar 
infantil em bebês de 18 a 
24 meses de idade entre os 
desmamados, usando a 
abordagem tradicional e o 
estilo BLW, conduzido pelo 
bebê. 

A abordagem BLW pode 
incentivar uma maior capacidade 
de resposta à saciedade e 
trajetórias de aumento de peso 
saudáveis em lactentes. 
Limitações são notadas nos 
estudos existentes. É necessária 
mais pesquisas com ensaios 
controlados e randomizados 
sobre o tema. 

Fonte: Autora (2018).                                                                              Continuação... 
	



	

	 15	

Autor e ano Artigo Objetivo Conclusão 
Cameron SL; 
Heath ALM; 
Taylor RW; 
 
(2013) 

Parent-led or baby-
led? Associations 
between 
complementary 
feeding practices 
and health-related 
behaviours in a 
survey of New 
Zealand families. 

Determinar as práticas de 
alimentação e os 
comportamentos 
relacionados à saúde 
selecionados nas famílias 
da Nova Zelândia, 
seguindo o método 
orientado pelo bebê ou 
mais tradicional, pelos 
pais, para a introdução da 
alimentação 
complementar. 

Poucos pais que optaram pelo 
método BLW o seguem 
estritamente. O grau em que o 
BLW foi seguido está associado 
aos benefícios potenciais e riscos, 
destacando a importância para 
profissionais de saúde e 
pesquisadores de determinar com 
precisão a extensão da adesão ao 
BLW. 

Arden, MA; 
Abbott, RL; 
 
(2014) 

Experiences of 
baby-led weaning: 
trust, control and 
renegotiation. 

Investigar as experiências 
relatadas e sentimentos 
de mães usando uma 
abordagem BLW, a fim de 
compreender melhor as 
experiências da mãe e do 
bebê, os benefícios e 
desafios da abordagem e 
as crenças que sustentam 
essas experiências. 

Há preocupação quanto ao 
momento em que algumas crianças 
começam a ingerir alimentos 
complementares, mesmo que 
disponibilizados aos 6 meses de 
idade, em muitos casos, só eram 
ingeridos bem mais tarde. Tendo 
esse resultado implicações 
importantes para a tomada de 
decisão da mãe, políticas e práticas 
de profissionais de saúde e 
pesquisas futuras. 

Cameron S; 
Taylor RW; 
Heath ALM; 
 
(2015) 

Development and 
pilot testing of 
Baby-Led 
Introduction so 
SolidS – a version 
of Baby-Led 
Weaning modified 
to address 
concerns about iron 
deficiency, growth 
faltering and 
choking. 

Desenvolver uma versão 
modificada da BLW, 
chamada Introdução ao 
Sólido (BLISS), que 
encoraja os pais a 
introduzir alimentos 
complementares usando 
uma abordagem dirigida 
pelo bebê, mas que tem 
sido modificado para 
abordar preocupações 
sobre ferro, energia e 
engasgamento.  

BLISS pode resultar em maiores 
entradas de ferro e menor risco de 
bloqueio do que o BLW não 
modificado. No entanto, os 
resultados precisam ser 
confirmados em um grande estudo 
controlado randomizado. 

Brown A; 
 
(2015) 

Differences in 
eating behaviour, 
well-being and 
personality 
between mothers 
following baby-led 
vs. traditional 
weaning styles. 

Explorar as diferenças 
nas características 
maternas entre aquelas 
que adotaram o método 
guiado pelo bebê ou 
tradicional. 

As mães que adotaram a 
abordagem guiada pelo bebê são 
diferentes em características de 
personalidade, comportamento 
alimentar e bem-estar, em 
comparação àquelas que adotam 
uma abordagem tradicional. Mais 
pesquisas explorando o desmame 
guiado pelo bebê em uma amostra 
populacional mais ampla são 
necessárias.  

Rapley G; 
 
(2016) 

Are puréed food 
justified for infants 
of 6 months? What 
does the evidence 
tell us? 

Examinar as evidências 
científicas que sustentam 
o uso de purês como 
primeira textura de 
alimento da alimentação 
complementar.  

O uso de purês como primeira 
textura e alimento para bebês não 
é necessária, podem até ser 
prejudiciais, há uma necessidade 
de reavaliar seu uso rotineiro para 
bebês que não precisam deles.  

Fonte: Autora (2018).                                                                              Continuação... 
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Autor e ano Artigo Objetivo Conclusão 
Morison BJ et 
al. 
 
(2016) 

How diferent are 
baby-led weaning 
and conventional 
complementary 
feeding? A cross-
sectional study of 
infants aged 6-8 
months. 

Comparar a ingestão de 
alimentos e vitaminas nas 
famílias de lactentes após 
o desmame conduzido 
pelo bebê (BLW) e 
naquelas com bebês 
seguindo uma abordagem 
mais tradicional de 
alimentação de colher 
(Traditional Spoon-
Feeding – TSF). 

Os lactentes após BLW tiveram 
ingestão de energia semelhante 
aos que seguiram TSF e estavam 
comendo refeições com vitaminas 
com mais regularidade, mas 
pareciam ter maiores ingestões de 
gordura e gorduras saturadas e 
menores ingestões de ferro, zinco e 
vitamina B12. Uma proporção 
elevada de ambos os grupos 
ofereceu alimentos que se pensa 
que representam um risco de 
bloqueio. 

Fangupo, L. J. 
et al.  
 
(2016) 
 

A Baby-Led 
Approach to Eating 
Solids and Risk of 
Choking. 

Determinar o impacto da 
abordagem de AC 
conduzida pelo bebê e o 
risco de engasgo. 

A abordagem de AC conduzida 
pelo bebê pode ser tão segura 
quanto o método tradicional, com o 
uso de colheres.  

Rapley G; 
 
(2016) 

Is spoon-feeding 
justified for infants 
of 6 months? What 
does the evidence 
tell us? 

Examinar as evidências a 
favor e contra a 
alimentação com colher 
para lactentes de 6 
meses e mais velhos. 

Mais pesquisas são necessárias 
sobre o assunto, precisamos 
repensar nossa abordagem à 
alimentação infantil. Há complexas 
ligações culturais e sociais 
envolvidas na prática de alimentar 
os bebês com colheres em vez de 
deixá-los desenvolver a habilidade 
de autoalimentação. 

Cichero JAY; 
 
(2016) 

Introducing solid 
foods using baby-
led weaning vs. 
spoon-feeding: A 
focus on oral 
development, 
nutriente intake and 
quality od research 
to bring balance to 
the debate. 

Abordar os principais 
argumentos em torno do 
desenvolvimento oral, 
ingestão de nutrientes, 
aplicabilidade do BLW a 
bebês prematuros e 
qualidade da pesquisa no 
campo até a data. 

Uma abordagem de IA que 
reconhece as necessidades de 
desenvolvimento oral de 
alimentação precoce e mastigação 
usando colher, combinada com a 
disposição de fornecer alimentos 
familiares que podem ser 
gerenciados com segurança 
usando BLW é defendida. Para 
ambos os métodos, a necessidade 
de supervisão nas refeições é 
fundamental para se proteger 
contra o risco de asfixia. 

Oliveira MIC; 
Rigotti RR; 
Boccolini CS; 
 
(2017) 

Fatores associados 
à falta de 
diversidade 
alimentar no 
segundo semestre 
de vida. 

Investigar os fatores 
associados à falta de 
alimentação diversificada 
no segundo semestre de 
vida, pois a OMS 
preconiza a introdução de 
alimentos variados 
complementares ao leite 
maternos após os 6 
meses. 

A alimentação diversificada no 
segundo semestre de vida vem 
sendo pouco aplicada. Os fatores 
associados identificados devem ser 
considerados no âmbito das 
políticas públicas de nutrição e de 
saúde. 

Brown A; 
Jones SW; 
Rowan H; 
 
(2017) 

Baby-Led Weaning: 
The Evidence to 
Date. 

Reunir evidências 
empíricas para avaliar os 
comportamentos 
associados à abordagem 
“guiada pelo bebê”, seus 
resultados e fatores de 
confusão. 

Mais pesquisas são necessárias 
sobre o BLW, para que possamos 
particularmente explorar caminhos 
impactantes e entender a 
abordagem em diferentes 
contextos e populações. 

Fonte: Autora (2018).                                                                              Continuação... 
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Autor e ano Artigo Objetivo Conclusão 
Taylor RW; 
et al. 
 
(2017) 

Effect of a Baby-
Led Approach to 
Complementary 
Feeding on Infant 
Growth and 
Overweight. A 
Randomized 
Clinical Trial. 

Determinar se a 
abordagem guiada pelo 
bebê durante a 
alimentação 
complementar resulta em 
um menor Índice de 
Massa Corporal (IMC) do 
que na alimentação 
tradicional, por colher. 

A abordagem guiada pelo bebê não 
resultou em um IMC mais 
adequado do que a alimentação 
tradicional, embora as crianças 
tenham relatado ter menos 
incômodo alimentar. Pesquisas 
adicionais devem determinar se 
essas descobertas se aplicam a 
indivíduos que utilizam o BLW não 
modificado. 

Brown A.; 
 
(2017) 

No difference in 
self-reported 
frequency of 
choking between 
infants introduced 
to solid foods using 
a baby-led weaning 
or traditional spoon-
feeding approach. 

Explorar a frequência de 
asfixia entre os bebês que 
estavam sendo 
introduzidos em alimentos 
sólidos usando uma 
abordagem alimentada 
por bebê ou tradicional. 

O BLW não foi associado ao 
aumento do risco de asfixia. A 
maior frequência de asfixia ocorreu 
naqueles que receberam menos 
comidas nas mãos/dedos.  

Lakshman, R.; 
Clifton, E. A.; 
Ong, K. K.; 
 
(2017) 
 

Baby-Led Weaning 
– Safe and 
Effective but Not 
Preventive of 
Obesity. 

Analisar se a abordagem 
BLW por crianças pode 
auxiliar na prevenção da 
obesidade. 

Não foram observadas diferenças 
entre os grupos no consumo de 
energia, no déficit de crescimento 
ou na anemia por deficiência de 
ferro e não havia diferenças no 
número de eventos de engasgo.  
Em ambientes obesogênicos, em 
vez de autonomia, pode ser 
necessária a supervisão de um 
adulto e alguma restrição para 
evitar a ingestão excessiva de 
alimentos até que as crianças 
estejam suficientemente maduras 
para exercer melhor as funções 
executivas para autorregular suas 
ingestões de energia. 

Fonte: Autora (2018). 
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4 DISCUSSÃO 

4.1 Comparação entre os métodos de IA 

4.1.1 Convergências 

Esse estudo, fez uma revisão das evidências que embasam as 

recomendações atuais sobre a alimentação infantil complementar, visando 

principalmente o uso da abordagem em BLW. As recomendações a respeito do 

método “tradicional” sobre a introdução alimentar estão mais presentes em guias e 

manuais de orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria e do Ministério da 

Saúde, ambas apoiadas nas orientações referentes a alimentação infantil da 

Organização Mundial da Saúde (OMS, 2003). 

Dentre as principais recomendações, observou-se que, algumas orientações 

são comuns entre as abordagens – tradicional e BLW. Entre elas, podemos citar o 

início da alimentação complementar a partir dos 6 meses de idade, período em que 

a maioria dos bebês já possui maturidade em seu sistema fisiológico e neurológico 

adequado para a introdução de alimentos, além do leite materno. Por consequência 

a partir dessa idade, as necessidades nutricionais da criança já não são mais 

atendidas apenas com o leite materno, embora este continue sendo uma 

importantíssima fonte de calorias e nutrientes (Brasil, 2013; Vitolo, 2015). As 

necessidades nutricionais do bebê variam de acordo com a idade gestacional, peso 

ao nascer, tempo de vida e as intercorrências clínicas apresentadas nessa fase 

(Silva, 2013).  

Bebês que, ao completarem seis meses, possuírem algum tipo de atraso no 

desenvolvimento por qualquer motivo precisam ser avaliados por médicos pediatras 

e nutricionista infantil quanto à possibilidade de postergar essa introdução (Friques, 

2017; Rapley & Murkett, 2017; SBP, 2017). 

O aleitamento materno é outro ponto do qual as abordagens convergem, o 

aleitamento materno exclusivo é suficiente para atender às necessidades do lactente 

até os 6 meses de vida (Silva, 2013; Vitolo, 2015), sendo recomendado por ambos 

os métodos que seja mantido até os 2 anos de idade ou mais (Brasil, 2002; Brasil, 

2009; Brasil, 2013; IPGS, 2016; Rapley & Murkett, 2017). A prática da alimentação 

deve complementar o leite – materno ou fórmula láctea – e não substituí-lo 

(Cozzolino & Cominetti, 2013; Brasil, 2013). 
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A alimentação complementar deve ser variada, já que dietas monótonas 

favorecem a deficiência de nutrientes. As evidências sugerem que a introdução 

alimentar de alimentos complementares é mais fácil em crianças amamentadas, pois 

há exposição precoce aos diferentes sabores e aromas existentes no leite materno 

(Silva, 2013). Além disso, ambas abordagens também consideram adequado que a 

criança prove os alimentos em preparações simples, sem misturar muitos tipos de 

alimentos. Pois a criança está aprendendo a conhecer novos sabores e texturas dos 

alimentos (Brasil, 2013; Rapley & Murkett, 2017).  

4.1.2 Divergências 

As principais disparidades entre os métodos de IA encontrados estão 

relacionadas a forma de apresentação dos alimentos, em apresentação e texturas. 

Como ilustrados a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2018). 

Figura 1 – Apresentação dos alimentos recomendada pelo método Baby-led 

Weaning, aos 6 meses de idade. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2018). 

Figura 2 – Apresentação dos alimentos recomendada pelo método tradicional, 

com colher adequada, aos 6 meses de idade. 
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As imagens retratam as diferenças entre os métodos em uma refeição para 

um bebê, de 6 meses de idade, que iniciou a sua introdução alimentar. Observa-se 

que os mesmos alimentos (brócolis cozido, bolinho de arroz com carne, palitos de 

mandioquinha, kiwi, uvas e manga) são apresentados, porém de formas desiguais 

em texturas e utensílios.  

Quando os alimentos complementares oferecidos à criança são iguais aos 

consumidos pela família, é chamado de “alimentos da família”, forma encontrada 

mais frequente no uso da abordagem BLW. Já no método tradicional, a presença de 

adaptações para atender as necessidades nutricionais e fisiológicas da criança, 

altera a denominação dos alimentos, chamados de alimentos de transição (Silva, 

2013).  

Dentro da abordagem tradicional, a recomendação é que o alimento seja 

oferecido de forma lenta e gradual para a criança, com todos os nutrientes presentes 

desde a primeira papa, com o uso de colher (Brasil, 2002; Brasil, 2009; Brasil, 2013). 

A consistência recomendada pelo método de IA tradicional baseia-se principalmente 

nas fases de desenvolvimento oral do bebê, sendo ofertados inicialmente na forma 

de papas (alimento de transição) e gradualmente mudando a consistência até a 

forma consumida pela família por volta dos 12 meses de idade (SBP, 2012; Brasil, 

2009; Brasil, 2013). As papas devem ser sempre raspadas ou amassadas com 

auxílio de um garfo. É errado considerar “tradicional”: papinhas liquidificadas, 

peneiradas, homogêneas, de somente uma cor, oferecidas passivamente aos bebês 

e sem respeitar sinais de fome e saciedade (IPGS, 2016). Deve-se sempre prestar 

atenção aos sinais de saciedade da criança e não superalimentá-la, já que lactentes 

e crianças jovens têm capacidade de autorregular a ingestão calórica total (SBP, 

2012). 

Na abordagem Baby-Led Weaning ou “desmame guiado pelo bebê”, em sua 

tradução literal, é um método de IA que já inicia com a apresentação dos alimentos 

sólidos. Respeitando e confiando na autonomia do bebê desde o começo da 

alimentação complementar (Brown & Lee, 2013). Pelo BLW não há o uso de 

talheres, a motivação para levar o alimento até a boca é feita por sua curiosidade e 

fase natural de exploração do ambiente (Rapley & Murkett, 2017). O bebê deve estar 

sentado junto com a família, no momento da refeição, como uma forma de aprender 

todo o contexto que envolve a alimentação. Baseado no seu desejo de explorar, 

experimentar e imitar os adultos que o cercam (IPGS, 2016). 
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A consistência dos alimentos no BLW é sólida desde o princípio, nela os 

alimentos são inicialmente apresentados para a criança na forma de palitos grossos. 

Dependendo do alimento, eles podem ser oferecidos em cortes específicos ou 

serem levemente cozidos para que fiquem macios e facilitem a exploração oral-

manual do bebê. No BLW a experiência com o alimento é mais importante do que o 

ato de comer em si (Rapley & Murkett, 2017). 

4.1.3 Comparando os métodos 

Tabela II – Comparação entre os métodos. 

	
Parâmetros Método Tradicional Método Baby-Led Weaning 
Início da introdução 
alimentar 

Aos 6 meses de idade ou 
quando apresentar os 
“sinais de prontidão”. 

Aos 6 meses de idade ou 
quando apresentar os 
“sinais de prontidão”. 

Aleitamento materno Até os 2 anos de idade ou 
mais. 

Até os 2 anos de idade ou 
mais. 

Forma de apresentação 
dos alimentos 

Papas ou purês amassados 
com garfo. 

Pedaços, bastões e palitos, 
in natura, cozidos ou 
assados. 

Uso de talheres Colheres de tamanho 
adequado para a criança, 
manuseada pelo cuidador. 

Não utiliza talheres. 

Preparações Especial para o bebê. Comida da família. 
Forma das preparações Preparações simples, sem 

misturar muitos tipos de 
alimentos. 

Preparações simples, sem 
misturar muitos tipos de 
alimentos. 

Alimentos variados a 
cada refeição 

Sim. Sim. 

Temperos nas 
preparações 

Pouco, deixando o sabor 
natural dos alimentos 
sobressair. 

Pouco, deixando o sabor 
natural dos alimentos 
sobressair. 

Escolha de qual 
alimento quer comer 

Feita pelo cuidador. Feita pelo bebê. 

Respeitar os sinais de 
saciedade do bebê 

Sim. Sim. 

Comer em família Sim. Sim. 
O mais importante da 
refeição é 

Ter a experiência 
multissensorial do alimento 
e se alimentar. 

Ter a experiência 
multissensorial do alimento. 

Recomendações de 
segurança para o risco 
de engasgo 

Sim. Sim. 

Cuidador presente junto 
às refeições do bebê 

Sim. Sim. 

Fonte: Autora (2018). 
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4.2 Influência do hábito alimentar  

 A literatura sobre nutrição infantil evidencia que o comportamento alimentar 

infantil é determinado num primeiro momento pela família, da qual ela é dependente 

e, secundariamente, pelas outras interações psicossociais e culturais da criança. 

(Ramos; Stein, 2000). Os pais e cuidadores exercem papel fundamental no 

desenvolvimento dos hábitos alimentares dos seus filhos durante a infância por 

serem responsáveis pelas compras de determinados alimentos e pela exposição das 

crianças a eles (Cooke et al., 2004; Ventura & Birch, 2008).  

A adequada introdução dos novos alimentos no primeiro ano de vida, com 

uma correta socialização alimentar, a partir deste período, bem como a 

disponibilização de variados alimentos saudáveis em ambiente alimentar agradável, 

permite à criança iniciar a aquisição das preferências alimentares responsáveis pela 

determinação do seu padrão de consumo futuramente (Birch, 1998). Crianças 

aceitam melhor um alimento novo quando esse é oferecido e consumido por outra 

pessoa, mais do que quando é somente oferecido (Addessi et al., 2005). 

A alimentação apropriada na infância requer também cuidados relacionados 

aos aspectos sensoriais (apresentação visual, cores, formatos atrativos), na forma 

de preparo dos alimentos (temperos suaves, preparações simples e alimentos 

básicos), porções adequadas à capacidade gástrica, e ao ambiente onde serão 

realizadas as refeições. Esses fatores devem ser sempre considerados, visando à 

satisfação de necessidades não só nutricionais da criança, mas também emocionais 

e sociais (Philippi, 2003; 2014). 

A dinâmica alimentar têm uma repercussão positiva quando as refeições são 

feitas em casa e em família, por constituírem oportunidade de socialização, difusão 

de costumes e hábitos saudáveis, além de promoverem a comunicação, o convívio e 

os laços familiares (Fulkerson & Neumark-Sztainer, 2006; Neumark-Sztainer et al., 

2000; Unicef, 2010).  

4.2.1 Comportamento alimentar 

Ao longo de seu crescimento e desenvolvimento a alimentação da criança 

modifica-se. Do ponto de vista comportamental, desde o nascimento os bebês 
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recém-nascidos saudáveis possuem a capacidade de autorregular sua alimentação, 

determinando o início da mamada, qual a velocidade que sugam e quando querem 

parar de mamar. Ao completar seis meses de vida, grande parte dos lactentes 

saudáveis já apresentam a capacidade para sentar sem apoio, sustentar a cabeça e 

o tronco, segurar objetos com as mãos, e explorar estímulos ambientais (SBP, 

2017).  

Outras aquisições são o desenvolvimento oral, o desaparecimento do reflexo 

de protrusão, e o aparecimento dos movimentos voluntários e independentes da 

língua, fazendo com que o alimento role na boca e a criança o mastigue. Estes são 

os aspectos motores que indicam que se pode iniciar a introdução de outros 

alimentos, chamada de alimentação complementar (SBP, 2017). 

A figura abaixo ilustra como algumas características do desenvolvimento dos 

lactentes estão relacionadas aos comportamentos alimentares.  

Figura 3 – Alimentação do lactente e da crianças no decorrer do crescimento e 

desenvolvimento. 

 
Fonte: Elaborado por Priscila Maximino para o Dep. De Nutrologia da SBP, em 
janeiro de 2017. 
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4.2.2 Alimentação equilibrada na infância  

	
O planejamento dietético e a alimentação adequada na infância têm como 

objetivos possibilitar o potencial de crescimento esperado, evitar carências 

nutricionais e prevenir problemas de saúde que são influenciados pela alimentação e 

que ocorrerão na fase adulta (Philippi, 2003; Brasil, 2006; SBP, 2012).		

Deve-se oferecer à criança diferentes alimentos ao dia. Uma alimentação 

variada é uma alimentação colorida, com diferentes formas e texturas, de modo que 

seja atrativa à criança (Philippi, 2015). É considerado importante que mesmo dentro 

do mesmo grupo alimentar, sejam oferecidos diferentes alimentos, para garantir que 

todos os nutrientes vão ser oferecidos para a criança (Brasil, 2013).  

Recomenda-se não oferecer alimentos processados ricos em gordura ou 

açúcar até os 2 anos de idade. Além de se evitar açúcar, café, enlatados, frituras, 

refrigerantes, balas, salgadinhos e outras guloseimas nos primeiros anos de vida e 

usar sal com moderação (Brasil, 2013). Acredita-se que a introdução de alimentos 

complementares é mais fácil nas crianças amamentadas pela exposição precoce a 

diferentes sabores e aromas existentes no leite humano (Brasil, 2009; 2013). 

	

4.3 Segurança alimentar 

4.3.1 Higiene  
	 A segurança dos alimentos complementares constitui um importante fator de 

prevenção e redução de doenças. Cuidar da higiene no preparo e no manuseio dos 

alimentos, garantir o armazenamento e conservação adequados dos alimentos são 

fundamentais para qualquer tipo de alimentação. São atitudes importantes para se 

prevenir diarreias e morbidades no primeiro ano de vida (Brasil, 2013). 

Os fatores específicos que contribuem para a contaminação diferem de um 

lugar para o outro, porém os problemas comuns identificados incluem: água 

contaminada, higiene pessoal, utensílios contaminados, método de preparação dos 

alimentos e estocagem de alimentos preparados. As ações a serem tomadas 

consistem na fervura da água a ser oferecida para a criança, na lavagem das mãos 

antes da manipulação dos alimentos, na fervura de utensílios, na cocção e 

armazenamento adequados dos alimentos (Brasil, 2009; SBP, 2012). 
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4.3.2 Corte dos alimentos 

	 Em ambos os métodos é importante se oferecer alimentos de forma segura  

para as crianças. Os alimentos seguros, são aqueles cortados em pedaços que 

oferecem mínimo ou nenhum risco de obstrução das vias aéreas (Padovani, 2015). 

Grande parte dos eventos de aspiração de corpos estranhos ocorre enquanto 

a criança está comendo ou brincando com pequenos objetos, comestíveis ou não. A 

maioria dos corpos estranhos se aloja na via aérea distal, embora ocasionalmente 

possam se hospedar na laringe ou na traquéia, com risco de obstrução completa das 

vias aéreas (Gray, Chigaru, Walker & Wilson, 2017). 

 Até a idade até três anos que a criança não controla totalmente a mastigação 

e a deglutição de alimentos, pois não possui os dentes molares, estrutura importante 

na trituração de alimentos sólidos. A oferta de alguns tipos de alimentos a crianças 

pequenas, como amendoim, feijão, pipoca e milho, apresentam risco para a 

aspiração, pois as crianças vão degluti-los sem mastigar, e qualquer distração, 

risada, brincadeira ou susto pode precipitar o acidente. Além disso, a criança nesta 

idade possui o hábito de levar objetos à boca, o que pode fomentar riscos 

(Waksman, Gikas & Maciel, 2005). 

 Para se evitar tais quadros é importante que os alimentos sejam cortados ou 

passem opor processos de amaciamento (vapor ou cozimento) adequados antes de 

serem ofertados para a criança. Alimentos devem sempre ter cortes de bastões ou 

palitos que facilitem o manuseio pela criança. É extremamente arriscado oferecer 

alimentos pequenos, redondos ou ovais, como uvas inteiras, ovos de codorna, 

tomatinhos, cerejas, jabuticabas, azeitonas, entre outros. Quais quer alimentos 

nesses formatos devem ser cortados longitudinalmente em duas ou quatro partes. 

Cortes transversais não são indicados pois são capazes de obstruir por completo as 

vias aéreas (Rapley & Murkett, 2017). 

 No BLW costuma ser difícil a oferta de grãos como o arroz e feijão, nesses 

casos, orienta-se fazer a oferta na forma de “bolinhos” ou misturados em pequenos 

omeletes. Alimentos escorregadios, como algumas frutas, podem ser apresentados 

a bebês sem dentes em porções com parte da casca, para facilitar o manuseio e a 

preensão palmar (Padovani, 2015; Rapley & Murkett, 2017). 

 Quando o bebê adquirir maior confiança e habilidades motoras, ele passará a 

realizar o movimento de “pinça” com as pontas dos dedos. Podendo então, oferecer 

alimentos em tamanhos menores (Rapley & Murkett, 2017). 
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4.3.3 Engasgos e reflexo GAG 

A criança deve ser encorajada a comer sozinha, mas sempre com a 

supervisão de pais ou cuidadores, para evitar engasgos ou demais acidentes (SBP, 

2012). Alimentos que possam provocar engasgos devem ser evitados, como balas 

duras, uvas inteiras, nozes inteiras, pipoca, entre outros (SBP, 2012; Rapley & 

Murkett, 2017). 

As preocupações com o engasgo vêm de ver os bebês tendo ânsia com a 

comida na boca e confundir isso com asfixia ou engasgar. Esses dois mecanismos 

estão relacionados mas não são a mesma coisa (Rapley & Murkett, 2017). 

O engasgo é definido como um bloqueio completo das vias aéreas. Um bebê 

que esteja sufocando fará pouco barulho, já que o ar não pode passar pela via 

aérea. O bebê ficará muito angustiado, agarrará a garganta ou poderá ficar azulado 

pela falta de oxigênio. A asfixia geralmente exige que um cuidador intervenha com 

manobras de primeiros socorros. Já a ânsia do bebê é uma reação reflexa normal 

para um bebê aprender a comer, chamada de reflexo de gag. Este reflexo acontece 

quando a comida se move para a parte de trás da boca e o bebê tosse, balbucia, 

abre a boca e traz a comida para a frente novamente (Brown, 2017).  

Em adultos, o reflexo de gag é ativado perto da parte traseira da língua, em 

direção à garganta, para que ele aconteça. Entretanto, esse reflexo é ativado mais 

adiante na língua de um bebê de aproximadamente 6 meses de idade, o que 

significa que, além de ele ser ativado mais fácil em um bebê do que em um adulto, 

ele está mais distante das vias aéreas. O reflexo de gag é geralmente barulhento e 

após o episódio a criança tende a continuar a comer normalmente, ao contrário de 

um caso de asfixia (Brown, 2017; Rapley & Murkett, 2017). 

 

4.4 Análise geral dos resultados 

Tendo em vista a comparação das publicações científicas revisadas, observa-

se que são poucos os estudos randomizados controlados por longos períodos em 

BLW para se comprovar os benefícios da abordagem para crianças. Têm-se apenas 

estudos de pequenos grupos familiares que defendem e já aplicam a técnica BLW 

em seus bebês (Daniels et al., 2015; Fangupo, et al., 2017), não podendo se garantir 

a fidedignidade dos resultados obtidos. Para a Sociedade Brasileira de Pediatria, 

ainda não são suficientes as evidências científicas para considerar esse método 
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superior ao modelo tradicional, com papas e colheres, para a introdução alimentar 

(Lobo, 2017). Além disso, foi observado que há poucos estudos brasileiros sobre a 

temática BLW. 

A forma com que os alimentos são apresentados, seja consistência, 

temperatura ou composição, são instrumentos importantes para torná-los mais 

atrativos à criança. O estímulo multissensorial (visão, tato, audição, olfato e paladar) 

contribui para o reconhecimento dos novos alimentos, incentivando a criança a 

pegar, cheirar e provar (Cozzolino & Cominetti, 2013). 

Observa-se uma influência das estratégias utilizadas pelos pais nos padrões 

de alimentação da criança e constata-se que a maior preocupação dos pais que 

optam pela forma tradicional centra-se na quantidade de alimento, e não em 

desenvolver hábitos e atitudes direcionados aos padrões de alimentação mais 

adequados do ponto de vista qualitativo (Ramos; Stein, 2000). 

A criança é influenciada pelo ambiente onde vive, mas tem pouco controle 

sobre os alimentos disponibilizados em casa. Algumas atitudes podem fazer 

diferença na qualidade e na diversidade dos alimentos que irão compor a 

alimentação da criança. Se as opções naturais e saudáveis estiverem mais 

acessíveis do que os produtos industrializados, a criança vai adquirir esse hábito de 

consumo e a família inteira só tem a ganhar (Vuono, 2017). 

Outro aspecto fundamental a ser considerado é a segurança do bebê durante 

a alimentação. Independente da abordagem adotada, todos os métodos afirmam a 

importância de que a criança sempre esteja supervisionada em suas refeições, 

nunca esteja sozinha ao se alimentar. O risco de engasgo existe para qualquer tipo 

de alimento (líquido, semi-sólido ou sólido) e pequenos objetos (como brinquedos) 

(Brasil, 2002; SBP, 2012; Rapley & Murkett, 2017). O estudo de Fangupo et al. 

(2016), sugere que a alimentação complementar pelo método conduzido pelo bebê é 

tão seguro quanto o tradicional, conduzido pela colher, pois as recomendações de 

segurança para o risco de engasgo com a alimentação são as mesmas.  
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Resumidamente, dois quadros comparativos entre as vantagens e 

desvantagens gerais de cada método de IA foram elaborados abaixo.  

Tabela III – Vantagens e desvantagens do método tradicional. 

MÉTODO DE IA TRADICIONAL 

Vantagens 

- A evolução da consistência dos alimentos complementares é 
oferecida de forma gradual, de papas até a consistência da 
alimentação da família. 

- A apresentação dos alimentos respeita os sinais de 
maturidade do lactente, em seu desenvolvimento oral e 
neuropsicomotor. 

- Todos os grupos alimentares podem ser apresentados desde 
a primeira papa principal. 

- Tende a ingerir mais alimentos ricos em zinco, ferro e 
vitamina B12. 

Desvantagens 

- A criança não tem controle sobre qual alimento gostaria de 
levar a boca. 

- Evita que a criança tenha contato manual com o alimento, na 
maioria das refeições. 

- Tempo da refeição é determinada pelo cuidador. 
Fonte: Autora (2018). 

Tabela IV – Vantagens e desvantagens do método BLW. 

MÉTODO DE IA BABY-LED WEANING 

Vantagens - O bebê desenvolve maior autonomia durante as refeições. 
- Refeições mais atrativas para a criança. 
- Maiores oportunidades de contato com diferentes texturas e 

formas. 
- O bebê tende a estar mais presente nas refeições em família. 
- Pais e cuidadores menos ansiosos quanto a quantidade de 

alimentos ingeridos pelo bebê. 
Desvantagens - Sujeira e bagunça durante as refeições autônomas. 

- Pode levar a problemas nutricionais para aqueles que 
apresentam algum atraso em seu  desenvolvimento. 

- Tende a ter maior ingestão de gordura e gordura saturada e 
pouca variabilidade em micronutrientes. 

- Perde-se a referência por parte do cuidador do real consumo 
dos alimentos e nutrientes pelo bebê. 

- Há pouca evidência científica e estudos sobre sua eficiência, 
muitos pais e cuidadores recorrem a informações de baixa 
confiabilidade na internet. 

Fonte: Autora (2018). 
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5 CONCLUSÃO 

Ao investigar os estudos e pesquisas publicados nos últimos anos, observa-

se que não há quantidade de evidências e trabalhos suficientes para se determinar 

qual a forma correta de introdução alimentar em bebês. 

Em pontos importantes como em respeito aos sinais de fome e saciedade da 

criança, variabilidade de alimentos, qualidade e segurança alimentar, aleitamento 

materno e as práticas não coercitivas durante as refeições, presentes em ambas as 

abordagens são positivas para o bebê em fase de alimentação complementar. 

Apesar disso, não se pode resumir um processo complexo de interação psicossocial, 

socioeconômico e fisiológico como o ato de se alimentar em um único tipo de 

abordagem de introdução alimentar. Já que não pode ser aplicado e adequado para 

muitas famílias. 

Observa-se que a abordagem BLW apresenta uma crescente popularidade 

entre os pais e dos profissionais de saúde. Esse interesse está relacionado a 

importância dada pela autora do método, Gill Rapley, sobre a individualidade de 

cada bebê, seu ritmo alimentar e de desenvolvimento, enfatizando que através do 

método BLW a criança é mais respeitada do que o atual método vigente pelos 

principais órgãos de saúde mundiais.  

Em seu Guia Prático de Atualização sobre o Baby-Led Weaning, publicado 

em maio de 2017, o Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira 

de Pediatria reconhece que no momento da alimentação complementar, o lactente 

pode receber os alimentos amassados oferecidos na colher, mas também deve 

experimentar com as mãos, explorar as diferentes texturas dos alimentos como 

parte natural de seu aprendizado dinâmico sensorial. Mais uma vez temos ambos os 

métodos convergindo, em partes, para o benefício infantil.  

Considerando o objetivo desta pesquisa, recomenda-se que todos os 

aspectos positivos dos métodos sejam considerados e aplicados dentro da dinâmica 

familiar da melhor forma possível, não havendo uma única forma correta e superior 

de introdução alimentar para lactentes. 

E considerando que muitos pais e cuidadores recorrem a internet – local com 

informações nem sempre confiáveis – para se informar sobre o método BLW, 

sugere-se que haja mais estudos e pesquisas referentes a essa temática, de 

introdução alimentar, de forma que nutricionistas, fonoaudiólogos, pediatras e outros 

profissionais da saúde que atendem crianças, possam fornecer informações 
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acertivas e seguras, baseadas em evidências a todos sobre como introduzir com 

segurança alimentos complementares dentro da abordagem Baby-Led Weaning ou 

tradicional.	
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ANEXOS 

	
Figura 4 – Bebê com 6 meses de idade comendo um melão cortado em forma de 
palito. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Fonte: Autora (2018). 
 
 
Figura 5 – Bebê com 8 meses de idade chupando e explorando uma manga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autora (2018). 
 


