
INTRODUÇÃO PRECOCE DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR NOS PRIMEIROS
MESES DE AMAMENTAÇÃO, COMO FATOR DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO

DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS

Introdução: O aleitamento materno é recomendado pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) por dois anos ou mais, sendo exclusivo nos primeiros seis meses de vida do
recém-nascido. A partir dos seis meses recomenda-se o início da alimentação
complementar, pois nessa fase a criança apresentará maturidade fisiológica e
desenvolvimento dos reflexos necessários para a deglutição. O início precoce da
introdução alimentar não é recomendado, podendo ocasionar prejuízos à saúde da
criança, a curto e a longo prazo. Alguns dos prejuízos causados pela alimentação
complementar de forma inadequada são o desenvolvimento de doenças crônicas não
transmissíveis (DCNT), tais como: obesidade, diabetes mellitus e doenças
cardiovasculares. Objetivo: Revisar as evidências que demonstram a relação entre a
alimentação complementar precoce e a prevalência de obesidade, doenças
cardiovasculares e diabetes mellitus na vida adulta. Métodos: Realizou-se uma revisão
bibliográfica nas bases Biblioteca Virtual em Saúde, Lilacs, Scielo, Pubmed, MedLine e
nas recomendações da OMS, com os descritores: alimentação complementar, obesidade,
amamentação, diabetes mellitus e doenças crônicas não transmissíveis, em língua
portuguesa e inglesa. Os critérios de inclusão foram artigos de ensaios clínicos com
relatos em crianças e adolescentes. Resultados: Diversos estudos evidenciaram que
mais de 90% das crianças receberam alimentos complementares antes dos seis meses,
sobretudo alimentos industrializados que estão diretamente relacionados ao
desenvolvimento de diarreia, de desnutrição e de infecções na infância. Posteriormente
na vida adulta, há possibilidade de consequências maiores, como obesidade, Diabetes
Mellitus tipo I e II, doenças cardiovasculares e distúrbios atópicos. Conclusão: A prática
do aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida e a manutenção até os dois
anos, acompanhado de uma introdução alimentar adequada contribui positivamente para
a prevenção da obesidade, do diabetes mellitus e das doenças cardiovasculares. Sendo
assim, a alimentação complementar, bem como a amamentação, impactam diretamente
nas características do perfil metabólico, fisiológico e cognitivo na fase infantil e
futuramente na fase adulta.
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