
 

 

 

 

 

BABY-LED WEANING (BLW): MANUAL FOTOGRÁFICO E DESCRITIVO DE PRÉ-

PREPARO E PREPARO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

INTRODUÇÃO: As práticas alimentares do primeiro ano de vida exercem um papel 

fundamental na formação dos hábitos alimentares da criança e podem permanecer na 

adolescência e na fase adulta. No início, a alimentação da criança não deve objetivar 

apenas suas necessidades nutricionais, mas também deve ser considerado 

desenvolvimento neuromotor e emocional, uma vez que, nessa fase o alimento é uma das 

principais formas de contato com o mundo externo. A partir dos seis meses de idade, a 

amamentação exclusiva não consegue atender todas as necessidades energéticas e 

nutricionais do bebê, sendo indispensável à introdução de alimentos complementares que 

auxiliem na nova demanda nutricional da criança. O método de introdução alimentar Baby-

Led Weaning (BLW) é conceituado como uma abordagem que possibilita ao bebê ser o 

agente do seu próprio processo alimentar utilizando suas habilidades e instintos naturais, 

proporcionando assim a estimulação da independência e confiança do bebê. OBJETIVO: 

Desenvolver um manual fotográfico e descritivo com técnicas de pré-preparo e preparo de 

diferentes grupos de alimentos conforme a proposta do método Baby-Led Weaning (BLW) 

para cada faixa etária do bebê, direcionado as mães, pais e cuidadores, e profissionais da 

saúde. MÉTODOS: Primeiramente, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o 

método Baby-Led Weaning. Posteriormente, os alimentos foram selecionados e divididos 

em cinco grupos alimentares sendo esses: frutas, hortaliças, cereais e tubérculos, 

leguminosas, carnes e ovos. Os alimentos foram adquiridos em feiras livres e hortifrútis da 

cidade de Ribeirão Preto-SP, para realização do preparo e registro fotográfico. Os utensílios 

e equipamentos necessários para a realização do pré-preparo e preparo dos alimentos 

foram listados para inclusão no material. A descrição do passo a passo da higienização, do 

preparo dos alimentos e os registros fotográficos foram realizados pela própria autora do 

trabalho. RESULTADOS: O manual desenvolvido foi dividido nas seguintes seções: 

“Higienização dos Alimentos”, “Frutas”, “Hortaliças”, “Cereais e Tubérculos”, “Leguminosas” 

e “Carnes e Ovos”. Na seção de Higienização dos Alimentos foi descrita e ilustrada a 

maneira correta de higienização dos alimentos conforme a recomendação do Guia 

alimentar para crianças brasileiras menores de dois anos. Nas demais seções já citadas 

anteriormente, foram descritos o pré-preparo e preparo de cada alimento correspondente 



 

 

 

 

ao grupo alimentar em questão. Além das descrições, foi realizado o registro fotográfico 

dos cortes de cada alimento e suas respectivas formas de oferecimento aos bebês com 

faixa etária de seis, nove e doze meses. CONCLUSÃO: O manual fotográfico e descritivo 

desenvolvido é um material ilustrativo, de fácil leitura, compreensão e acessível a mães e 

profissionais que pretendam adotar a abordagem do BLW. Além disso, contém orientações 

importantes sobre a higienização e o preparo dos alimentos de maneira correta para cada 

faixa etária do bebê. Portanto, o desenvolvimento deste trabalho é fundamental para 

ampliar o acesso à informações e capacitação prática sobre o método BLW em diferentes 

faixas etárias do bebê. 

 

Eixo temático: 4) Nutrição intrauterina, aleitamento materno e alimentação complementar. 

Interesse em concorrer a apresentação oral: Sim. 


