
N A T A S H A  M E S C H I A T T I



Refeições na mesa,

sem distração (tv,

celular, brinquedos,

etc.)

Fazer as refeições
juntos.

Comer os mesmos
alimentos.

Respeitar a fome e a
saciedade.

Estar aberto a
experimentar novas
formas de preparo e
novos alimentos.

Metas da
família



Quando seu filho
perceber que você não
come determinados
alimentos, ele tende a
não querer comer
também.

Os pais representam o
modelo e a segurança
para os filhos.

É importante nos
esforçarmos para
superar nossas
próprias limitações a
fim de inspirar nossos
filhos.

Família é
exemplo



Para iniciar a
introdução alimentar
é importante que o
bebê já tenha 6
meses de idade e
todos os sinais de
prontidão.

Quando
começar



Ser capaz de sentar
com o mínimo de
apoio.

Conseguir pegar e levar
objetos à boca.

Diminuição ou ausência
do sinal de protusão da
língua (empurrar o
alimento para fora com
a língua).

Apresentar interesse
pelos alimentos ao ver
os adultos comendo.

Ser capaz de manter o
pescoço firme, bom
controle cervical.

Sinais de
prontidão



Órgão gastrointestinais
já estão amadurecidos.

Coordenação motora
desenvolvida,

diminuindo o risco de
engasgos e outras
dificuldades.

Flora intestinal
preparada, o que
significa menor risco de
infecções.

Menor risco de
desenvolver alergias.

Proteção contra
obesidade e diabetes.

Por que esperar
6 meses?



No engasgo o bebê não
consegue expulsar o
alimento, começa a
ficar sem ar e fica
vermelho e até mesmo
roxo.

O que fazer? Manobra
de desengasgo,

conhecida como
Heimlich.

E se
engasgar?

Assista o vídeo da manobra

https://youtu.be/RtzyAYqEPtg


Pedaços grandes para o
bebê segurar com a
mão em punho.

Amassar com garfo e
oferecer na colher.

   Ou

Como
oferecer?



Pode ser cozido (de
preferência no vapor)
ou assado.

Corte de tamanho
adequado para a
criança segurar ou
amassar com o garfo e
dar na colher.
Pode utilizar azeite,

óleo de coco ou
manteiga para grelhar e
refogar.
Todos os temperos da
horta podem ser
utilizados: salsinha,

coentro, orégano, etc.

Preparo



Pode refogar com
cebola e alho.

O ideal é não usar sal, se
for usar, em quantidade
mínima.

As frutas podem ser
dadas cruas. As mais
duras como maçã e
pêra, pode ser cozidas
ou assadas par oferecer
os pedaços. Ou podem
ser dadas cruas,

raspando com uma
colher.

Preparo



Frutas - todas estão

liberadas.

Vegetais - todos

legumes, raízes,

folhas, leguminosas e

grãos.

Carnes e ovos - todos os

tipos.

Quais
alimentos?



Carboidrato (1 porção)

Ex: batata, arroz,

mandioca, inhame.

Leguminosas (1 porção)

Ex.: feijão, lentilha,

ervilha, grão de bico.

Legumes e verduras (2

porções) 

Proteína animal ou

vegetal (1 porção)

       Ex.: brócolis, alface,              

       cenoura, couve-flor, 

       abóbora.

       Ex.: carnes, ovos, tofu,         

       cogumelos.

Como montar
o prato?



Todas as refeições já

podem ser oferecidas:

café-da-manhã, lanche

da manhã, almoço,

lanche da tarde e jantar.

O leite deve continuar a

ser oferecido em livre

demanda. 

No primeiro momento

os alimentos podem

não ser suficientes para

garantir a saciedade do

bebê, e não há

problema em não

diminuir as mamadas.

Quantas
refeições?



A Criança deve ter

conhecido uma grande

variedade de alimentos.

Não deve ser necessário

amassar a comida.

A criança come a

mesma comida dos

adultos. 

Todos comendo

alimentos saudáveis,

claro!

Ao completar
um ano



Ser capaz de sentar

com o mínimo de

apoio.

Conseguir pegar e levar

objetos à boca.

Diminuição ou ausência

do sinal de protusão da

língua (empurrar o

alimento para fora com

a língua).

Apresentar interesse

pelos alimentos ao ver

os adultos comendo.

Ser capaz de manter o

pescoço firme, bom

controle cervical.

Sinais de
prontidão



"Se na sua casa você só tem
comida saudável, a criança

pode comer tudo o que
quiser. Enquanto seu filho é
pequeno, ele só come o que
você comprar. Mas nunca
insista para que ele coma

verduras, nunca dê
prêmios, nunca faça

chantagem emocional...
Nunca obrigue a criança a

comer."

Dr. Carlos González



Meu nome é Natasha, atuo como pediatra

há mais de 10 anos. 

Fiz residência em pediatria no Hospital

Albert Einstein em São Paulo e depois fui

para Boston e complementei minha

formação com um estágio em obesidade e

medicina esportiva, na Universidade de

Harvard.

No consultório atuo acompanhando

crianças de todas as idades. 

Adoro vê-los crescer e se desenvolver!

A pediatria tem evoluído muito, muitas

coisas mudaram nos últimos anos, por isso

estou sempre me atualizando, para trazer

o melhor para meus pacientes.

Sobre mim



Em 2015 me tornei mãe e desde então,

minha prática como pediatra foi

totalmente transformada. Experimentei na

prática as dificuldades e angústias dos pais

na criação dos filhos e vi a importância de

apoiar toda a família, que são super

importantes para garantir não somente

uma alimentação saudável, mas também

um crescimento e desenvolvimento

adequado dos filhos, com muito amor,

paciência e alegria.



Agendamento de
consulta

@natashameschiatti
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