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Nutriţia sugarului cu formule de continuare,
alimentaţia complementară şi nutriţia cu formule speciale
INTRODUCERE:
Nutriția este un determinant critic al creșterii și dezvoltării fizice și cognitive cu impact asupra morbidității și mortalității în timpul copilăriei și până la vârsta adultă. Nutriția este în esență, factorul care condiționează supraviețuirea. Prevalența malnutriției la nivel global continuă să înregistreze cifre covârșitoare:
22,2% din copiii 0 - 59 luni au talie/statură mică, 7,5% au greutate suboptimală și 5,6% sunt supraponderali.1 Doar aproximativ 16% din copiii cu vârste cuprinse între 6 și 23 luni beneficiază de o dietă acceptabilă
calitativ și doar 51% primesc numărul minim de mese recomandate.1 Deși există diferențe importante între
tări, practicile deficitare în nutriția sugarului și copilului mic sunt omniprezente. Datele statistice cu privire la parametri de monitorizare al statusului nutrițional pentru Romania, așa cum sunt prezentate de către
NILS (Nutrition Landscape Information System - the Global nutrition Monitoring Framework - WHO)
documentează pentru surplusul de greutate (> +2DS) un procent de 8,3% la copiii 0 - 59 luni în anul 2002.
Cifrele echivalente pentru deficitul de greutate (< –2DS) și pentru statura mică (< –2DS) la aceleași grupe
de vârstă și în aceeași perioadă sunt de 3,5% și respectiv 12,8%.2

OBIECTIV:
Obiectivul elaborării ghidului a fost alcătuirea unui instrument de orientare pentru practicieni pentru
uniformizarea recomandărilor nutriționale.

DOMENIUL DE APLICABILITATE:
Ghidul se adresează medicilor de familie cu practică pediatrică și medicilor specialiști pediatri.

METODOLOGIE:
În vederea alcătuirii recomandărilor ghidului, au fost formulate zece întrebări-cheie cu privire la alimentația artificială a sugarului cu formule speciale și alimentația sugarului 6 – 12 luni. Literatura de specialitate a
fost revizuită prin accesarea bazei de date Pubmed, resursele World Health Organization (WHO), recomandările Societății Europene de Gastroenterologie, Hepatologie și Nutriție Pediatrică (ESPGHAN) și Asociației Americane de Pediatrie (AAP). Pentru revizie au fost selectate acele articole informative care răspund celor zece
întrebări-cheie formulate. Pentru fiecare întrebare s-a realizat o selecție a titlurilor și abstractelor iar articolele
considerate eligibile au fost parcurse în întregime. Au fost selectate un număr total de 12157 de articole publica3
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te în baza de date internațională PubMed. După citirea și evaluarea titlului, un număr de 600 de articole au fost
considerate potențial relevante pentru întrebările cheie. Dintre acestea, au fost selectate după citirea abstractelor
un număr de 150 de articole pentru evaluarea integrală a textului. Răspunsurile la întrebările cheie sunt structurate sub formă de argumentări și recomandări cu grade diferite de susținere științifică și nivel al dovezilor.

Clasificarea tăriei gradelor de recomandare
STANDARD
Standardele trebuie aplicate în cvasitotalitatea cazurilor, excepțiile fiind rare și greu
de justificat.
RECOMANDARE Există un grad scăzut de flexibilitate, atunci când nu sunt aplicate acest lucru trebuie
justificat și documentat.
OPȚIUNE
Indică faptul că sunt posibile mai multe tipuri de intervenții, diferiți medici pot lua
decizii diferite și nu necesită justificare.
Clasificarea nivelului dovezilor
Nivel Ia
Dovezi obținute din meta-analiza unor studii randomizate și controlate
Nivel Ib
Dovezi obținute din cel puțin un studiu randomizat și controlat
Nivel IIa Dovezi obținute din cel puțin un studiu clinic controlat, fără randomizare
Nivel IIb Dovezi obținute din cel puțin un studiu bine conceput, preferabil efectuat de mai multe echipe de cercetare
Nivel III
Dovezi obținute din studii descriptive, bine concepute
Nivel IV Experiența clinică a unor experți recunoscuți ca și autorități în domeniu
Alimentația artificială cu formule speciale
Ce sunt formulele speciale?
Nivelul

Definiție
Standard

dovezilor

Formulele speciale sunt formule destinate alimentației nou-născuților și sugari-

IV

lor cu nevoi nutriționale speciale care nu pot primi formule standard.3
Standard

Formulele speciale vor fi recomandate doar sugarilor care prezintă patologia,

IV

dereglarea sau boala pentru care este destinat produsul. Destinația produsului
va fi menționată pe cutia/ambalajul formulei prin mențiunea “pentru regimul
dietetic al…”.4

Care sunt grupele de nou-născuți și sugari la care se impune alimentația prin formule speciale?
Indicații
Formulele speciale se utilizează ca sursă unică de nutriție sau pentru completarea nevoilor nutriționale ale sugarilor la care se impun restricții pentru formulele standard: intoleranța congenitală la lactoză,
4
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intoleranța secundară la lactoză, sugarii cu alergie la proteinele laptelui de vacă, malnutriție sau risc de
malnutriție prin afecțiuni esofagiene, afecțiuni gastrice, status hipercatabolic (pre și post operator, traumatisme, arsuri, afecțiuni oncologice, afecțiuni cardiace și renale, afecțiuni neurologice, afecțiuni psihiatrice).
O categorie aparte o constituie sugarii cu boli metabolice la care este necesară înlăturarea sau evitarea
includerii componentei nocive pentru fiecare afecțiune în parte: tulburări ale metabolismului aminoacizilor
(fenilcetonuria, boala urinilor cu miros de arțar, tirozinemia, homocistinuria) acidemii organice și defecte
ale ciclului ureei, tulburări ale metabolismului carbohidraților (galactozemia, intoleranța congenitală la
lactoză, intoleranța ereditară la fructoză), tulburările oxidative (tulburarea oxidativă a acizilor grași cu lanț
lung), tulburarea lipidelor, tulburarea peroxizomală.

Care sunt tipurile de formule speciale și care sunt indicațiile lor specifice?

Formulele 1a. Definiție

Nivelul

antireflux
Standard

dovezilor
Formulele antireflux sunt formule care au în compoziție un agent de în-

IV

groșare în cantitate controlată în scopul creșterii vîscozității și a limitării pasajului gastroesofagian.5, 6
1b. Compoziție
Standard

Agenții de îngroșare din compoziția formulelor antireflux au în conținut

IV

amidon sau alte tipuri de polizaharide (carob).5
Standard

Cantitatea de agenți de îngroșare proveniți din amidon de porumb sau

IV

amidon de orez inclusă în formulele antireflux se recomandă a fi limitată la
2 g/100 ml produs preparat.7
Standard

Pentru formulele antireflux care folosesc roscove, cantitatea de agent de

IV

îngroșare se include într-o limită de 1 g/100 ml.5, 7, 8, 9
1c. Indicații formule antireflux
Opțiune

Formulele antireflux pot fi recomandate sugarilor cu reflux gastroesofagi-

Ia

an, ca unică măsură terapeutică sau în asociere cu alte terapii non-medicamentoase sau medicamentoase.6
Opțiune

Deși eficiența formulelor antireflux se consideră a fi moderată în tratamentul refluxului gastro-esofagian la sugari, ele s-au demonstrat a fi utile în
ameliorarea regurgitațiilor și a vărsăturilor.10, 6
5
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1d. Situații particulare
Alternative la formulele antireflux pentru abordarea nutrițională a nou-născuților și sugarilor cu reflux gastroesofagian simptomatic.
Opțiune

Cerealele de orez și alți agenți de îngroșare din amidon pot fi folosiți pen-

IIb

tru îngroșarea formulelor la sugarii cu reflux gastroesofagian.
Standard

Cerealele nu pot fi folosite ca agenți de îngroșare pentru laptele de mamă

IV

întrucât sunt digerate de amilazele din compoziția acestuia.6
Standard

Cerealele de orez trebuie să respecte conținutul de arsenic sub limita de

Ia

100 părți per bilion.10, 6
Opțiune

Alginatul de magneziu din alge brune poate fi folosit ca adaos de îngro-

IIb

șare atât pentru laptele de mamă la sugarii alăptați cât și la sugarii alimentați cu
formulă standard, ca alternativă la formula antireflux.11
Standard

Agenții de îngroșare derivați din gumă (guma xanthan) nu se recomandă

III

la sugar din cauza riscului de enterită necrozantă.6, 12
Opțiune

La nou-născuții prematuri cu reflux gastroesofagian simptomatic formule-

Ib

le extensiv hidrolizate pot reprezenta o alternativă terapeutică pentru reducerea
indicelui de reflux și numărului de episoade acide în comparație cu formulele
pentru prematuri.5, 13
Opțiune

Unii sugari cu alergie la proteinele laptelui de vaca au simptome superpo-

IV

zabile cu cele din refluxul gastroesofagian, de aceea la sugarii la care se documentează eșecul terapiei se recomandă pentru o perioadă de 2 săptămâni proba
terapeutică de evicție a proteinelor laptelui de vacă prin substituirea formulelor
standard și a formulelor antireflux cu formule extensiv hidrolizate sau eliminarea lactatelor din dieta mamei (în cazul sugarilor alăptați).14
2. Formulele fără lactoză
2a. Definiție
Standard

Formulele fără lactoză sunt formulele în care conținutul de lactoză nu de-

IV

pășește 2,5 mg/100kj (10 mg/100kcal).4
2b. Compoziție
Standard

Orice formulă care cuprinde mențiunea “fără lactoză” nu poate conține o
cantitate de lactoză mai mare de 10 mg/100kcal.4

6
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Standard

Toate formulele fără lactoză, cu excepția celor provenite din soia sunt

IV

contraindicate sugarilor cu galactozemie. Pentru formulele care conțin mențiunea “fără lactoză” este obligatoriu a se specifica “neindicat pentru sugarii cu
galactozemie”.4
2c. Indicațiile formulelor fără lactoză
Recomandare

Formulele fără lactoză se recomandă la sugarii cu intoleranță secundară

Ib

la lactoză instalată temporar în urma unei agresiuni intestinale moderat-severe
cum sunt: boala diareică acută severă (cel mai frecvent) și sindromul de malabsorbție cu diaree cronică.15
Pentru formele ușoare de boală diareică formulele fără lactoză sunt con-

IIb

siderate inutile.15
Standard

Nu există suficiente dovezi referitoare la eficiența formulelor fără lactoză

Ia

pentru ameliorarea colicilor sugarului.16
3. Formulele hidrolizate cu proteine provenite din laptele de vacă
3a. Definiție
Standard

Formulele hidrolizate sunt formulele rezultate din hidroliza enzimatică a

IV

proteinelor din laptele de vacă.
3b. Compoziție
Standard

Prin grade variabile de hidroliză enzimatică se obțin fragmente proteice

IV

mici cu greutate moleculară de 5000 - 10000 daltoni.17
Formulele parțial hidrolizate sunt formulele hipoalergenice în care proteinele din laptele de vacă sunt hidrolizate în proporție de 12 - 15%.8
Standard

Formulele extensiv hidrolizate (semielementale) sunt formule hipoa-

IV

lergenice în care proteinele din laptele de vacă sunt hidrolizate în proporție
de 50 - 55%.4
Standard

Formulele extensiv hidrolizate care cuprind mențiunea “fără lactoză” nu

IV

pot conține o cantitate de lactoză mai mare de 10 mg/100kcal).4
Standard

Pentru formulele extensiv hidrolizate care conțin mențiunea “fără lactoză”
este obligatoriu a se specifica “neindicat pentru sugari cu galactozemie”.4

7
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3c. Indicații:
Optiune

Formulele partial hidrolizate pot fi folosite din primele zile de viață (de la

Ia

prima masă) pentru nou-născuții care nu pot fi alăptați și au risc pentru alergia
la proteinele laptelui de vacă (provin din familii în care un membru al familiei,
în special rudă de gradul I, este deja diagnosticat cu afecțiuni alergice). În urma
analizei studiilor publicate, recenta revizie sistematică Cochrane apreciază că
această manieră de abordare a sugarului cu risc are un grad scăzut de evidențe.17
Standard

În cazul în care se recomandă unui nou-născut formulă parțial hidrolizată,

IV

conținutul de zaharoză al formulei nu va depăși 20% din totalul de carbohidrați,
iar conținutul în glucoză nu va depăși 2 g/100kcal.4
Standard

Formulele extensiv hidrolizate sunt alternativele nutriționale de elecție

Ia

pentru sugarii cu alergie la proteinele din laptele de vacă, pe care mama nu îi
poate alăpta.17, 18
Opțiune

Terapia nutrițională în aceste situații poate fi inițiată prin înlocuirea formulei standard cu formule extensiv hidrolizate fără lactoză pentru o perioadă variabilă în funcție de toleranța la ingestia de lactoză, urmată de introducerea ulterior
progresivă a formulei identice din punct de vedere al aportului proteic dar având
și conținut în lactoză. La diversificare se exclud din alimentație toate lactatele,
urmând ca substituția lor să se facă exclusiv cu formule extensiv hidrolizate.
3d. Situații particulare

Standard

Formulele extensiv hidrolizate nu se administrează nou-născuților și su-

Ib

garilor sănătoși.17, 14, 19
Argumentare

Sugarii cu alergie la proteinele laptelui de vacă pot dezvolta în copilarie

Ib

tulburări funcționale gastrointestinale în proporție mai mare ca populația sugarilor sănătoși.20, 21

Opțiune

Studii recente sugerează că administrarea de formule extensiv hidrolizate în

III

combinație cu Lactobacillus rhamnosus la sugarii cu alergie la proteinele laptelui de
vacă reduce riscul apariției tulburărilor gastrointestinale funcționale în copilărie.22
4. Formulele din aminoacizi
4a. Definiție
Standard

Formulele pe baza de aminoacizi (elementale) sunt formule în care sursa
de proteine este reprezentată doar de aminoacizi.4
8
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4b. Indicații
Opțiune

Formulele cu sursă proteică reprezentată de aminoacizi se recomandă su-

IV

garilor cu alergie la proteinele laptelui de vacă care nu pot fi alaptați și care
prezintă forme severe în care nu pot fi tolerate formulele extensiv hidrolizate.
Suferințele intestinale din sindroamele de malabsorbție severe și intervențiile
chirugicale cu rezecții intestinale pot impune alimentația cu formule extensiv
hidrolizate fără lactoză sau chiar cu formule de aminoacizi.14
Situații particulare:
Standard

Formulele din aminoacizi nu se administrează nou-născuților și sugarilor

Ib

sănătoși.14, 17, 23
Argumentare

Sugarii cu alergie la proteinele laptelui de vacă alimentați cu formule ex-

IIa

tensiv hidrolizate au dobândit o toleranța la proteinele laptelui de vacă la vârsta
de 1 an într-o proporție mai mare decât cei alimentați cu formule de soia.24
5. Formulele speciale de soia
5a. Definiție

Standard

Formulele speciale de soia sunt formule în care sursa de proteină este pro-

IV

venită din proteine din soia.4
5b. Compoziție
Standard

În cazul în care formulele de soia sunt folosite la nou-născuți sau su-

IV

gari mai mici de 6 luni, conținutul de proteine trebuie să respecte un minim de
2,25 g/100kcal și un maxim de 2,8 g/100kcal.4
Standard

Conținutul de aminoacizi esențiali sau condiționat esențiali va respecta în cazul

IV

formulelor cu proteine din soia aceleași tipuri de aminoacizi și aceleași cantități ca
cele prevăzute pentru formulele de început și de continuare în partea 1 a acestui ghid.4
Standard

Conținutul de L-carnitină trebuie să fie cel puțin egal cu 1,2 mg/100kcal.4

IV

Standard

Siropul de glucoză sau siropul de glucoză deshidratat se poate adăuga

IV

formulelor de continuare cu proteine provenite izolate de soia (ca unică sursă
proteică sau un amestec cu proteine din laptele de vacă sau de capră) astfel încât
conținutul de glucoză rezultat nu depașește 0,84 g/100kcal.4
Standard

Conținutul de micronutrienți trebuie să respecte cantitatea de 0,45 - 2 mg/
100kcal pentru fier, 30 - 100 mg/100kcal pentru fosfor și 0,75 - 1,25 mg/100kcal
pentru zinc.4
9

IV

Nutriţia sugarului cu formule de continuare, alimentaţia complementară şi nutriţia cu formule speciale

Standard

Pentru formulele cu proteine din soia biodisponibilitatea fosforului se cal-

IV

culează ca 70% din fosforul total.4
5b. Indicații ale formulelor de soia
Opțiune

Formulele de soia pot fi folosite pentru sugarii cu vârsta > 6 luni cu:

IV

• alergie la proteinele laptelui de vacă în situația în care nu pot fi alăptați sau nu
pot primi formule extensiv hidrolizate sau formule de aminoacizi
• galactozemie, deficit congenital de lactază, intolerantă secundară la lactoză.14, 19
Opțiune

În cazuri excepționale formulele de soia pot fi folosite și la sugarii mai

IV

mici de 6 luni cum sunt situațiile în care alăptarea este imposibilă și/sau familia
impune dietă vegetariană.14
Opțiune

Pentru sugarii cu alergie la proteinele laptelui de vacă care nu pot fi alăp-

IV

tați, Societatea Europeană de Gastroenterologie, Hepatologie și Nutriție Pediatrică (EPSGHAN) și Academia Americană de Pediatrie (AAP) recomandă ca
primă opțiune formulele speciale derivate din proteinele laptelui de vacă (formulele extensiv hidrolizate sau formulele de aminoacizi).14, 25, 26
5c. Situații particulare, precauții față de formulele de soia
Recomandare
Argumentare

10 - 14% din sugarii cu alergie la proteinele laptelui de vacă prezintă

IV

alergie încrucișată pentru proteinele din soia.8, 27, 28
Urmărirea prospectiv longitudinală a mai multor grupuri de copii nu a

IIa

documentat diferențe între volumul și structura organelor reproductive la vârsta
de 5 ani între copiii alimentați la vârsta de sugar cu lapte de mamă, formule din
lapte de vacă și formule din soia.29

Argumentare

Comparațiile între sugarii alăptați, sugarii alimentați cu formulă standard
și sugarii alimentați cu formulă de soia au arătat că sugarii alimentați cu formule
de soia au mineralizare osoasă mai scăzută la vârsta de 3 luni și o creștere osoasă
mai mare în primul an de viața comparativ cu sugarii alăptați și cu cei alimentați
cu formulă standard.30

10
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Argumentare

Totuși, panelul de experți selectați de către National Toxicology Program

IV

Center for the Evaluation of Risks to Human Reproduction au opinat că temerile
cu privire la efectele adverse ale formulelor de soia asupra dezvoltării sugarilor
sunt minime, deși părerile nu au fost unanime, existând reticențe cu privire la lipsa
evaluărilor de mare precizie cu privire la efectele adverse asupra sugarilor. În plus,
studiile pe baza cărora au fost trasate concluziile au inclus doar sugari sănătoși.31

Argumentare

În ce privește dezvoltarea cognitivă, așa cum a fost apreciată prin aplica-

Ib

rea scorului Bayley la vârsta de 3, 6, 9 și 12 luni sugarii alimentați cu formulă
de soia au obținut scoruri în limite normale, similare cu sugarii alimentați cu
formulă standard; sugarii alăptați au demonstrat a avea un ușor avantaj față de
cei alimentați cu formulă.32

Standard

Înainte de a opta pentru tipul de formulă cu care vor fi alimentați sugarii

Ib

familia va fi informată de toate dezavantajele și efectele potențial nocive pe care
formula de soia o presupune când se administrează nou-născuților și sugarilor
cu vârsta mai mică de 6 luni.17, 33, 34
Argumentare

Meta-analiza incluzând toate studiile relevante publicate până în anul 2013

Ia

a concluzionat că formulele actuale de soia sunt o alternativă de siguranță pentru
sugarii care le necesită. Parametrii evaluați au fost modelul de creștere și sănătatea
osului, funcțiile metabolice, imunologice, neurologice, endocrine și reproductive.35

Argumentare

Deși așa cum a fost prezentat, potențialele efecte adverse au fost subiectul

IV

multor evaluări ale literaturii publicate și concluziile au fost favorabile. Autorii
unei recente recenzii extensive atrag atenția asupra dificultăților de apreciere a
cantității de izoflavone la care sunt expuși sugarii, întrucât aceasta variază în
funcție de tipul boabelor de soia folosit și de procesul tehnologic aplicat pentru
fiecare formulă în parte.36
Formulele cu sursa proteică din orez
6a. Definiție

Standard

Formulele speciale din orez sunt formule în care sursa de proteine este
provenită din proteinele din orez.
6b. Compoziție

Standard

Pentru completarea spectrului de aminoacizi, formulele din orez se suplimentează cu lizină, treonină și triptofan.
11
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6c. Indicațiile formulelor din orez
Formulele din orez (mai ales cele cu proteine parțial sau extensiv hidrolizate) se folosesc pentru sugarii cu alergie la proteinele laptelui de vacă la care
familia optează pentru o alternativă față de formulele extensiv hidrolizate din
lapte de vacă și/sau formulele de soia.37, 38
6d. Situații particulare, precauții pentru formulele cu proteine din orez
Standard

În situația în care la sugarii cu alergie la proteinele laptelui de vacă care nu pot

III

fi alăptați se optează pentru formule având ca sursă proteică orezul, conținutul de arsenic anorganic trebuie declarat și riscurile potențiale trebuie luate în considerare.39
Argumentare

În anul 2014 Agenția Europeană pentru securitate alimentară (EFSA) a
raportat un aport ridicat de arsenic pentru sugarii care primeau formule cu proteine din orez; cantitatea medie apreciată era de 0,24 - 0,43 micrograme/kg/zi.40
Recent evaluarea cantitativă a conținutului de arsenic anorganic din formúlele actuale cu proteine hidrolizare din orez a documentat cantități mai mici
decât cele raportate inițial de EFSA. Studiul raportează chiar un aport probabil
mediu de 10 ori mai mic decât limita zilnică stabilită de OMS, dacă se ia în considerare doar cantitatea de arsenic din pulberea de formulă.41
Abordarea nutrițională a sugarilor cu alergie la proteinele laptelui de vacă

Standard

La sugarul cu alergie la proteinele laptelui de vacă prima opțiune nutrițională

Ia

rămâne laptele matern. În acest caz lactatele de vacă se vor elimina din dieta mamei.14
Standard

Pentru sugarii care nu pot fi alăptați se va opta pentru o formulă cu desti-

Ia

nație medicală specială de elecție fiind considerate formulele extensiv hidrolizate sau formulele de aminoacizi care vor fi recomandate personalizat în funcție
de gravitatea manifestărilor și de toleranța digestivă a sugarului.14
Argumentare

Pentru sugarii cu manifestări gastrointestinale ale alergiei la proteinele
laptelui de vacă răspunsul clinic la terapia nutrițională poate fi apreciat după
2 - 4 săptămâni sub dietă de evicție.14

Reintroducerea proteinelor din laptele de vacă la sugarul cu dietă de evicție pentru lactate
Standard

Oricare ar fi formula specială pentru care se optează pentru dieta de evicție a lactatelor la sugarii cu alergie la proteinele laptelui de vacă, toleranța la
proteinele laptelui de vacă se reevaluează la fiecare 6 - 12 luni pentru a evita
prelungirea nejustificată a dietei restrictive.14
12
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Standard

Proba de provocare pentru testarea toleranței se va derula sub supraveghe-

Ia

re medicală în toate cazurile.42, 4
Standard

Pentru proba de provocare la sugar se va folosi o formulă standard pentru
sugari, laptele de vacă pasteurizat nu este recomandat până la împlinirea vârstei
de 1 an.14 Proba de provocare se va iniția folosind cantitați mici de lapte administrate progresiv la un interval de 30 de minute (0,1 ml, 0,3 ml, 1 ml, 3 ml, 10 ml,
30 ml, 100 ml). În lipsa apariției oricărui tip de reacție după un interval de așteptare de până la 2 - 4 ore după ultima administrare, formula cu proteine integrale
din laptele de vacă se va continua acasă într-o cantitate zilnică de cel puțin 200
ml/zi, cel puțin 2 săptămâni. Părinții vor urmări eventuala apariție a manifestărilor de tip întârziat.42, 43
Alimentația “lactată” la sugarul cu vârstă cuprinsă între 6 luni - 1 an

Standard

Sugarii care au fost alăptați înainte de momentul diversificarii, vor conti-

IV

nua să fie alăptați și pe parcursul următoarei perioade, în paralel cu introducerea
alimentației complementare.
Standard

Pentru sugarii care nu au putut fi alăptați înainte de vârsta 6 luni, sau care

IV

au fost alimentați mixt, formula de început va fi înlocuită la vârsta de 6 luni cu
formula de continuare pe care o vor primi în paralel cu introducerea alimentației
complementare.
Definitie

Formulele de început sunt formule de lapte adaptate pentru alimentația de
la naștere și până la vârsta de 6 luni a sugarilor sănătoși care nu pot fi alăptați.
Ce sunt formulele de continuare și care sunt indicațiile lor?

Definiție

Formulele de continuare sunt formule de lapte adaptate pentru alimentația
sugarilor sănătoși, în perioada 6 luni - 1 an care nu pot fi alăptați.
Indicații

Standard

Formulele de continuare reprezintă principalul aliment lichid pentru suga-

IV

rii aflați în procesul de diversificare.4
Argumentare

Cantitatea de lactate considerată adecvată pentru sugarul 6 luni - 1 an
este de 400 ml/zi sau echivalent în grame. La începutul diversificării, întreaga
cantitate de lactate este acoperită de formula de continuare. Ulterior, cantitatea
de formulă scade progresiv pe măsura introducerii lactatelor de diversificare
(brânză, iaurt).44
13
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Compoziție
Standard

Sugarii sănătoși cu vârsta mai mare de 6 luni vor primi doar formule de

IV

continuare care respectă cerințele energetice, de macro și micronutrienți prevăzute în regulamentele delegate ale Comisiei Europene. Cerințele formulate în
regulamentele Comisiei Europene se bazează pe avizele științifice ale Autorității
Europene pentru Siguranța Alimentară.45
Standard

Valoarea energetică a formulelor de continuare pentru sugarii sănătoși este

IV

cuprinsă între 60kcal/100 ml (minim) și 70kcal/100 ml (maxim).4
Standard

Cantitatea mică de proteine din formulele pentru sugari scade riscul de

IV

obezitate la vârsta de școlar.46
Standard

Conținutul de proteine al formulelor de continuare pentru sugarii sănătoși

IV

cu proteine integrale provenite din laptele de vacă sau laptele de capră pentru sugarii sănătoși este cuprins între 1,6 g/100kcal (minim) și 2,5 g/100kcal (maxim).45
Standard

Formulele de continuare pentru sugarii sănătoși cu proteine integrale pro-

IV

venite din laptele de vacă sau laptele de capră trebuie să conțină aminoacizi
indispensabili permanent sau indispensabili în anumite condiții în cantitățile
prevăzute de regulamentele delegate.45
Standard

Formulele de continuare pot conține taurină în limita de ≤ 12 mg/100kcal.

IV

Standard

Conținutul de lipide al formulelor de continuare pentru sugarii sănătoși

IV

este cuprins între 4,4 g/100kcal (minim) și 6 g/100kcal (maxim).4
Standard

Conținutul de acizi grași în forma de izomeri trans este cuprins în limita

IV

de ≤ 3% din conținutul total de lipide.4
Standard

Toate formulele de continuare conțin acid docosahexanoic (DHA), adău-

IV

garea lui în compoziție este o cerință obligatorie a regulamentelor CE. Cantitatea de DHA este cuprinsă între 20 mg/100kcal și 100 mg/100kcal. Conținutul de
acid linoleic este cuprins între 500 mg/100kcal și 1200 mg/100kcal. Conținutul
de acid alfa-linolenic este cuprinsă între 50 mg/100kcal și 100 mg/100 kcal. Alți
acizi grași polinesaturați (PUFA) pot fi prezenți în compoziția formulelor de
continuare în limita de ≤ 2% din totalul de grăsimi.4
Standard

Conținutul de carbohidrați al formulelor de continuare pentru sugarii sănătoși este cuprins între 9 g/100kcal (minim) și 14 g/100kcal (maxim).4
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Standard

Conținutul de lactoză al formulelor de continuare pentru sugarii sănătoși

IV

provenite din laptele de vacă sau laptele de capră este de minim 4,5 g/100kcal.4
Standard

Conținutul de zaharoză, fructoză, miere de albine se găsesc în compoziția

IV

formulelor de continuare în limita de < 20% din totalul de glucide.4
Standard

Glucoza se poate adăuga în formulele de continuare în limita de < 2 g/100kcal

IV

și doar în cazul formulelor de continuare care conțin sursa de proteine provenite
din hidrolizate proteice.4
Standard

Sugarii care au fost alimentați până la vârsta de (4) 6 luni cu formule de

IV

lapte speciale impuse de afecțiuni specifice, vor continua să fie alimentați tot cu
formule speciale în paralel cu introducerea alimentației complementare adaptate
după caz. Alimentația cu formule speciale va continua atâta timp cât este indicată pentru fiecare caz în parte, în funcție de tipul afecțiunii.
Alimentația complementară
Ce este alimentația complementară?
Definiție
Standard

Alimentația complementară (diversificarea) este perioada de tranziție între

IV

alimentația exclusiv cu lapte și alimentația cu alte alimente (lichide și solide).47

Date generale.
Argumentare (IV)
Diversificarea (alimentația complementară) se inițiază și se derulează în plină perioadă de creștere și
dezvoltare cu nevoi nutriționale complexe. Practicile de diversificare sunt în general influențate de obiceiurile familiei și de nivelul de educație, de factori sociali, economici, culturali, religioși. Practicile corecte de
diversificare generează efecte pozitive pe termen scurt și lung asupra creșterii optimale, compoziției corporale, dezvoltării neurologice, preferințelor alimentare, a compoziției și funcției microbiotei48. În anul 2017
Societatea Europeană de Gastroenterologie, Hepatologie și Nutriție Pediatrică a formulat recomandări cu
privire la diversificare după analiza detaliată, bazată pe evidențe, a studiilor publicate până la acea vreme46.
Cantitatea și numarul optim de mese recomandabil pentru perioada de diversificare constituie subiect al
evaluarilor recente în special prin prisma preocupărilor pentru prevenția supraalimentației la sugar.49 După
apariția acestor recomandări au mai fost publicate și indexate în PubMed un număr de 1430 articole referitoare la alimentația complementară. În urma evaluării per titlu și abstract un număr de 28 au fost selectate
pentru evaluarea textului integral pentru identificarea eventualelor noi evidențe.
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Care este vârsta optimă pentru începerea alimentației complementare?
OMS recomandă alăptarea exclusivă până la vârsta de 6 luni luând în considerare avantajele alăptării la nivel global.50
Recomandare
Recomandare

ESPGHAN recomandă inițierea alimentației complementare în perioada

IV

4 - 6 luni (nu înainte de 4 luni și nu după vârsta de 6 luni).47
Pentru sugarii născuți prematur și/sau născuți cu greutate mică și

IV

foarte mică la naștere momentul începerii almentației complementare se va
stabili luând în considerare vârsta corectată în relație cu vârsta gestațională
la momentul nașterii, precum și toleranța digestivă până la momentul dat.
Care sunt metodele/tehnicile optime pentru alimentația complementară?

Opțiune

Clasic, diversificarea începe prin a oferi sugarului alimente semisolide cu
lingurița, progresiv (câte un aliment nou la fiecare 3 - 4 zile) de către părinte,
cu obiectivul înlocuirii treptate a meselor de lapte cu alte alimente. Pe măsura
introducerii alimentelor de diversificare cantitatea de lapte de la fiecare masă
începe să scadă fiind înlocuită progresiv cu mesele semisolide și solide.47, 51, 52

Recomandare
Recomandare

Sugarul alăptat va continua să fie alăptat în completarea meselor de diver-

IV

sificare.
Pentru alcătuirea alimentației se va ține cont de nevoile nutriționale de

IV

macro și micronutrienți prin introducerea unor alimente cât mai diverse ca proveniență (animale/vegetale), culoare, miros, gust, textură. Alimentația în timpul
perioadei de diversificare va fi fracționată în 5 mese/zi, trei mese principale și
două gustări. Pentru acoperirea nevoilor de lichide pentru sugarul alimentat cu
formula de lapte se recomandă suplimente de apă (120 - 180 ml/zi). Pentru sugarul alăptat nu este considerat necesar suplimentul de apă.

Recomandare

Clasic, diversificarea se face prin oferirea alimentului nou, cu lingurița

IV

(1 - 3 lingurițe inițial, cu cantități progresiv crescute) și urmărirea acceptabilității și toleranței digestive. În situația în care un sugar refuză alimentul oferit,
se poate reîncerca de până la 8 - 10 ori până la acceptarea noului aliment.47

Opțiune

În ultimii ani, a luat amploare tehnica auto-diversificării în care copilul “alege” din alimentele oferite și se hrănește folosind mâinile. Adepții autodiversificării
susțin o mai rapidă dezvoltare a autonomiei și o mai bună reglare a mecanismului
foamei și sațietății precum și beneficii legate de evitarea supraalimentației.53
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Opțiune

Nu există diferențe majore cu privire la ingestia alimentelor bogate în fier

III

și zinc, între indicele de masă corporală și de aport energetic al copiilor care au
practicat autodiversificarea54, 55. Pentru acești copii se impune totuși atenție din
parte familiei cu privire la ingestia de grăsimi care pare a fi mai mare la sugarii
care se autodiversifică.56
Recomandare

Oricare ar fi tehnica de diversificare și tipul alimentelor oferite, diversifi-

IV

carea se va iniția atunci când sugarul se află în stare de sănătate și când dezvoltarea lui motorie permite oferirea alimentelor semi-solide și solide.

Recomandare

Pentru inițierea diversificării sugarul trebuie să aibă un bun control al ca-

IV

pului și gâtului, să iși poată susține poziția șezândă, să deschidă gura51. La vârsta
de 4 luni sugarul este capabil să primească piureuri cu lingurița. Pe parcursul
diversificării părintele trebuie să țină cont de stadiul de dezvoltare al sugarului
pentru a nu grăbi sau amâna introducerea anumitor grupe/texturi alimentare.

Recomandare

După apariția completă a primilor dinți, se va trece treptat de la alimentele

IIa

lichide la alimentele triturate. Nu este încurajată folosirea pe termen lung a alimentelor pasate (după vârsta de 8 - 10 luni) întrucât amânarea introducerii alimentelor solide poate avea efecte negative pe termen lung, până la vârsta de școlar.57

Standard

Oricare ar fi tehnica de diversificare, mesele în familie vor fi încurajate

IV

de îndată ce sugarul va putea menține poziția șezândă în scăunel. Sugarul va fi
supravegheat în permanență în timpul meselor.52
Opțiune

Alimentele de diversificare pot fi preparate din materia primă în casă sau pot

IV

fi prepárate industrial. Alimentele preparate în casă expun copilul la o mai mare
varietate de alimente. Preparatele comerciale folosesc un spectru relativ redus de
alimente, în special legume din care predominante sunt cele cu gust dulce.47
Opțiune

Proporția preparatelor comerciale de diversificare influențează preferințele și

IIb

ingestia de fructe și legume până la vârsta preșcolară și școlară (pentru băieți aport
mai mic de fructe și legume, pentru fete varietate mai mică de fructe și legume).58
Care sunt precauțiile și considerațiile speciale ale introducerii alimentelor cu potențial alergogen?
Recomandare

Alimentele cu potențial alergogen se vor introduce în orice moment după
vârsta de 4 luni, cu o mențiune specială pentru arahide, care se recomandă a fi
introduse în intervalul de vârstă 4 - 11 luni. Principalele șase alimente cu potențial alergen sunt: laptele, oul, nucile, arahidele, peștele/fructele de mare, grâul.47
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Argumentare
Argumentare

Introducerea precoce a alimentelor cu potențial alergen înainte de vârsta

Ib

de 4 luni nu reduce riscul apariției alergiilor alimentare în populația generală.59
După publicarea recomandărilor ESPGHAN au fost derulate mai multe
studii, unele randomizat controlate având ca obiectiv prevenția primară a alergiilor alimentare prin intervenții asupra “calendarului” de diversificare, în special
pentru alergia la ou. După apariția recomandărilor ESPGHAN impactul vârstei
de introducere a proteinelor din ou asupra dezvoltării alergiei la ou a fost studiat
în 4 studii randomizat controlate.60, 61, 62, 63 Studiile au evaluat influența introducerii oului pentru copiii cu risc la alergii alimentare, în perioada de vârstă 4 - 6
luni (3 studii) și în perioada cu vârsta mai mare de 6 luni (1 studiu).

Recomandare

Vârsta la introducerea oului în alimentația complementară nu influențează

Ib

apariția alergiei la ou.60, 61, 62, 63
Care este ordinea optimă a introducerii alimentelor?
Legumele

Recomandare

Introducerea legumelor ca prima masă de diversificare este considerat fac-

Ib

tor de influență pentru o mai bună acceptabilitate a acestora. Inițierea diversificării cu legume se recomandă pentru a favoriza preferințele pentru alimentele
sănătoase și pentru a induce autoreglarea aportului energetic al copiilor mici.64

Argumentare
Argumentare

Expunerea repetată la legume verzi care stimulează gustul amar ar putea

IV

influența selecția alimentară a copiilor până la vârsta de 6 ani.65, 66
Introducerea unei legume verzi în fiecare zi și repetarea legumelor deja

Ib

introduse pe parcursul mai multor zile și chiar doar expunerea vizuală la legume
verzi, conduce la o mai bună acceptabilitate a legumelor până la vârsta de 3 ani.67

Argumentare

Masa de legume sub formă de piure de legume cu consistență inițial semilichidă,

IV

ulterior semisolidă, la care se adaugă ulei sau unt și ulterior carne sau ou se va constitui progresiv în una din mesele principale (prânzul). Toate legumele vor fi inițial fierte
pentru a putea fi pregătite fierte/coapte sub forme de supă de legume, ulterior piure,
inițial de consistență semilichidă, ulterior semisolidă mărunțite cu furculița. Pe măsura dezvoltării capacității de masticație și mărunțire se vor introduce legumele crude.
Fructele

Recomandare

Fructele sub forma piureului de fructe vor constitui una dintre cele două
gustări. Cantitatea de fructe recomandată este de 1 - 2 fructe/zi.52
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Recoman-

Sucurile de fructe nu se recomandă până la vârsta de 1 an.52

IV

dare
Carnea, peștele, ficatul
Recomandare

Carnea de pasăre sau vită se poate adăuga de la începutul diversificării la piu-

IV

reul de legume în 3 - 4 zile/săptămână. Se începe cu 10 - 15 grame/zi, ulterior 25 - 30
grame până la sfârșitul primului an de viață.68 Ulterior introducerii cărnii se va introduce ficatul și peștele care vor fi incluse mesei de prânz cu frecvențe 1/săptămână.
Oul
Se va introduce la masa de prânz de 2 - 3 ori/săptămână, inițial gălbenușul,
bine fiert, ulterior integral.
Lactatele

Recomandare

Laptele de vacă nu se recomandă până la vârsta de 1 an ca aliment prin-

IV

cipal al diversificării, din cauza conținutului mare de proteine și grăsimi și a
conținutului sărac în fier.46

Recomandare

Brânza de vaci poate fi introdusă în alimentație de la începutul diversifică-

IV

rii ca aliment singur sau în combinație cu cereale sau cu fructe.
Cerealele

Recomandare

În intervalul 4 - 6 luni se vor introduce în alimentație cereale (inițial ca ali-

IV

ment unic, ulterior în amestecuri cu fructe și/sau lapte și/sau brânză). Cerealele
oferite vor fi de tipuri cât mai variate (ovăz, secară, grâu, orez, porumb). Administarea frecventă a cerealelor de orez nu este recomandată din cauza riscului de
expunere la arsenic.39, 52

Recomandare

Cerealele se vor introduce inițial ca aliment unic (pentru testarea toleranței digestive) ulterior în amestecuri cu fructe și/sau lapte și/sau brânză.

Recomandare

IV

Glutenul poate fi introdus în orice moment între vârsta de 4 - 12 luni, dar

IV

cantățile mari trebuie să fie evitate.47
Considerații speciale
Definiție
Fortifierea alimentelor reprezintă adaosul unuia sau mai multor vitamine și/sau minerale la un aliment

solid sau lichid.51
Fortifierea alimentelor reprezintă o manieră de a acoperi necesarul unor micronutrienți cu risc mare
de deficit (vezi considerații speciale despre fier). Reviziile sistematice recente au validat impactul important
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pe care fortifierea îl are asupra creșterii lineare și cognitive, dar nu au identificat date care să demonstreze
relația de cauzalitate directă între fortifiere și cresțere, ci mai degrabă influența indirectă asupra creșterii.69
Glutenul
Glutenul în diversificarea copilului cu risc pentru boala celiacă
Standard

Nu se poate evita apariția bolii celiace prin intervenții în cronologia intro-

Ib

ducerii glutenului în alimentație. Vârsta de introducere a glutenului nu influențează riscul de dezvoltare a bolii.
Standard

Alăptarea în general și alăptarea în timpul introducerii glutenului în ali-

Ib

mentație nu scad riscul apariției bolii celiace.70, 71, 72
Recomandare

În raport cu riscul de boală celiacă, glutenul se poate introduce în alimen-

Ib

tație oricând după vârsta de 4 luni. Cantitățile mari de gluten la sugar și copilul
sub 2 ani cresc riscul de boala celiaca.70, 71, 72
Glutenul în diversificarea copilului cu risc de diabet zaharat tip I
Standard

Alăptarea la momentul introducerii glutenului nu scade riscul de diabet.73

Ib

Standard

Introducerea glutenului în alimentație la vârsta < 3 luni crește riscul de

Ib

apariție a diabetului zaharat tip I.73

Orezul
O atenție specială a fost acordată în ultimii ani orezului din cauza lipsei unor reglementări în Uniunea
Europeană cu privire la conținutul în arsenic al alimentelor pe bază de orez. Frecvența uneori mare a meselor în care este folosit orezul, mai ales la copiii cu diete restrictive (cum sunt cei cu alergie la proteinele
laptelui de vacă și/sau la gluten) a condus la evaluarea atentă a aportului de arsenic la sugari. Expunerea
la arsenic anorganic a fost apreciată în Uniunea Europeană ca fiind de 1,6 micrograme/kg/zi derivate din
produsele pe bază de orez pentru sugari. În urma acestor evaluări ESPGHAN recomandă prudență în alcătuirea meniurilor zilnice ale sugarilor și copiilor mici descurajând produsele pe bază de orez, inclusiv de
orez brun, pentru aceste grupe de vârstă.74

Feniculul
Societatea Europeană de Gatroenterologie, Hepatologie și Nutriție Pediatrică descurajează folosirea
feniculului în alimentația copilului, mai ales sub vârsta de 4 ani din cauza conținutului de estragol cu efect
cancerigen dovedit.48, 75
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Uleiul de palmier
Uleiul de palmier este folosit pe scară largă în industria alimentară pentru producerea uleiului palmitic folosit în formulele de lapte pentru sugari. În ultimii ani au fost aduse în discuție posibile efecte negative
ale ingestei de ulei de palmier în special la sugari. Studiile s-au concentrat asupra posibilelor efecte asupra
sănătății osului și a creșterii și asupra profilului lipidic, fără a putea aduce dovezi suficiente pentru a justifica contraindicația folosirii uleiului de palmier în tehnologia formulelor de lapte. Ingestia admisibilă de
contaminanți potențial toxici din uleiul de palmier: 2,3 monopropanediol (3- MCPDs) și glicil esterii (GE)
a fost reglementată de EFSA și consecutiv de Comisia Europeană.76, 77

Mierea
Mierea nu se recomandă înainte de vârsta de 1 an din cauza riscului mare de infecție cu Clostridium
botulinum.47

Zahărul, sarea, băuturile îndulcite nu sunt recomandate în alimentația sugarului. Recomandările
curente descurajează ferm folosirea zahărului și a sării în preparatele de diversificare pentru sugari.78

Dietele restrictive
Definiție

Dietele restrictive sunt acele diete care rezultă din îndepartarea temporară
sau definitivă a unuia sau mai multor alimente sau grupuri de alimente.
Dietele restrictive se inițiază fie în urma unei indicații medicale (alergii
sau intoleranțe alimentare, afecțiuni metabolice, pregătirea pentru anumite
investigații în scop diagnostic) fie în urma exigențelor sau cutumelor alimentare ale familiei. Alimentația sugarilor aflați la diete vegetariene/vegane este
dificil de alcătuit și impune evaluarea periodică a deficiențelor pe care aceste
diete le implică (deficit proteic, de fier, zinc, calciu, vitaminele B2, B12, D,
A, DHA) cu impact negativ asupra creșterii și dezvoltării, inclusiv a dezvoltării cognitive.47

Recomandare

Alimentația vegetariană sau vegană a sugarului impune evaluarea periodică a deficiențelor. În asemenea situații se monitorizează jurnalul alimentar
în vederea corecțiilor alimentare individualizate cu precauție specială pentru
necesarul de proteine, fibre, fier, zinc, omega 3, iod, calciu, vitamina D si vitamina B12.47, 79
21

IV

Nutriţia sugarului cu formule de continuare, alimentaţia complementară şi nutriţia cu formule speciale

Dieta de evicție a lactatelor
Argumentare

Sugarii cu alergie la proteinele laptelui de vacă alăptați până la vârsta diversi-

IIa

ficării la care ulterior s-a folosit formulă de soia au avut greutatea pentru vârstă mai
mică decât cei la care s-a folosit formulă hidrolizată ca substituent al lactatelor.80
Argumentare

Sugarii cu dietă de evicție a lactatelor dezvoltă o preferință pentru gustul

III

amar.81
Argumentare

Diferențele de aport nutrițional între sugarii aflați la dietă de evicție față

IIa

de sugarii cu alimentație completă apar doar ocazional și nu pentru toți nutrienții. Variații au fost documentate în aportul de seleniu (mai mare la sugarii aflați
la dietă restrictivă) și în aportul de vitamina C (mai mare la sugarii cu alimentație completă). Variații ocazionale au fost documentate cu privire la aportul de
proteine, calciu, fier si vitamina E.82
Argumentare

Sugarii cu dietă de evicție pentru lactate pot dezvolta pe termen lung

IIa

comportament evitant față de anumite tipuri de alimente (unt, smântână, ciocolată, lapte integral, înghețată).83
Dieta delactozată și parțial delactozată la sugar
Standard

Pentru sugarii cu vârsta mai mare de 6 luni la care se impune o dieta

IV

delactozată sau parțial delactozată se va ține cont de conținutul în lactoză al
alimentelor.84
Argumentare

Prin conținutul propriu de lactază (activabilă în mediul termic și ph-ul
intestinal) iaurtul este tolerat, în cantitați variabile de majoritatea sugarilor diversificați cu intolerantă la lactoză.85

Care este necesarul caloric și de nutrienți (macro si micronutrienți) în alimentația sugarului
sănătos?
Macronutrienții
Aportul de lipide. 40% din aportul energetic (4% din acid linoleic, 0,5% din acid alfa-linolenic,
100 mg/zi din DHA)
Aportul de proteine. Cantitatea mare de proteine (alimentația hiperproteică, administrarea de alimente cu densitate proteică mare (15 - 20% din aportul de energie provenit din proteine) în perioada de sugar și
mica copilărie conduce la IMC mare și accelerarea nonfiziologică a creșterii. Proporția de 15% a energiei
provenite din proteine din aportul energetic zilnic este considerată limita superioară a unei evoluții echili22
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brate a IMC pe parcusul copilăriei. Necesarul proteic pentru sugarul sanătos de la momentul diversificării
și până la vârsta de 1 an este apreciat la 1,2 g/kg/zi.86
Standard (Ib)
Depășirea proporției de energie provenite din proteine în timpul diversificării conduce la creșterea
greutății și IMC la copilul preșcolar.87
Pentru alcătuirea alimentației sugarilor se recomandă proteinele de calitate superioară (provenite din
carne, pește, lactate, ouă) capabile să asigure necesarul de aminoacizi esențiali. Necesarul de aminoacizi
esențiali pentru sugari este prezentat in Tabelul 1 (FAO/WHO 2004).88

Tabel 1. Necesarul de aminoacizi esențiali pentru sugarii 7 luni - 1 an
Aminoacizi esențiali

Aportul zilnic recomandat mg/kg/zi

Histidină

32

Isoleucină

43

Leucină

93

Lysină

89

Metionină + cisteină

43

Fenilalanină + Tirozină

84

Treonină

49

Triptofan

13

Valină

58

Necesarul energetic
Necesarul energetic al sugarilor în acord cu recomandările FAO/WHO 2004 este prezentat în Tabelul 2
(pentru sugarii de sex masculin) și Tabelul 3 (pentru sugarii de sex feminin).
Tabel 2. Necesarul energetic pentru sugarii de sex masculin după FAO/WHO 200488.
Vârsta (luni)

Necesarul energetic kcal/zi

Necesarul energetic kcal/kg/zi

0-1

518

113

1-2

570

104

2-3

596

95

3-4

569

82

4-5

608

81

5-6

639

81
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6-7

653

79

7-8

680

79

8-9

702

79

9 - 10

731

80

10 - 11

752

80

11 - 12

775

81

Tabel 3. Necesarul energetic pentru sugarii de sex feminin după FAO/WHO 200488.
Vârsta (luni)

Necesarul energetic kcal/zi Necesarul energetic kcal/kg/zi

0-1

464

107

1-2

517

101

2-3

550

94

3-4

537

84

4-5

571

83

5-6

599

82

6-7

604

78

7-8

629

78

8-9

652

78

9 - 10

676

79

10 - 11

694

79

11 - 12

694

79

Micronutrienţii
Definiție

Termenul de micronutrienți se referă la complexul de vitamine și oligoelemente.

Argumentare

Prezența în cantități suficiente a vitaminelor si oligoelementelor este considerată esențială pentru procesele metabolice și implicit pentru procesul de
creștere și de menținere a sănătații.89
Excesul anumitor vitamine și oligoelemente implică totuși o serie de
efecte adverse, unele dintre ele cu impact negativ important asupra stării de
sănătate.
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Sursele de vitamine si oligoelemente
Vitaminele și oligoelementele provin din sursele alimentare (animale și
vegetale) în mod natural sau prin fortifierea alimentelor, din producția în propriile țesuturi și organe și din preparate farmaceutice.89, 90
Fierul
Fierul este unul din micronutrienții cu risc de deficiența în perioada de diversificare deoarece necesarul de fier este mare în această perioadă de creștere alertă
iar depozitele de fier sunt variabile depinzând de mulți factori ante și perinatali.
Sugarii alăptați au un risc mai mare ca cei alimentați prin formulă de lapte
pentru a dezvolta deficit de fier în perioada 6 luni - 1 an ca urmare a cantității
relativ mici de fier din laptele de mamă.
Standard

Conținutul de Fier în formulele de început cu proteine provenite din

IV

lapte de vacă, lapte de capră sau hidrolizate proteice trebuie să fie cuprins
între 0,3 mg (minim) și 1,3 mg (maxim) pentru fiecare 100kcal din formulă.4
Standard

Conținutul de Fier în formulele de început cu proteine provenite din

IV

soia trebuie să fie cuprins între 0,45 mg (minim) și 2 mg (maxim) pentru
fiecare 100kcal din formulă.4
Standard

Conținutul de Fier în formulele de continuare provenite din lapte de

IV

vacă, lapte de capră sau hidrolizate proteice trebuie să fie cuprins între 0,6
mg (minim) și 2 mg (maxim) pentru fiecare 100kcal din formulă.4
Standard

Aportul de Fier recomandat în perioada diversificării este de 0,9 - 1,3 mg/
kg/zi (6 - 11 mg/zi).47, 91

Argumentare

Laptele uman, carnea, acidul ascorbic și citric favorizează absorbția fierului
în contrast cu: cacao, polifenoli, fitați, tanini, fibre dietetice, calciu și laptele de
vacă (!) care defavorizează absorbția fierului. Cantitatea relativ mare de fier nu
poate întotdeauna fi atinsă fără administrarea alimentelor fortifiate, a formulelor
îmbogățite cu fier sau a administrării suplimentelor de fier profilactice. În România, unde rata deficitului de fier la sugar este ridicată, se recomandă cu atât
mai mult utilizarea alimentelor fortifiate și a suplimentelor de fier. Copiii
care primesc aport mare de alimente cu conținut bogat de fier (de exemplu carnea
roșie și ficat – fier hem și/sau surse vegetale – fasole, mazăre, linte, nuci, legume
verzi, fructe uscate – fier nonhem) nu au cel mai probabil nevoie de suplimentare.
25
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Factorii care influențează apariția anemiei la vârsta de sugar sunt: prezența anemiei la mamă, gradul de educație al mamei și greutatea mică la naștere. Dietele
vegetariene și vegane implică risc mare pentru deficitul de fier.48, 91
Recomandare

Toți sugarii cu vârsta mai mare de 6 luni ar trebui să primească alimente

IV

bogate în fier inclusiv carne și/sau alimente fortifiate cu fier. Acolo unde acest
lucru nu este posibil, se recomandă suplimentarea cu fier pentru a se asigura
aportul optim (0,9 - 1,3 mg/kg/zi).48,91
Calciu și Magneziu
Necesarul de Calciu și Magneziu după FAO/WHO 2004 (vezi tabel 4)
Vitamine liposolubile si hidrosolubile
Necesarul de Vitamine după FAO/WHO 2004 (vezi tabel 5)
Argumentare

În funcție de tipul de absorbție la nivelul tractului digestiv, vitaminele se
clasifică în vitamine liposolubile (4 vitamine: A, D, E, K) și vitamine hidrosolubile (9 vitamine).90

Standard

Pentru a asigura un aport suficient de micronutrienți, sugarilor trebuie să

IV

li se ofere în mod constant cantități variate din cereale integrale, legume verzi,
galbene și portocalii.
Standard

Sugarii cu restricții ca urmare a preferințelor proprii sau impuse de către

IV

familie au condiții medicale (alergii și intoleranțe alimentare) vor primi suplimente provenite din produse farmaceutice pentru acoperirea nevoilor.

Tabel 4. Necesarul de Calciu și Magneziu după FAO/WHO 200490. (ref. FAO /WHO)
Vârsta (luni) Calciu mg/zi
0-6

Magneziu mg/zi

300 (sugarul alăptat)

26 (sugarul alăptat)

400 (sugarul alimentat cu formulă) 36 (sugarul alimentat cu formulă)
7 - 12

400

54

Tabel 5. Necesarul de Vitamine după FAO/WHO 200492
Vârsta Vit A (µg

Vit D

Vit K

(luni) retinol/zi) (µg/zi) (µg/zi)

Tiamină Riboflavină Niacină

Vit B6

Fo

Vit. B12 Vit. C

(mg/zi)

(mg/zi)

(mg/zi)

(mg/zi) (µg/zi) (µg/zi) (µg/zi)

0-6

375

5

5

0,2

0,3

2

0,1

80

0,4

25

7 - 12

400

5

5

0,3

0,4

4

0,3

80

0,7

30

26
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Argumentare.
În funcție de tipul de absorbție la nivelul tractului digestiv, vitaminele se clasifică în vitamine liposolubile (4 vitamine: A, D, E, K) și vitamine hidrosolubile (9 vitamine).90

Tabel 6. Surse naturale de vitamine și oligoelemente92
Denumirea

Surse naturale

Vitamina A

morcov, ficat, cartof dulce, unt, caise, pepene galben, piersici, broccoli, ulei de ficat de cod

Vitamina D

pește, ouă, unt, ulei de ficat de cod

Vitamina E

uleiuri cu conținut ridicat de acizi polinesaturați, lapte, ouă

Vitamina K

legume verzi, fructe, cereale, lactate, semințe de soia.

Vitamina C

broccoli (instabilă la caldură), portocală, grapefruit, căpșuni, roșii, cartofi, salată, vegetale cu frunze.

Biotina

gălbenuș de ou, organe (ficat, rinichi)

Cobalamina

produse animale

B9 (acid folic)

ficat, vegetale cu frunze, fructe, drojdie

Niacin

carne, ficat, pește, pasăre, alune, drojdie

Acid pantotenic carne, pește, pasăre, cereale integrale, legume
B6 (piridoxina) pește, carne de pasăre
Riboflavina

lactate, ficat, migdale, miel, porc

Tiamina (B1)

carne de porc, nuci, cereale integrale

Fosfor

lactate, pește, legume

Iod

peste, pui, afine

Seleniu

ficat, carne, unele cereale (conținut variabil în funcție de zona de cultură)

Zinc

cereale integrale, legume, carne, fructe oleaginoase, ouă

Calciu

lactate (lapte, iaurt, brânză), broccoli, sardine, somon, hering

Magneziu

în cantități generoase în alimentele de origine vegetale, mai ales în fructele oleaginoase
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Ghidurile clinice reprezintă instrumente utile pentru practica medicală
curentă; ele prezintă recomandări bazate pe dovezi publicate în literatura de
specialitate şi, în absenţa acestora, pe experienţa experţilor din domeniu.
Ghidurile clinice elaborate în cadrul Proiectului “SPITAL - COMUNITATE,
flux de îngrijire continuă a nou-născutului şi a sugarului cu risc crescut de
îmbolnăvire şi deces” au ca scop elaborarea de criterii standardizate de
diagnostic şi tratament, atât în timpul spitalizării, cât şi în comunitate, la
nivelul cabinetului medicului de familie.
Deşi reprezintă o sinteză a cunoştinţelor la nivel internaţional, ghidurile
nu pot înlocui raţionamentul medicului - în stabilirea diagnosticului sau
protocolului therapeutic.Acesta trebuie să ia în considerare specificitatea
şi particularitatea cazului, opţiunile pacientului sau, în cazul copilului, ale
părintelui sau aparţinătorului, precum şi resursele materiale şi umane de care
dispune medicul / instituţia care îngrijeşte pacientul.
Folosind principiile şi liniile directoare ale ghidurilor, instituţiile sanitare
îşi vor dezvolta protocoale proprii de practică medicală, care vor lua în
considerare particularităţile şi resursele materiale şi umane locale.
Ghidurile clinice vor fi supuse unui proces de revizuire şi actualizare
continuă. Cele mai recente versiuni ale acestora vor fi disponibile pe site-ul
INSMC - https://www.insmc.ro/
M A N A G E R proiect
Conf. Univ. Dr. Tatiana Ciomârtan

Proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020
EDITOR: INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU SĂNĂTATEA MAMEI ŞI COPILULUI
„ALESSANDRESCU – RUSESCU” – Partener Fundaţia CRED
Bucureşti: Editura Sigma Educațional
ISBN: 978-606-9048-45-0
DATA PUBLICĂRII: mai 2021
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

