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Amb visió de futur:
qCauses de mortalitat:

QUÈ ÉS EL BABY-LED
WEANING?
PAS
Inma Pablos. Pediatra, IBCLC i mare.
IGUALADA, 22 de març de 2019
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Amb visió de futur:
qCauses de mortalitat:
qHàbits
qFerropènia
qTrastorns per dèficit de Iode
qObesitat infantil
qÀpats en Família
qTrastorns alimentaris
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No són caminets
No són notes
No són diagnòstiques
El 3% han d’estar per sota P3!!!
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30 de 1000!







(sense contar les nenes
amb malalties)
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PATRONS DE CREIXEMENT INFANTIL
Estudi multicèntric
1997-2003
8500 lactants 0-5 anys
•Brasil
•EEUU
•Ghana
•Índia
•Noruega
•Oman
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8.14 “En lactants i nens petits que no prenen LM, el
consum excessiu de fòrmula abans de l’any i la llet de vaca
després, poden limitar la ingestió i diversificació d’aliments
complementaris en la dieta [...]
[...]
->6m: 280-500 ml/d fòrmula + AC (origen animal)
400-550 ml/d fòrumla (vegetarians)
->12 m: 200-400 ml/d llet de vaca no diluïda
300-500 ml/d (vegetarians)
L’alimentació de lactants i nens petits: recomanacions estàndard per a
la Unió Europea, 2007; p.23-24
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SAL IODADA

Dades interessants
o
o
o
o
o

La pretensió de l’AC és experimentar textures i gustos
La llet materna només es queda curta de Fe i vit D
Rebuig fins a la 8-10a exposició a un nou aliment
Acceptació de l’aliment entre la 10-15a exposició
Li agradarà a partir de la 15a

o Els nens alletats semblen tenir major eficiència en
l’absorció-metabolització dels aliments

No desaproﬁtar l’oportunitat
ü
ü
ü
ü

D’establir la relació d’aferrament
De deixar-los descobrir i desenvolupar-se
D’ensenyar en tots els aspectes
De comunicar-nos i compartir

Tipus de deslletament (weaning)
q Mother-led-weaning
q Baby-led-weaning

ü Un àpat en família va tenir efecte sobre la prevenció
dels trastorns de l’alimentació
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Quan està un nen preparat?
ü Sedestació estable
ü Pèrdua del reflex d’extrusió
ü Mostra interès

Recomanacions OMS
Ø LME 6 mesos
Ø LM i després oferir altres aliments fins els 12 mesos
Ø Oferir aliments i després LM >12m

Quan està un nen preparat?
ü Sedestació estable
ü Pèrdua del reflex d’extrusió
ü Mostra interès

Alimentació complementària i BLW
Ø alimentació familiar
Ø aprofitar per produir el canvi d’hàbits familiars si és
necessari
Ø Sal iodada, oli d’oliva

“Dando Teta, de la A a la Z”
Subi-Anna Obiols

Guanyador II Concurs de Contes Infantils
Il·lustrats de FEDECATA.
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