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Introdução
Durante a gravidez é normal surgirem
algumas dúvidas, principalmente para as
mamãs de "primeira viagem" mas no que diz
respeito à alimentação, é importante procurar
informação fidedigna que a esclareça e que
não crie ainda mais dúvidas ou mitos sem
sentido!
Uma
alimentação
saudável,
principalmente nesta fase, é fundamental
para a mãe e para o bebé.
A informação deste e-book foi baseada nas
recomendações da Direção Geral de Saúde,
segundo o manual “Alimentação e Nutrição
na Gravidez”, publicado em 2021 pelo
Programa Nacional para a Promoção da
Alimentação Saudável.
Aqui vai encontrar informações atuais para
ajudar a manter uma alimentação saudável e
segura durante a gravidez através de
estratégias fáceis e práticas.
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A importância de manter um estado
nutricional adequado na gravidez
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Uma alimentação e nutrição adequadas devem fazer parte da nossa rotina diária,
independentemente da fase do ciclo de vida em que nos encontramos, no entanto, há
determinados momentos em que devemos redobrar os cuidados que temos com a alimentação
e com o nosso estilo de vida em geral.
A gravidez é um desses momentos e estes cuidados devem ter-se em conta mesmo antes da
mulher engravidar (pré-conceção), sendo importante haver um planeamento da gravidez.
Sabia que a alimentação e o estilo de vida da mãe antes e durante a gravidez podem interferir
com a sua saúde e fertilidade, mas também com a saúde e o crescimento do bebé no futuro?
É, por isso, importante ser acompanhada por um profissional de saúde (nutricionista) quer
antes de engravidar (pré-conceção), quer na fase de gravidez.
Durante a pré-conceção é fundamental perceber se efetivamente se alimenta bem e mantém
um estilo de vida dito "saudável" ou se é necessário melhorar algum aspeto.
Isto porque, sabe-se que "mulheres que iniciam a gravidez com um peso saudável têm menor
risco de complicações na gravidez em comparação com mulheres que têm baixo peso ou um
peso acima do recomendado".

A gravidez é uma fase que se caracteriza por várias
alterações a nível metabólico e fisiológico
fundamentais para o crescimento e desenvolvimento
do feto. É, assim, importante adequar as necessidades
nutricionais na gravidez, tendo em conta as
recomendações alimentares e nutricionais durante
esta etapa.

Fazer uma alimentação saudável durante a gravidez é fundamental para o normal crescimento
do feto e para o bem-estar da mãe. A prática de hábitos de vida saudáveis beneficiam a saúde
do bebé e contribuem positivamente para que o mesmo adquira bons hábitos alimentares ao
longo da sua vida. Nesta fase as necessidades energéticas e de nutrientes da mulher são
superiores, dependendo do trimestre em que a mesma se encontra.
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Princípios a ter em conta numa alimentação
saudável
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1 – Manter um peso adequado
Nesta fase, a alimentação deve estar ajustada
às necessidades energéticas e nutricionais
da mulher.
É, também, recomendada a prática de pelo
menos 150 minutos de atividade física por
semana.

2 – Fazer uma alimentação
equilibrada, variada e completa
Fazer várias refeições ao longo do dia e com
mais frequência, através da inclusão de todos
os grupos alimentares presentes na Roda dos
Alimentos.
Varie o consumo de alimentos presente dentro
de cada grupo; inclua todos os grupos no seu
dia alimentar, de forma a fazer refeições
completas e, acima de tudo, aprecie a refeição à
mesa com a família ou amigos de forma
equilibrada e harmoniosa.
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3 – Fazer boas escolhas alimentares
Prefira pratos nutritivos que utilizem métodos de confeção que preservem os nutrientes
dos alimentos (ex.: estufados, caldeiradas, etc.).
Todos os grupos alimentares presentes na Roda dos alimentos fornecem os nutrientes que
precisa e é por isso que deve variar o máximo possível o seu consumo:
Carne, pescado e ovos (fornecedores de proteína, zinco e ferro);
Cereais e derivados (fornecedores de zinco, folato e ferro);
Leguminosas (fornecedoras de proteína, zinco e folato);
Laticínios (fornecedores de proteína zinco e cálcio);
Fruta e hortícolas (fornecedores de folato, ferro e cálcio);
Frutos oleaginosos (fornecedores de zinco, ferro e cálcio).

4 – Usar o descodificador de
rótulos da DGS
Como em todas as fases, mas especialmente
quando está grávida, deve reduzir o
consumo de produtos ricos em gordura,
gordura saturada, sal e açúcar (produtos
processados, fritos, bebidas açucaradas e
doces), pelo que a utilização deste
descodificador acaba por facilitar e auxiliar
no momento de compra.
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5 – Criar uma rotina alimentar
Na gravidez pode surgir mais apetite e é
fundamental que mantenha uma rotina alimentar
consistente, de forma a comer bem e a evitar a
ingestão excessiva quando apenas passa o dia a
“petiscar”.
Faça pelo menos 5 refeições diárias: Pequenoalmoço/ merenda da manhã/ almoço/ merenda da
tarde/ jantar.

6 – "Comer para dois e não por dois"
Nesta fase as necessidades energéticas
aumentam ligeiramente (cerca de 500 kcal), e
dessa forma deve escolher alimentos ricos em
nutrientes, vitaminas e minerais, que promovam
a sua saciedade ao longo do dia.

7 – Colocar de lado as dietas restritivas
Mais do que nunca, este é o momento para manter uma alimentação saudável e equilibrada, sem
dietas restritivas ou limitação de alimentos sem justificação válida pelo profissional de saúde que
a acompanha;
Inclua diariamente alimentos presentes em todos os grupos da Roda dos alimentos!
Sim, o grupo dos Cereais e derivados, tubérculos, também!
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8 – Beber água
Para ter uma gravidez saudável, é
fundamental que faça uma boa hidratação,
por isso, deve beber, pelo menos, 8 a 10
copos de água por dia!

Sabia que...
Quando tem sede significa que o
seu corpo já está a precisar de água
hà algum tempo e, dessa forma,
pode estar um pouco desidratada?
O truque é beber água mesmo
quando não sente sede, em
pequenas quantidades de cada vez e
ao longo do dia.

9 – Limitar a cafeína, excluir o álcool
e o tabaco
A ingestão diária de cafeína deve ser limitada, não
ultrapassando as 200mg/dia, o equivalente a dois
cafés expresso.
Relativamente ao consumo de álcool e tabaco, o seu
consumo é TOTALMENTE desaconselhado na
gravidez.

10 – Respeitar a suplementação nutricional
Recomenda-se a suplementação de Iodo, Ferro e Ácido Fólico nesta fase, no entanto, antes de a
iniciar deverá receber uma avaliação por um profissional de saúde, de forma a validar a sua
toma.

11 – Manter as boas regras de segurança alimentar na gravidez
Tenha especial atenção à higienização dos equipamentos e utensílios durante a preparação e
confeção dos alimentos. Opte por consumir alimentos que estejam totalmente cozinhados, como é
o caso da carne, ovos e peixe e faça uma lavagem mais prolongada em relação à fruta e aos
hortícolas.
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Gravidez num padrão alimentar
vegetariano

Ebook | Alimentação na gravidez

Será que nesta fase, em que há necessidades acrescidas em determinados
nutrientes, é possível seguir um padrão alimentar vegetariano?
A resposta é sim, desde que a alimentação satisfaça as necessidades específicas em energia e
essencialmente em nutrientes, evitando o seu excesso ou carência, por esse motivo é
recomendado que a grávida seja acompanhada por um nutricionista.
É claro que, dependendo do tipo de padrão alimentar vegetariano, com mais ou menos
restrições, assim variará o risco de ocorrência de alguns nutrientes uma vez que se está a
restringir determinado(s) alimento(s) específico(s).

Tipos de padrão alimentar vegetariano:
Ovolactovegetariano (inclusão de ovos e laticínios);
Ovovegetariano (inclusão de ovos);
Lactovegetariano (inclusão de laticínios);
Vegetariano estrito (exclusão de todos os
alimentos de origem animal).

Alimentos a incluir diariamente para
suprimir as necessidades em proteína:
Leguminosas (Feijão, grão-de-bico, ervilhas,
lentilhas, favas, tremoços, soja e derivados
como por exemplo o tofu e tempeh) e seitan;
Cereais integrais (arroz, massa, aveia, cevada)
Pseudocereais (amaranto, quinoa, trigo
sarraceno);
Frutos oleaginosos (nozes, amêndoas, avelãs,
amendoins, cajus);
Sementes (abóbora, girassol, linhaça,
sésamo).
A conjugação de diferentes alimentos, ao longo do dia, é essencial para potenciar um aporte
proteico completo e adequado.
Junto do profissional de saúde que a acompanha, deve ter especial atenção a determinadas
vitaminas e minerais (vitamina D e B12, ferro, zinco, iodo e cálcio).
Desta forma, deve variar o consumo de cereais integrais, leguminosas, fruta, hortícolas, sementes
e frutos oleaginosos (nozes, amêndoas, avelãs, amendoins e cajus, etc…), gorduras vegetais (azeite),
ervas aromáticas e especiarias, bem como leite e/ou ovos (padrão ovolactovegetariano).
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Sabia que….
De forma geral, as bebidas vegetais (utilizadas comumente como substitutos do
leite e derivados), à exceção da bebida vegetal de soja, têm um teor proteico
significativamente baixo, além da grande maioria conterem elevada quantidade
de açúcar e gordura? É, por isso, importante fazer uma correta leitura dos
rótulos.

Algumas recomendações:
1- Escolher bebidas vegetais e iogurtes que sejam enriquecidos
com cálcio, vitamina B12 e vitamina D (também poderá ser
interessante);
2- Promover níveis de ferro adequados, incluindo alimentos
como o feijão, lentilhas, hortícolas de folha verde-escura e pão
integral ou de mistura às refeições principais;
3- Incluir frutos gordos (nozes, amêndoas, amendoim, etc) e
sementes para garantir um bom aporte de ómega 3, pelo
menos 4 vezes por semana (porção de 20g);
4- Moderar o consumo de algas, de forma a que o consumo de
iodo, presente nestes alimentos, não seja excessivo, mas
também para diminuir a exposição a metais pesados. Desta
forma, o consumo da alga hijiki não está recomendado durante
a fase da gravidez;
5- Limitar o consumo de produtos ultra-processados que
contenham grandes quantidades de gordura saturada, açúcar e
sal (mesmo se forem de origem vegetal).

Com isto, não queremos incentivar ou desincentivar para um padrão alimentar vegetariano
porque independentemente do tipo de padrão alimentar, o importante é assegurar uma
alimentação equilibrada e completa que satisfaça as necessidades da mulher nesta fase da sua
vida e, acima de tudo, que a mesma se sinta bem!
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Desmistificar mitos
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Como lidar com o estigma do aumento de peso na gravidez?
Antes de mais, é importante perceber que a mulher quando está grávida não
fica "mais gorda" mas sim "mais pesada", porque durante a gravidez há um
aumento de peso que ocorre naturalmente devido "à formação da placenta,
líquido amniótico, crescimento do feto, volume do útero e do sangue, tecido
mamário e tecido adiposo".
Além de ser importante manter um ganho de peso saudável nesta fase, tanto
para a mãe como para o bebé, é fulcral não estigmatizar um possível aumento
acima do que "é suposto" para a mulher em determinada fase da gravidez, mas
sim perceber o que poderá estar nessa origem, de forma empática,
promovendo sempre o bem-estar da grávida.

E a fruta?
A fruta é um ótimo alimento a incluir, principalmente, na fase da gravidez. Se
lhe disserem o contrário, questione essa informação. É um alimento
constituído maioritariamente por água, vitaminas, minerais, fibra e sim
também algum açúcar, que é essencial ao nosso organismo.
O consumo de pelo menos 3 a 4 porções de fruta variada diariamente é
essencial na fase da gravidez, onde as necessidades de vitaminas e minerais
estão aumentadas e é, também, através do consumo de fruta que consegue
suprimir esses nutrientes.
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Dicas para aumentar o consumo de
hortícolas
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O consumo variado de hortícolas é parte integrante de uma alimentação e estilo de vida
saudáveis, e dessa forma, é fundamental fazermos um esforço para incluir este grupo de
alimentos nas nossas refeições diárias.

São considerados alimentos promotores de saúde,
por serem fontes de vitaminas, minerais, fibra,
compostos antioxidantes, entre outros, que ajudam
na melhoria da saúde cardiovascular, saúde
mental, saúde intestinal, sistema imunitário, na
diminuição da obesidade e diabetes, e ainda,
desempenham um efeito protetor a nível das
doenças oncológicas (cancro).
Mais do que nunca, durante a gravidez é essencial
fazer um consumo adequado de hortícolas.

Variar o tipo de hortícolas
Alguns exemplos

Dica da nutricionista...
Tentar incluir 3 a 4 hortícolas diferentes no prato! Começar por incluir aqueles que gosta
mais e/ou que tem por hábito comer e depois variar com um hortícola diferente todos os
dias!
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Experimentar texturas e cortes diferentes
Possíveis cortes:
Cubos (maiores/menores);
Espiralizar;
Ralar;
Palitos
Ripar (cortar finamente a couve, por
exemplo);
Fatias/rodelas;
etc...

Alguns exemplos

Utensílios de corte

Dica da nutricionista
Ter em casa utensílios que ajudem a variar o tipo de corte dos hortícolas é ótimo para tornar
o seu consumo mais apelativo.
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Experimentar diferentes métodos de confeção

Dada a diversidade das hortícolas, é possível incluí-las em todas as refeições do seu dia,
mesmo aos lanches.
Pode incluí-las em sopas, batidos, sobremesas ou simplesmente a acompanhar o prato.
Varie o método de confeção e use ervas aromáticas e especiarias para dar sabor:
Cozer (em água ou a vapor);
Assar;
Saltear;
Grelhar;
Estufar;
etc...

Dica da nutricionista
Cozinhar hortícolas juntamente com o arroz ou massa é uma forma de ingerir maior
quantidade destes alimentos sem se aperceber e, ao mesmo tempo, confere cor ao prato,
tornando-o mais atrativo.
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Cuide de si, cuide do seu bebé!
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