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O

rientações Nutricionais para Gestantes

Alimentar-se de maneira saudável e praticar exercício
físico é importante em todas as fases da vida,
especialmente durante a gestação.
O ganho de peso adequado durante a gestação inﬂuencia
a saúde da mãe e do bebê.
O peso pré-gestacional deﬁne quanto a mulher pode
ganhar de peso durante a gestação. A partir do
conhecimento do peso anterior ao da gravidez e da altura,
calcula-se o IMC, e então classiﬁca-se a gestante em baixo
peso, adequado, sobrepeso ou obesa, estabelecendo
assim uma previsão para seu ganho de peso na gravidez,
de acordo com as recomendações.
Para conhecer seu IMC, utilize a fórmula:
IMC =

Peso (kg)
Altura x Altura (m2)

O que é IMC ?
A sigla IMC signiﬁca Índice de Massa Corporal

G

anho de Peso Gestacional Recomendado

Após calcular seu IMC utilizando seu peso antes da gestação,
encontre na tabela em qual estado nutricional você se
encontra e qual deve ser o seu ganho de peso semanal e total
durante a gestação:

IMC

Estado
Nutricional

Ganho ponderal

Ganho de peso

Ganho ponderal
total (kg)

total (kg)

semanal (kg/sem)

no 1º trimestre

2º e 3º trim.

(IG < 14 sem)

(IG > 14 sem)

<19,8

Baixo peso

2,3

0,5

12,5 - 18,0

19,8 - 26,0

Adequado

1,6

0,4

11,5 - 16,0

>26,0 - 29,0

Sobrepeso

0,9

0,3

7,0 - 11,5

>30,0

Obesidade

-

0,2

5,0 - 9,0

Fonte: Institute of Medicine (IOM-2009).
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ráﬁco de Acompanhamento Nutricional
1

O gráﬁco de acompanhamento nutricional da gestante ajuda a
visualizar se o seu ganho de peso gestacional está adequado. Para
achar a sua curva no gráﬁco, siga os passos:
Insira o IMC
conforme semana
gestacional no
gráﬁco

Calcule seu IMC
atual e pré
gestacional

Veriﬁque
seu peso
e altura
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1 - Referência: Atala, 1997.
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ecomendações Nutricionais na Gestação

As necessidades energéticas são aumentadas durante a gestação,
mas isso não signiﬁca ‘‘ comer por dois’’.
O equilíbrio entre carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas,
minerais e água é essencial para o desenvolvimento de um bebê
saudável.
Na falta desses nutrientes, o bebê pode nascer com baixo peso. Por
outro lado, quando ocorre ingestão de calorias em excesso, a mãe
ganha peso além do aconselhável e podem ocorrer complicações.
Cuidados Especiais na gestação: A gestação requer atenção às
escolhas alimentares

Adoçantes
Alguns pos de
adoçante devem ser
evitados na
gestação.
Não consumir
adoçantes à base de
sacarina, ciclamato
de sódio e estévia.

Álcool

Cafeína

O consumo de
bebidas alcoólicas
na gestação não é
recomendado, pois
o álcool atravessa a
placenta.

O consumo de
cafeína na gestação
deve ser limitado a
300 mg/dia.
Refrigerantes à base
de cola, chá mate,
chá preto, bebidas
energé cas contêm
cafeína e por isso
devem ser evitados.

C

uriosidades alimentares na Gestação

A dose diária máxima (300mg) de cafeína para gestantes está
contida em:

3 xícaras (200 ml) de café coado

2 xícaras pequenas (50 ml) de
café expresso

2 xícaras (200 ml) de café solúvel

O

Dois tabletes pequenos
de chocolate ao leite
equivalem, em média, a
1 xícara de café coado.

DICA:
O omêga 3 é um nutriente muito importante
para o desenvolvimento cerebral do bebê.
São fontes: peixes de água fria, como sardinha
e atum, e sementes como a chia e a linhaça.

C

omo montar um prato saudável?
Leguminosas

Cereais
Preﬁra as versões
integrais de arroz, pães
e massas. Limite a
quantidade de
alimentos com farinha
reﬁnada.

São alimentos fonte de proteína e
ferro. Fazem parte deste grupo: feijão,
soja, lentilha, ervilha e grão de bico.
A mistura de arroz com feijão é
nutricionalmente completa!!

Frutas
Ricas em ﬁbras,
vitaminas e minerais.
Recomenda-se o
consumo da fruta inteira
em substituição ao
suco, pois muitos
nutrientes podem ser
perdidos no preparo de
sucos naturais.
Quanto mais variedade
melhor.

C
Carnes

Legumes e Verduras
São alimentos muitos saudáveis.
Excelentes fontes de várias
vitaminas, minerais e ﬁbra e por isso
devem fazer parte da alimentação
todos os dias. Eles podem ser
consumidos de diversas maneiras:
em saladas, em preparações quentes
(cozidos, refogados, assados, em
sopas ou na forma de purês).

Escolher carnes
magras, retirar a pele
do frango, não utilizar
preparações fritas.
Evitar bacon, frios e
outras carnes

processadas
(salsicha, linguiça,
nuggets).

C

omo montar um prato saudável?
Água
Beba de 8 a 10 copos
de água por dia.

Lembre-se também....
Leite e Derivados
São ricos em cálcio e, por isso, devem
fazer parte de uma alimentação
saudável. Preﬁra as opções com
baixo teor de gordura, como leite
desnatado, queijos brancos e iogurtes
naturais e desnatados.

Açúcar e Gorduras
Evite alimentos ultraprocessados, como
refrigerante, produtos congelados prontos para
aquecer, mistura para bolo, sopas em pó,
macarrão instantâneo, ‘‘tempero’’ pronto,
bolacha recheada, suco artiﬁcial e salgadinhos
de ‘‘pacote’’. Esses alimentos são
desbalanceados nutricionalmente, pois são ricos
em gorduras, açucares e sal e pobre em ﬁbras,
vitaminas e minerais.

Castanhas e Nozes
São ricos em minerais, vitaminas, ﬁbras e
gorduras saudáveis.

O

rientações dietéticas para situações comuns na gestação

Anemia
por
carência
de Ferro
ou para
prevenir
sua
ocorrência

- Comer diariamente alimentos fontes de Ferro, como carne
vermelha, fígado, folhas verdes escuras e leguminosas
(feijão, soja, lentilha).
- Consumir junto com os alimentos fontes de ferro, suco ou
fruta cítrica (laranja, limão, acerola).
- Evitar consumir alimentos fontes de cálcio (leite e
derivados) no almoço e jantar, pois esse nutriente inibe a
absorção do ferro.

Náusea ou
Vômitos

- Fazer refeições pequenas e mais frequentes,
- Evitar gorduras, frituras e alimentos com cheiro forte,
- Consumir alimentos secos, como bolacha água e sal ou
torrada, ao se levantar pela manhã.
- Ingerir suco de limão e sucos com gengibre.
- Consumir alimentos gelados.

Azia

- Fazer pequenas refeições, com intervalos de até 3 horas,
- Evitar frituras, café, chá preto, chá mate, alimentos
gordurosos e picantes.
- Mastigar bem os alimentos,
- Não deite imediatamente após as refeições, espere no
mínimo 30 minutos após as refeições.
- Não tomar líquido junto com as refeições.
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xercício Físico na Gestação

Benefícios da prática de exercícios físicos durante a gravidez:
Mantém a capacidade aeróbica
(cardiorrespiratória)

Previne o ganho de peso
excessivo

Proporciona boa postura

Melhora a função intestinal

Reduz cãibras musculares,
inchaço e dor lombar

Diminui a falta de ar

Ajuda nas questões psicológicas
relacionadas às mudanças da
gestação

Alivia a tensão, o estresse e
uma possível depressão

Auxilia o controle do Diabetes tipo
II e Diabetes gestacional

Reduz o risco de laceração do
períneo no parto normal

Facilita o trabalho de parto e o
parto

Reduz o risco de incontinência
urinária na gestação e pós-parto

Melhora a força, o tônus e o controle
do assoalho pélvico durante o parto

Melhora sua recuperação pósparto

Melhora a disposição,
especialmente no 3º trimestre

Melhora sua autoestima

Eu posso realizar exercício físico durante a gravidez?
Sim, desde que você esteja realizando o pré-natal e não apresente nenhuma
complicação na gravidez. Se você tem dúvidas, na próxima consulta pergunte ao seu
médico se você está liberada para realizar exercícios.
A prá ca de exercício sico leve ou moderado durante a gravidez é segura tanto para
a mãe quanto para o bebê.
Se você já pra cava exercício antes de engravidar e sua gestação está saudável, você
pode con nuar a fazer os exercícios, mas talvez precise fazer algumas adaptações,
como diminuir o ritmo e/ou mudar alguns exercícios.
Se você não pra cava exercício, você pode começar a fazê-lo durante a gravidez;
nesse caso, é melhor começar depois do 3º mês (12 semanas) de gestação. Comece
aos poucos e aumente a duração dos exercícios gradualmente.
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xercício Físico na Gestação

Dúvidas frequentes
Quantas vezes devo fazer exercício?
Você deve se exercitar de 3 a 5 vezes na semana.
Que tipo de exercício posso fazer?
Você deve realizar tanto exercícios aeróbicos como: caminhada, hidroginástica, natação,
bicicleta estacionária ou dança, quanto exercícios de alongamento muscular e ginástica
localizada, Yoga ou Pilates
Que tipo de exercício NÃO posso fazer?
Evite exercícios que tenham risco de queda, bater a barriga ou muito contato físico, como
por exemplo, esportes com bola, saltos, lutas marciais, ciclismo, equitação.
Por quanto tempo posso me exercitar?
Comece com 15 minutos/dia de exercício e vá aumentando 5 minutos/dia a cada semana
até no máximo 60 minutos por dia. Inicialmente 3x/semana e depois até 5x/semana.
O que devo observar enquanto realizo os exercícios?
O exercício não deve ser muito cansativo. Perceba se você consegue conversar enquanto
caminha ou pratica outro tipo de exercício.
Cuidados ao realizar exercícios
Você deve sentir o bebê mexer todos os dias, principalmente após as refeições.
Evite se exercitar em ambientes sem ventilação e quentes. Evite exercícios entre 10 e 15 horas
ao ar livre.
Faça uma refeição ou lanche leve 30 minutos antes dos exercícios e beba água antes, durante
e após a prática de exercícios.
Evite realizar exercícios, por muito tempo, deitada de barriga para cima a partir do 4° mês de
gestação.
Interrompa os exercícios se sentir algum dos sintomas abaixo:
- Sangramento vaginal
- Dor no abdome ou no peito
- Perda de líquido pela vagina
- Inchaço repentino nas mãos, face ou pés
- Dor de cabeça forte e persistente
- Palpitações
- Tontura ou sensação de luzes piscando
Em caso de dúvidas, procure seu médico!

- Redução dos movimentos fetais
- Dor ou sensação de ardência ao urinar
- Febre
- Náuseas ou vômitos persistentes
- Contrações uterinas frequentes
- Sensação de falta de ar

A prática de exercício físico ajudará você a ter uma gestação tranquila e saudável!

G

uia Prático de Exercícios

Alongamento de pescoço
Com uma mão na cintura, incline o pescoço para
um lado e leve a outra mão na orelha. Segure por
30 segundos e faça o mesmo com o outro lado.

Alongamento de tronco
Abra as pernas, coloque uma mão na cintura e incline
o tronco para um lado. Leve a outra mão acima da
cabeça para alongar a parte lateral do tronco. Segure
por 30 segundos e faça o mesmo com o outro lado.

Exercícios de quadril
Abra as pernas e faça movimento com o quadril. Ao
puxar o ar, empine o bumbum e ao soltar o ar, puxe
o bumbum para frente, encaixando o quadril. Repita
por 10 vezes.

Faça círculos com o quadril, como se estivesse
rodando com um bambolê. Rode para um lado e
depois para o outro. Repita 5 vezes cada lado.
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Exercícios para as pernas
Com as pernas abertas e as mãos na cintura,
dobre um joelho e a ponta do pé e estique em
seguida. Faça o mesmo com o outro lado e vá
alternando. Repita por 15 vezes.

- Utilize um apoio para suas mãos
(cadeira, mesa etc). Com as pernas
abertas faça o movimento de
agachar, como se fosse sentar em
uma cadeira. *Importante: Seus
joelhos nunca devem ultrapassar a
ponta dos pés, por isso, jogue o
bumbum bem para trás.

Deitada de lado, com uma perna debaixo
dobrada e a de cima esticada, levante a perna
de cima e faça movimento com os pés lá em
cima. Movimente o pé para cima e para baixo.
(10). Faça o mesmo movimento acima, mas
desenhe um círculo com o pé. Repita 5 vezes
cada movimento e para cada lado.
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Alongamento de braços
Com as mãos ao lado do corpo, leve uma mão por cima da cabeça atrás das costas, como
se quisesse coçar as costas. Com a outra mão, empurre o cotovelo para baixo. Sustente
por 30 segundos e repita com o outro braço.

Entrelace os dedos atrás das costas e quando soltar o ar, afaste as mãos das costas.

Entrelace os dedos abaixo da barriga; ao soltar o ar, suba os braços juntos até a altura
do ombro, como se quisesse empurrar algo para frente, e abaixe a cabeça no meio dos
braços.

G

uia Prático de Exercícios
Alongamento da parte interna da coxa

Sentada, junte os dois pés e dobre os joelhos. Coloque
as mãos para trás, apoiadas no chão, e sinta alongar a
parte interna da coxa. Segure por 30 segundos.

Alongamento da parte de trás da perna
Sentada, com a coluna bem reta, dobre uma perna e deixe a outra esticada ao lado
do corpo. Puxe o ar e, quando soltar, tente pegar o pé que está esticado. Segure
por 30 segundos e repita com o mesmo lado.
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Alongamento de coluna

Deitada de barriga para cima, com as pernas
esticadas, abrace uma perna para o lado, para
não apertar a barriga, e sustente por 30
segundos. Estique a perna dobrada e faça o
mesmo com a outra perna. Na mesma posição
do exercício anterior, abrace as duas pernas para
o lado, para não apertar a barriga. Sustente por
30 segundos.

Sentada com o joelho no apoio, coloque o
bumbum no pé e, sem descolá-lo, soltar o
ar, vá abaixando a coluna, indo para frente.
Sustente por 30 segundos. Para sentir
alongar a coluna é importante que não
descole o bumbum do pé.

Exercício para os braços
Para esses exercícios, você pode utilizar um peso
em suas mãos. Exemplo: Garrafa pet 500 ml cheia,
saco de arroz, feijão etc.
- Sentada, com a coluna bem reta, encostada na
cadeira. Você irá segurar um peso em cada mão e
apoiar as mãos em sua perna. Ao soltar o ar,
levante um braço encostando em seu ombro e
alterne com o outro braço. Faça 10 vezes cada
braço.
Na mesma posição do exercício anterior,
coloque seus braços esticados ao lado do
corpo. Ao soltar o ar, levante os dois braços
até a altura do ombro e abaixe. Repita por
10 vezes.
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Exercícios aeróbicos
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Durante a gravidez, você poderá realizar exercícios
aeróbicos.
É recomendado que você faça pelo menos 150 minutos
de exercício aeróbico na semana.
O ideal seria realizar caminhadas leves de 30 minutos
por dia.
Além da caminhada, você pode fazer treinos na esteira,
bicicleta estacionária, hidroginástica, natação, entre
outros.

Exercícios Perineais
Durante e após a gestação é muito importante fortalecer os músculos da região perineal, o assoalho pélvico.
Essa musculatura participa da sustentação dos órgãos da pelve (útero, bexiga, intestino) e a manter as
funções urinária e fecal, além de participar da função sexual e permitir a passagem do bebê no momento do
parto. Um bom controle do assoalho pélvico previne a perda de urina aos esforços (tosse, espirro,
agachamento) durante e após a gestação.

Como fazer os exercícios perineais:
Contraia a vagina e o ânus, como se estivesse puxando-os para dentro e para cima do seu corpo. Tente
manter essa contração inicialmente por 3 segundos e em seguida solte os músculos devagar, até que sinta
que está totalmente relaxada. Repita 10 vezes. Depois que estiver treinada, você pode manter a contração
por até 10 segundos.
Procure contrair o períneo sem usar outros músculos, como os do abdômen, as pernas ou as nádegas.
Respire normalmente durante a realização dos exercícios perineais; é muito importante que você não prenda
a respiração.
Se você estiver com diﬁculdades em reconhecer quais músculos deve exercitar, faça o exercício de
interromper o ﬂuxo da urina, quando estiver no banheiro. Estes são os músculos que serão exercitados. No
entanto, não faça os exercícios enquanto estiver urinando. Esse é apenas um teste.
Quando você estiver acostumada com os exercícios, alterne 10 contrações lentas (contrai-segura-relaxa)
com uma série de 10 apertões rápidos (contrair e soltar), depois repita o exercício, mas lentamente.
Faça esses exercícios diariamente.
Posições:
Você pode realizar os exercícios em diferentes posições: sentada, deitada ou em pé.
- Sentada: Sente-se bem acomodada sobre os ísquios (ossinhos da região glútea), com as costas retas e
apoiadas, os joelhos ﬂexionados e os pés no chão. Inspire pelo nariz e, e quando soltar o ar, contraia os
músculos perineais, tentando permanecer com a contração durante toda a expiração.
- Deitada de costas, joelhos ﬂetidos, puxe o ar, realize o movimento de báscula (encaixar o quadril), contraindo
o períneo, enquanto solta o ar. Mantenha a contração por 10 segundos. Realize 10 contrações
- Deitada de costas, contraia o períneo e eleve o quadril da cama enquanto inspira, fazendo ponte. Volte
lentamente à posição inicial, enquanto expira. Realize 10 contrações sustentadas por 10 segundos.
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Relaxamento
É muito importante que após os exercícios você faça um relaxamento para se
recuperar e aumentar sua interação com o bebê.
Fique deitada de lado, com a mão na barriga, fazendo respirações longas e profundas
e vá conversando com seu bebê.

‘‘A Gravidez é o melhor período para
você adquirir hábitos saudáveis e levá-los
para sua vida toda!’’

O rientações para o puepério
O período após o parto chama-se puerpério, também conhecido como pósparto. Nessa fase, seu corpo passará por grandes modiﬁcações físicas em
um curto espaço de tempo.
Todos os órgãos se recuperam das alterações ocorridas ao longo da
gravidez.
Para que esse período seja mais tranquilo siga, as ‘‘dicas’’ abaixo:
- Peso corporal
Imediatamente após o parto, pela saída do bebê, da placenta, do líquido
amniótico e de sangue , ocorre uma diminuição em torno de 4,5 a 5,0kg.
Nos próximos dias, devido à eliminação do líquido retido no organismo ao
longo da gravidez, cerca de 2,0kg também serão perdidos.
Após 6 meses a 1 ano do nascimento do bebê, o esperado é que você retorne
ao peso que tinha antes de engravidar.
- Recomendações nutricionais:
Manter a dieta equilibrada é fundamental para a manutenção de um bom
estado nutricional, para o retorno do peso corporal, bom funcionamento
intestinal e uma adequada produção de leite.
Beba líquidos em abundância, principalmente leite, suco de frutas e água,
pois a amamentação dá muita sede.
Antes de amamentar, faça sempre uma alimentação leve.
Evite o excesso de açúcar, cereais reﬁnados, alimentos gordurosos, frituras,
alimentos industrializados e bebidas alcoólicas.
- Prática de exercício físico no puerpério
Pergunte ao seu médico quando poderá iniciar a prática de exercício físico
após o nascimento do bebê.
Comece devagar. Você poderá realizar todos os exercícios orientados para
as gestantes (Guia prático de exercícios). Caminhadas, alongamentos,
fortalecimentos e exercícios perineais.
Beba bastante líquido durante o treino de exercício, pois a falta de hidratação
pode prejudicar a produção de leite materno.

‘‘

A Gravidez é o melhor período para

‘‘

você adquirir hábitos saudáveis e levá-los
para sua vida toda!
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