
1. Realize várias refeições no dia em função do seu horário, com 
intervalos não superiores a 3 horas;

2. Consuma cerca de 2,3 litros de água/dia, de forma repartida e de 
preferência fora das refeições;

3. Coma sopa de legumes e/ou leguminosas diariamente, não 
totalmente triturada;

4. Inclua diariamente, de forma variada, no prato principal, produtos 
hortícolas de folha verde escura e coloridos;

5. Garanta um aporte proteico diário adequado, diversificando entre 
pescado, carne, ovo e leguminosas, nas principais refeições;

6. Consuma 3 a 4 peças de fruta por dia, de preferência fresca, da época, 
não processada, das quais pelo menos uma rica em vitamina C;

7. Restrinja ao máximo café e outras bebidas com cafeína e não 
consuma bebidas alcoólicas;

8. Consuma produtos lácteos com baixo teor de açúcar 3 vezes por dia;

9. Reduza e evite o consumo diário de alimentos ricos em açúcares de 
absorção rápida, que geram dependência (bolos, bolachas, chocolates, 
sobremesas, barritas e cereais de pequeno almoço);

10. Opte por métodos de confecção simples e saudáveis, utilizando sempre e 
em pouca quantidade, o azeite, como gordura de adição.

10 IMPORTANTES RECOMENDAÇÕES 
NUTRICIONAIS NA CESSAÇÃO 
TABÁGICA PARA GRÁVIDAS

CESSAÇÃO 
TABÁGICA

O tabagismo é prejudicial 
tanto para a grávida como 
para o feto. A sua abstinência 
durante toda a gestação e 
no pós‑parto tem um papel 
fundamental na prevenção de 
doenças materno‑infantis.

Os cuidados na alimentação 
exercem um papel auxiliador no 
processo de cessação tabágica.

Uma alimentação saudável 
durante a gravidez é 
essencial para o crescimento 
saudável do feto e para o 
bem‑estar da mãe. Apesar das 
recomendações alimentares 
na gravidez não serem muito 
diferentes das recomendações 
alimentares para a mulher 
adulta, existem necessidades 
aumentadas tanto de 
energia como de nutrientes 
específicos nesta fase da vida.

DURANTE A GRAVIDEZ TENTE 
MANTER‑SE ACTIVA, SEGUINDO 
UMA ALIMENTAÇÃO CUIDADA, 
COM UM GANHO DE PESO 
ADEQUADO E ISENTA DE TABACO.

A GRAVIDEZ É UM 
DOS MOMENTOS 
PRIVILEGIADOS PARA 
DEIXAR DE FUMAR!

GRAVIDEZ
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CESSAÇÃO TABÁGICA 
E GRAVIDEZ

Fumar afeta a 
nutrição materna e 
consequentemente o 
feto, essencialmente 
de duas formas:

Durante o 1º Trimestre as proteínas assumem um papel primordial 
na formação da placenta, crescimento do útero e desenvolvimento e 
crescimento do feto. Os aminoácidos essenciais deverão ser obtidos 
através da alimentação.

No 2º e 3º Trimestre as necessidades energéticas estão aumentadas. 
Os hidratos de carbono, são a principal fonte de energia, dos quais se 
obtém glicose, fundamental para o desenvolvimento do feto, e fibra 
para regular o transito intestinal. Os lípidos têm funções importantes no 
organismo também enquanto fornecedores de energia, transporte de 
algumas vitaminas (A,D, E e K), protecção contra o frio e desenvolvimento 
do cérebro e visão, onde as necessidades de ácidos gordos essenciais 
são maiores.

 » Aumento do metabolismo que pode levar 
à diminuição da disponibilidade de energia 
para feto;

 » A exposição ao tabaco conduz à diminuição 
da disponibilidade de alguns nutrientes tais 
com vitamina B12, aminoácidos, vitamina C, 
ácido fólico e zinco.

GRAVIDEZ E NECESSIDADES 
NUTRICIONAIS

 » ÁCIDOS GORDOS ESSENCIAIS 
ÓMEGA 3, 6 E 9: sardinha, 
salmão, atum, frutos 
oleaginosos, sementes e azeite 

 » ÁCIDO FÓLICO: leguminosas, 
couves de bruxelas, beterraba, 
couve lombarda, espargos, 
agrião e flocos de trigo integral 
e milho 

 » VITAMINA C: kiwi, papaia, 
citrinos, pimento, couves e 
grelos de nabo 

 » CÁLCIO: leite e derivados, 
sardinha em conserva, 
amêndoas e couve galega 

 » IODO: peixe, leite e derivados 
e ovos

 » FERRO: sardinha em conserva, 
carnes magras, carne 
vermelha, ovo, leguminosas e 
hortícolas 

 » MAGNÉSIO: cereais integrais, 
frutos oleaginosos, polvo e 
peito de peru 

 » ZINCO: cereais integrais, 
queijo, frutos oleaginosos, 
sementes e carne 

 » COBRE: frutos oleaginosos e 
sementes 

 » SELÉNIO: sementes, conservas 
de peixe, farelo de aveia e ovo

PRINCIPAIS FONTES 
ALIMENTARES DE...

Durante toda a gravidez as necessidades em vitaminas e minerais 
estão aumentadas de tal forma que habitualmente é recomendada 
a suplementação em ácido fólico, iodo e ferro. No entanto deverá 
simultaneamente fazer‑se o reforço alimentar destes, assim como de 
vitamina C, vitamina D, cálcio, magnésio, zinco, cobre e selénio.


