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GAAME (Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno Exclusivo) é um grupo aberto para pessoas 

interessadas em promover, proteger e apoiar a amamentação. Estruturou-se em 2003 e tem como objetivo a 

atualização, a divulgação, o aprimoramento e a capacitação em aleitamento materno. 

Como parte das atividades do GAAME foi elaborado este informativo aos profissionais da área da saúde 

com o resumo de temas relacionados à prática do Aleitamento Materno. 

 

Alimentação na Gestação – 2ª parte 

 
Hábitos alimentares corretos são importantes não só durante a gestação, mas por toda á vida. Durante a 

gestação a alimentação deve conter quantidades adequadas dos nutrientes (proteínas, carboidratos, gorduras, 

vitaminas, minerais e água), pois tanto a falta como o excesso de um ou mais nutrientes podem causar danos ao 

organismo. 

A pirâmide alimentar é um guia para orientação de alimentação equilibrada. Dividida em varias partes, 

cada parte que compõe a pirâmide corresponde a um grupo de alimentos. As quantidades das porções 

alimentares de cada grupo vão depender das necessidades da gestante que serão calculadas de acordo com o seu 

biótipo, ou seja, peso, altura, idade e estrutura óssea, com os acréscimos necessários a cada período gestacional. 

Pirâmide Alimentar: 

Na base da pirâmide, o grupo dos 

carboidratos, têm como principal função fornecer 

energia ao nosso organismo e são necessários para o 

sistema nervoso e cérebro do bebê. 

Acima, o grupo dos vegetais (verduras e 

legumes) e das frutas, têm como função a regulação 

do nosso organismo, além de auxiliar na formação 

da placenta, vasos sanguíneos, ossos, dentes, pele e 

cartilagem. 

Em seguida, temos três grupos, o grupo do 

leite e derivados, o grupo das carnes e o grupo das 

leguminosas, que desempenham função construtora 

no organismo, ou seja, são necessários para o 

crescimento do útero e seios, desenvolvimento de 

músculos e sistema nervoso, formação dos diversos 

órgãos do bebê, bem como da placenta e membranas que a envolvem. 

No topo da pirâmide, os açucares, óleos e gorduras. Ocupam a ponta da pirâmide e devem ser ingeridos 

em pequenas quantidades. 
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GAAME (Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno Exclusivo) se reúne toda 2ª quarta-feira do mês 

no SENAC-BAURU às 8h30´. Telefone para contato 3226-3227 

Próximas reuniões: 14/04/2010 e 12/05/2010. 

Tema da reunião de abril: Apresentação do vídeo “Amamentação, muito mais do que alimentar a 

criança”. 

VENHA PARTICIPAR! 


