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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 da Nutriz 
 

 

Durante a gestação a mãe ganha peso para o crescimento e desenvolvimento do seu filho e acumula reservas 

energéticas para o pós-parto, pois necessitará de quantidades maiores de nutrientes, no período de lactação. 

Na gestação, ocorre o armazenamento de aproximadamente 2 a 4 Kg de gordura corporal, que serão 

mobilizados para suprir uma porção da energia adicional durante a lactação, em razão do gasto adicional 

para síntese de leite. 

As nutrizes precisam de um adicional de 500 Kcaldia para satisfazer as necessidades de energia pela 

produção de leite durante o primeiro semestre e de 400 Kcal dia nos meses seguintes. 

Com relação às proteínas é importante que a nutriz tenha um acréscimo na sua dieta de 25 g dia.  

 

A determinação da necessidade de vitaminas e minerais durante o período de lactação baseia-se nos 

conhecimentos sobre a quantidade de cada nutriente que é transferido para a produção diária de leite 

materno, adicionado ao valor recomendado para adolescentes e mulheres não gestantes. 

Os nutrientes mais críticos incluem a vitamina A, tiamina, riboflavina, vitamina B6 e B12, iodo e selênio e 

os menos críticos para a nutriz, são a vitamina D, o ácido fólico, o ferro, o cobre e o zinco. 

O ferro, apesar de estar entre os menos críticos, recomenda-se o consumo de alimentos fontes de ferro e 

vitamina C, contribuindo assim para uma maior absorção.   

Com o aumento da ingestão de proteínas na dieta, há necessidade de aumentar também o consumo das 

vitaminas do complexo B. 

A absorção de cálcio é aumentada durante a lactação e recomenda-se garantir a boa ingesta de alimentos 

fontes do mesmo.  

A alimentação da nutriz deve ter uma orientação específica e individualizada para cada faixa etária. 

Para um consumo alimentar adequado nesse período, é importante evitar períodos prolongados de jejum, 

devendo-se fracionar a alimentação em seis refeições, mantendo a regularidade na concentração energética 

e, portando, mais adequados para o aproveitamento nutricional nesse processo metabólico intenso. 

Deve-se também compor a alimentação priorizando alimentos regionais e ingerir de dois a três litros de 

líquidos diariamente para garantir a produção de leite. 
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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: 16/06/2010 e 14/07/2010. 

Tema da reunião de junho: SMAM/2010 

VENHA PARTICIPAR! 


