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Suplementação nutricional na grávida EDITORIAL 

 

Maio é o mês em que se 

celebra o Dia da Mãe.  

Dedicamos assim esta 

edição à abordagem 

d o s  s u p l e m e n t o s         

nutricionais e vitaminas 

recomendados nesta 

fase da vida da mulher. 

Nº 43 - maio 2015 

 

Porto com      Saúde + 

Mesmo antes tentar engravidar, recomenda-se que marque uma      

consulta com o seu Médico de Família. Há suplementos que devem ser 

iniciados antes da gravidez, de forma a prevenir problemas de saúde 

da futura mãe e do bebé.  

 

Ácido fólico 

A sua suplementação (400 µg/dia) deve ser iniciada 2 a 3 meses antes de a mulher   

engravidar, com o objetivo de prevenir malformações no cérebro e medula espinhal do 

bebé. Deverá ser continuada durante a gestação conforme a prescrição médica, em 

toma diária. Há alimentos que são fontes de ácido fólico (como ovo, cereais e feijão), 

contudo a ingestão destes alimentos não dispensa a suplementação de ácido fólico 

desde a preconceção.  

 

Iodo 

O feto só consegue sintetizar as hormonas da tiróide de uma forma significativa a partir 

da 2ª metade da gravidez - assim, depende exclusivamente do iodo que a mãe lhe  

fornece até às 20 semanas de gestação. Por isso as mulheres devem receber um       

suplemento de iodo sob a forma de iodeto de potássio – 150 a 200 μg/dia, desde a   

preconceção até à fase da amamentação inclusive.  

 

Vitamina D 

A vitamina D é essencial para ossos e dentes saudáveis. Está presente em alimentos   

como peixe, manteiga, queijo e ovos, mas também pode ser produzida pelo próprio 

organismo quando ocorre exposição solar adequada. A deficiência desta vitamina é 

mais frequente em pessoas com excesso de peso, obesidade, pele escura e baixa     

exposição solar. A sua suplementação só está indicada apenas em alguns casos.  

Bastam 5 a 10 minutos de exposição solar nos braços e pernas ou cara e braços, 2 a 3 

vezes por semana para que o organismo produza vitamina D. No restante tempo, o uso 

de protetor solar é fundamental na prevenção de cancro da pele. 

 

Cálcio 

Durante a gravidez e amamentação, recomenda-se ingestão de 1000mg de cálcio por 

dia. Isto corresponde a 4 porções de alimentos ricos em cálcio (leite, iogurte, queijo, 

espinafres, brócolos, etc). Se está grávida e não ingere esta quantidade de cálcio fale 

com o seu médico. 
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CONTACTOS 
 

Sítio na web: 

www.acesportoocidental.org 

 

Facebook:  

www.facebook.com/

acesportoocidental 
 

Blog: 

acesportoocidental. 

wordpress.com 
 

Email:  

Utentes.acesportoocidental 

@gmail.com 
 

(caso pretenda receber, 

m e n s a l m e n t e ,  e s t a           

publ icação por mai l ,        

contacte-nos para este   

endereço eletrónico) 

www.saude24.pt 

 

808 24 24 24 

 

(custo chamada local) 

Linha Saúde 24 

 

A Linha Saúde 24 é uma iniciativa do Ministério da Saúde que visa responder às 

necessidades manifestadas pelos cidadãos em matéria de saúde, contribuindo 

para ampliar e melhorar a acessibilidade aos serviços e racionalizar a utilização 

dos recursos existentes através do encaminhamento dos utentes para as           

instituições integradas no Serviço Nacional de Saúde mais adequadas. 

 

Permite um atendimento rápido e cómodo, funciona 24 horas por dia, 7 dias por 

semana e 365 dias por ano, permite acesso a informação de saúde,                  

esclarecimento de dúvidas, aconselhamento por profissionais especializados e 

ainda, caso seja necessário, encaminhamento para a instituição da Rede de 

prestação de cuidados de saúde mais apropriada à sua condição do momento. 

Ferro 

A suplementação com ferro é útil no tratamento da anemia. Considera-se que uma   

grávida está anémica quando, no 1º e 3º trimestres de gestação, o valor de                 

hemoglobina no sangue é menor que 11 g/dl. É normal o valor de hemoglobina diminuir 

ligeiramente no 2º trimestre de gestação e nem todas as grávidas precisam deste       

suplemento.   

Quando se verifica anemia moderada a grave, o seu tratamento é importante de modo 

a prevenir o risco acrescido de abortos, partos prematuros, atraso do crescimento fetal, 

recém-nascidos com baixo peso, morbimortalidade materna e doenças infeciosas. O 

tratamento com ferro pode causar desconforto gastrointestinal e prisão de ventre, que 

podem ser diminuídos com ingestão abundante de água e alimentos ricos em fibras. 

 

 

5 Conselhos úteis 

1) Antes de tentar engravidar, fale com o seu Médico de Família. 

2) A qualidade e a variedade da alimentação são fundamentais para uma 

gravidez saudável. 

3) Os suplementos  indicados para a mulher grávida são o ácido fólico e o iodo. 

4) Os restantes suplementos podem ser recomendados em situações              

particulares. Caberá ao seu médico indicar o que é mais adequado para si. 

5) Nas grávidas e mulheres a amamentar com indicação clínica para            

receberem suplementos multivitamínicos (gestação múltipla, vegetarianas ou 

com uma dieta inadequada), há que contabilizar os restantes suplementos 

para não haver sobredosagem de iodo ou outros componentes. 
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