
Covid19 e a Alimentação
Cuidados para Grávidas e Lactantes
• As grávidas deverão tomar precauções para se

proteger contra o COVID-19, pois as modificações
fisiológicas e imunológicas decorrentes da gravidez
podem torna-las mais frágeis a infeções respiratórias

• Devem tomar as mesmas precauções para evitar a
infeção por COVID-19 que as outras pessoas, ou seja
lavar as mãos com frequência com água e sabão,
manter distanciamento dos outros, evitar tocar nos
olhos, nariz e boca e praticar higiene respiratória
(cobrir a boca e o nariz com o cotovelo ou o lenço de
papel quando tossir ou espirrar, e em seguida, deitá-
lo ao lixo)

• Manter uma alimentação completa, equilibrada e
variada irá ajudá-la a resistir às infeções

• Estruturar bem as refeições; comer porções
moderadas distribuídas por 5 a 6 refeições

• Iniciar o dia com um pequeno almoço que inclua
leite/iogurte, pão ou cereais e fruta

• Incluir fruta fresca, frutos gordos (exº: nozes,
amêndoas,…), leite/iogurtes/queijo, pão/cereais

• Iniciar almoço e jantar com sopa de legumes

• Fazer no mínimo 2 refeições de peixe por semana

• Garantir boa hidratação bebendo 2L de água por dia

• Desconhece-se se uma mulher grávida com COVID-
19 pode transmitir o vírus ao feto ou ao bebé
durante a gravidez ou o parto. Até ao momento
nenhum bebé nascido de mãe com COVID-19
apresentou resultado positivo para o vírus COVID-19.
Nesses casos, que são um número pequeno, o vírus
não foi encontrado em amostras de líquido amniótico
nem de leite materno.

• Há evidência escassa sobre a possibilidade de
transmissão do SARS-CoV2 através do aleitamento
materno

• Face aos benefícios do leite materno e assumindo os
possíveis riscos de transmissão, inerentes à
proximidade entre a mãe e a criança durante o
aleitamento materno, a mãe com COVID-19
confirmado ou sintomática sob investigação deve
lavar as mãos antes de tocar no bebé e usar uma
máscara facial, se possível, enquanto estiver
amamentando. Se retirar o leite materno com uma
bomba, deve lavar as mãos antes de tocar em
qualquer parte da bomba e considerar a
possibilidade de ser outra pessoa a dá-lo ao bebé

Os Nutricionistas da URAP Porto Ocidental estão disponíveis para o esclarecer 

Email: urap.portoocidental@arsnorte.min-saúde.pt


