


No período de amamentação, há aumento 
do apetite e da sede. Por isso, a mulher que 
está amamentando necessita de acréscimo 
na ingestão de calorias e líquidos suficiente 

para a produção de leite materno, e isso 
requer cuidados especiais com a alimenta-

ção, garantindo saúde e bem-estar às novas 
mamães.



Orientação alimentar para a mulher que 
amamenta: o que comer e o que evitar?

   As quantidades de vitaminas e mine-
rais que a lactante necessita são maiores 
em relação às mulheres não-lactantes. 
Dessa maneira, é muito importante que 
a mulher evite alimentos muito calóri-
cos, ricos em gorduras ou carboidratos 
simples, como salgados, frituras, bolos e 
tortas, e dê preferência aos alimentos 
integrais e naturais;

   Isso significa que frutas, legumes e 
verduras devem estar presentes diaria-
mente nas refeições. Substitua alimen-
tos ricos em farinha refinada pelas ver-
sões integrais, como pão integral, bola-
chas integrais, arroz integral, etc;

   Procure comer devagar, mastigando 
os alimentos pausadamente;

   A recomendação de ingestão líquida 
total por dia é de 3,8 litros, sendo que 
cerca de 3,1 litros deverão ser de água;



   A alimentação deve ser fracionada e, 
por isso, o mínimo indicado correspon-
de a cinco refeições por dia. Ou seja, 
três principais (café da manhã, almoço 
e jantar) e dois pequenos lanches inter-
calados;

   É muito importante que não pule ne-
nhuma refeição para que haja uma va-
riedade alimentar durante o dia e para 
que os nutrientes não fiquem concen-
trados em poucas refeições;

   Evite o excesso de sal e açúcar;   
   A qualidade da alimentação da mãe 
influencia a qualidade do leite. Estimu-
lar a amamentação e ter os cuidados ci-
tados com a alimentação fará com que 
a mãe dê ao filho o principal e melhor 
alimento nos primeiros meses de vida:        
o leite materno.
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Devem ser evitados:

    Cafeína: a ingestão de cafeína pela 
mãe faz com que o leite materno tenha 
quantidades dessa substância. A cafeína 
faz com que o bebê fique sem sono e ir-
ritado e, por isso, a melhor opção é res-
tringir alimentos que contenham cafeína 
e optar pelos alimentos descafeinados. 
Os alimentos que contêm cafeína, são: 
café, chás (mate, verde, preto, etc), cho-
colates (cacau) e refrigerantes à base de 
cola;

    Bebidas alcoólicas: podem compro-
meter a produção de leite materno e, 
além disso, o álcool passa para o bebê 
por meio do leite. Durante a amamenta-
ção, a orientação é excluir as bebidas al-
coólicas da alimentação;

    Alimentos ricos em enxofre: durante a 
amamentação, muitas mulheres recla-
mam do desconforto causado por gases. 
Por isso, nesse período, a recomendação 
é evitar alimentos ricos em enxofre, pois 
eles estimulam a produção de gases. 
Evitar grandes quantidades de feijões, 
brócolis, couve-flor, couve-manteiga, ra-
banete, repolho e espinafre.



Chás liberados para a mãe consumir e 
que podem estimular a amamentação 
e a redução de cólicas no bebê: 

Funcho

Erva doce

Alcaravia

Camomila

Erva cidreira

Melissa



Alguns alimentos relacionados a 
cólicas nos bebês são:

Produtos lácteos

Soja

Trigo

Ovos

Amendoim

Castanha

Cacau

Peixes

Entretanto, não há 

comprovação de que 

eles realmente causam 

cólicas. Cada organis-

mo responde de ma-

neiras diferentes.
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