
QUAIS SÃO OS

MICRONUTRIENTES
IMPORTANTES PARA A MULHER

DURANTE A GRAVIDEZ?



Ácido Fólico
 As necessidades de ácido fólico (ou folato) durante a gravidez estão aumentadas, 

sendo aconselhada suplementação (400-800 µg/dia), particularmente, no período 

peri-concecional e durante as primeiras 4 semanas de gestação. O ácido fólico 

suporta o crescimento da placenta e do feto. 

A deficiência de ácido fólico está associada ao aumento da incidência de 

malformações congénitas, defeitos do tubo neural, mal formações cardíacas 

congénitas, aborto, baixo peso ao nascimento e parto prematuro.

Fontes alimentares: Flocos de trigo integral, farelo de trigo, flocos de milho, feijão 

frade, agrião cru, espargos, espinafres crus, couves de Bruxelas, tremoços cozidos.

Espargos cozidos (140g)

Feijão frade cozido (80g) 

Couves de Bruxelas cozida (140g) 

Couve lombarda cozida (140g) 

Favas cozidas (80g) 

Cereais “Corn flakes” (35g)  

Soja cozida (80g) 

Flocos de trigo integral (40g) 

Agrião (100g) 

217

168

154

98

66

58,5

51

100

200
 

µg DE ÁCIDO FÓLICOPORÇÃO DE ALIMENTO



Vitamina C

A recomendação de vitamina C, durante a gravidez, implica um consumo adicional 

de 10 mg/dia. Ser fumadora, consumir álcool em excesso, aumentam ainda mais as 

necessidades. Níveis baixos de vitamina C estão associados a parto prematuro. Esta 

associação parece ocorrer pela função antioxidante da vitamina C e na promoção 

da absorção de ferro. 

A suplementação conjunta de vitamina C e vitamina E é tóxica para o feto! 

Fontes alimentares: Pimento, agrião cru, kiwi, laranja, papaia, couves de Bruxelas, 

couve portuguesa, grelos, couve lombarda. 

Kiwi (145g) 

Couve roxa crua (160g)

Couves portuguesa cozida (160g)

Laranja (160g)

Grelos (160g) 

Couve lombarda (160g) 

Papaia (100g)

Pimento (50g)
 

104,4

91,2

92,8

91,2

68,8

70,4

68

54mg

 

mg DE VITAMINA CPORÇÃO DE ALIMENTO



Vitamina D e Cálcio
Vitamina D: As necessidades de vitamina D não se alteram durante a gravidez. Esta 

vitamina é importante para o crescimento e desenvolvimento dos ossos da mãe e 

bebé. Assim é recomendada a exposição solar diária moderada, tendo em conta as 

recomendações para a prevenção do cancro de pele.

Cálcio: As necessidades de cálcio não estão aumentadas na gravidez. O cálcio é 

muito importante para o crescimento e desenvolvimento dos ossos do bebé, ajuda 

a mantê-los saudáveis e é importante na regulação das contrações uterinas.

Fontes: Laticínios (leite, queijo, iogurte), amêndoas, couve galega, brócolos, bebidas 

vegetais enriquecidas. 

Queijo flamengo (40g)

Leite meio-gordo (200ml)

Iogurte meio-gordo (125g) 

Robalo grelhado (100g)

Tofu (100g)

Soja cozida (80g)

Couve galega (100g)

Amêndoas  (30g)

Bebidas vegetais enriquecidas (200ml)

 

340

224

162,5

116

128

66

260

81

224

 

mg DE VITAMINA CPORÇÃO DE ALIMENTO



Ferro
As necessidades de ferro não estão aumentadas na gravidez. O ferro ajuda a aumentar 

o volume de sangue e a prevenir a anemia durante a gravidez, importante para garantir 

o fornecimento de oxigénio e os nutrientes necessários ao crescimento do feto. Uma 

ingestão inadequada deste mineral pode aumentar o risco de baixo peso ao 

nascimento, prematuridade, aborto e perturbações no neuro-desenvolvimento do feto. 

Fontes: Fígado, pato, carne de vaca, frango, ovo, carapau, atum, farelo de trigo, flocos 

de trigo integral, pistácio, cajus, leguminosas como por  exemplo: tremoço, soja.

Fígado de porco grelhado (100g) 

Codorniz grelhada (100g)

Pato assado (100g)

Frango cozido (100g)

Ovo (55g)

Carne de vaca assada (100g)

Tremoço cozido (80g)

Pistácio (35g)

Caju (35g)

Atum grelhado (100g)

Soja cozida (80g) 

Carapau grelhado (100g) 

Farelo de trigo (40g)

9,8

4,8 

4,5

1,2

1,2

1,3

4,4

2,5

2

2,3 

2,1

2,1

4,8

mg DE FERROPORÇÃO DE ALIMENTO



Iodo

As necessidades de iodo estão aumentadas na gravidez, estando prevista a sua 

suplementação sob forma de iodeto de potássio (150-200 µg/dia) desde o período 

da preconceção. A deficiência de iodo durante a gravidez compromete o 

desenvolvimento cognitivo do seu filho. 

Fontes alimentares: Sal iodado, Bacalhau, Carapau, Leite, Iogurte, Queijo. 

Bacalhau fresco  (100g)

Bacalhau Salgado (100g)

Carapau  (100g)

Ovo (55g)

Leite de vaca (200ml)

1 iogurte 156ml 

 

138

57

44

13,2

56

43,7

 

mg DE VITAMINA CPORÇÃO DE ALIMENTO



Sódio, Cobre e Zinco
Sódio: As necessidades de sódio não se alteram durante a gravidez. Assim utilize 

pouco sal para cozinhar (até 5 g por dia) e evite o sal adicionado ao prato. Em 

alternativa utilize as ervas aromáticas. Leia os rótulos atentamente e compare as 

quantidades de sal!

Cobre: As necessidades de cobre aumentam ligeiramente durante a gravidez. O 

cobre é muito importante e fundamental para diversas funções do nosso organismo. 

Fontes alimentares: Sementes de girassol, sésamo e chia, Cajus.

Zinco: As necessidades de zinco estão aumentada durante a gravidez, sendo 

aconselhado um aporte adicional de 1,6 mg/dia. O zinco é um mineral que participa 

no rápido crescimento das células que ocorre durante a gravidez, reforça o seu 

sistema imunitário, e é determinante para o desenvolvimento cognitivo da criança. 

Uma ingestão inadequada pode resultar em diferentes efeitos adversos no 

crescimento e neuro-desenvolvimento do seu filho.

Fontes alimentares: Queijo flamengo, Carne de vaca, Polvo, Carne de porco, Farelo 

de trigo, Flocos de aveia, Cajus. 

Cabrito grelhado (100g)

Borrego cozido (100g)

Bife de vaca grelhado (100g)

Peru assado (100g)

Polvo 100g

Farelo de trigo (35g)

Carneiro cozido (100g)

Perdiz estufada (100g)

Pinhão (35g)

Caju (35g)

Flocos de aveia (35g) 

Queijo Flamengo (40g)

6,3

5,4

4,6

3,8

2,4

2,9 

2,8

2,6

2,3

2

1,6

2,1

mg DE ZINCOPORÇÃO DE ALIMENTO



Selénio

As necessidades não estão aumentadas durante a gravidez, mas uma ingestão 

inadequada pode resultar em diferentes efeitos adversos no crescimento e 

neuro-desenvolvimento do seu filho. 

Fontes alimentares de origem animal: Atum de conserva, farelo de aveia, sementes de 

sésamo, ovo. 

Atum de conserva em água (85g)

Farelo de aveia (40g)

55g de ovo cozido 

25g de sementes de sésamo 

 

60

10

8,8

5

ug DE SELÉNIOPORÇÃO DE ALIMENTO



Magnésio
As necessidades de magnésio não se alteram durante a gravidez. A ingestão 

inadequada está associada à diminuição do risco de doença materna (pré-eclampsia), 

de nascimentos prematuros e atraso no crescimento no útero do seu filho. 

Fontes Alimentares: quinoa, espinafres, polvo, peru, farelo de trigo, aveia , feijão branco,  

amêndoas, pinhões, cajus. 

.

¼ de chávena de quinoa

½ chávena de espinafres

Amêndoas (30g)

Pinhão (30g)

Cajus (30g)

½ chávena de feijão branco

¼ de chávena de flocos de aveia

Farelo de trigo (40g)

Peito de peru (100g)

Polvo (100g)

 

89

81

78

71

75

67

55

192

35

49

mg DE FERROPORÇÃO DE ALIMENTO



LEMONFIT
ESTEFÂNIA

LEMONFIT
PARQUE DAS NAÇÕES

LEMONFIT
PÓVOA DE SANTA IRIA

Rua D.Estefânia 177, 1000-239 Estefânia - Lisboa

 Av. da Peregrinação 2, 1990-382 Parque das Nações - Lisboa

Av. Casal da Serra 8, Póvoa de Santa Iria

LEMONFIT WELLNESS CLINIC

MUDAMOS VIDAS,
E QUEREMOS MUDAR A SUA

WELLNESS CLINIC


