
Tipos de Alimentos

Alimentos in natura ou alimentos 
minimamente processados 

★Legumes, verduras, frutas, tubérculos, arroz, 
milho, cereais, feijão, aves, carne de gado, 
castanha, nozes

★Devem ser a BASE DA ALIMENTAÇÃO

Alimentos processados 
★Conservas de alimentos, pães, enlatados, 

queijos, frutas em calda
★Devem ter seu CONSUMO LIMITADO, em 

pequenas quantidades 

Alimentos ultraprocessados 
★Biscoitos, sorvetes, bolos, refrigerantes, pizza, 

hambúrguer
★Devem ser EVITADOS

Alimentação da Mãe
No período de amamentação, costuma haver 
aumento do apetite e da sede da mulher além de 
algumas mudanças nas preferências 
alimentares.

Por isso, recomenda-se alimentação variada, 
incluindo pães e cereais, feijões, frutas, legumes, 
verduras, leite e seus substitutos e carnes - 
alimentos in natura.

Dúvidas comuns
O que não pode ou deve ser evitado 
comer/beber durante a amamentação?

  

Bebidas Alcoólicas: são proibidas durante a 
amamentação - o álcool diminui a produção do 
leite materno, além de passar para o leite 
causando prejuízos no desenvolvimento do bebê

Cafeína: café, chá preto ou mate, energéticos e 
refrigerantes devem ser evitados - cafeína pode 
deixar o bebê irritado e com dificuldade para 
dormir.

Dúvidas comuns

Alimentos incentivados: bastante água, 
produtos in natura e preferencialmente produtos 
orgânicos.

 

Quanto mais a mãe comer mais forte será o 
leite? 

Não existe uma relação direta entre a quantidade 
de alimento consumida pela mãe e a qualidade 
do leite. O leite materno por si só já é forte e 
contém todos os nutrientes necessários para o 
bebê. A orientação de alimentação saudável tem 
como objetivo beneficiar ainda mais o bebê.

Medicamentos? Antes de usar qualquer 
medicamento é importante consultar o médico e 
ler a bula.
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Agosto Dourado

É o mês que simboliza a luta pelo incentivo à 
amamentação, no qual celebramos a 
promoção, a proteção e o apoio ao aleitamento 
materno. A cor dourada está relacionada com o 
padrão ouro da qualidade do leite materno. 

Em 2019, o desafio é garantir um ambiente de 
apoio que empodere mães e pais e 
favorecendo a amamentação. É uma luta de 
todos por meio de mudanças na política, no 
trabalho e na família.

Importância da amamentação

★O bebê  que é amamentado por mais tempo 
têm menos infecções e é mais inteligente.
★Sugar o peito é um excelente exercício para 
os músculos da face do bebê, ajudando no 
desenvolvimento da fala e da mastigação. 
★Mulheres que amamentam diminuem o risco 
de desenvolver câncer de mama, de útero e de 
ovário, diabetes e pressão alta.
★Exige um trabalho de equipe: para o sucesso 
da amamentação é essencial que o pai e 
familiares próximos apoiem e participem no 
cuidado. 

Amamentação deve ser exclusiva 
até os 6 meses e complementado 

com outros alimentos até os 2 anos 
ou mais!
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