
REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOLUMUL LVII, NR. 1, An 2010 61

ALIMENTAŢIA FEMEII GRAVIDE

O alimentaţie echilibrată cantitativ şi calitativ 
este un factor indispensabil în menţinerea stării de 
sănătate a mamei, cât şi în asigurarea creşterii şi 
dezvoltării normale a fătului.

Femeia gravidă trebuie să înţeleagă importanţa 
modului de alimentaţie pentru sănătatea sa şi a co-
pilului său.

O alimentaţie adecvată în sarcină implică un 
aport caloric de 2500-2700 Kcal, cu un plus de 500 
Kcal faţă de perioada anterioară sarcinii.

În ceea ce priveşte necesarul în principii ali-
mentare, acestea vor fi  acoperite prin creşterea can-
tităţii de alimente din cele 4 grupe principale (fructe 
şi legume, cereale, lactate, carne şi ouă). (după 
Associaţia Americană de Dietetică)

Studiile au arătat că o alimentaţie defi citară în 
timpul sarcinii poate determina:

naştere prematură;
greutate mică la naştere (greutate mică faţă 
de vârsta gestaţională);
copii cu leziuni cerebrale şi în viitor cu o 
inteligenţă redusă;
copii cu o reactivitate scăzută, predispuşi la 
infecţii.

Fructele şi legumele
În ceea ce priveşte fructele şi legumele în sarcină 

se recomandă folosirea zilnică a câte 7 porţii com-
binate (3 porţii de fructe şi 4 porţii de legume) fapt 
ce asigură aportul necesar de vitamine şi săruri 
minerale. Fructele şi legumele asigură şi fi brele ne-
cesare unei bune digestii.

Căpşunile, pepenii, portocalele, roşiile, varza 
sunt surse de vitamina C, iar legumele verzi aduc în 
organism fi er şi folaţi. Legumele cu frunze, fasolea 
uscată, nucile sunt surse alimentare de calciu.
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REZUMAT
Stilul de viaţă al gravidei este foarte important în ceea ce priveşte evoluţia sarcinii, prevenirea complicaţiilor, 
dar şi naşterea propriu-zisă.
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ABSTRACT
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O porţie de fructe include una dintre opţiunile: 1 
măr, o banană, ¾ ceaşcă de suc de fructe.

O porţie de legume poate ½ de ceaşcă de legume 
fi erte sau crude, ¾ ceaşcă suc de legume.

Cerealele
Cerealele precum pâinea, orezul, pastele făinoase 

şi cerealele folosite la micul dejun conţin fi er, 
vitamina B, minerale, fi bre şi proteine. Unele 
cereale, şi mai ales cele pentru micul dejun, sunt 
îmbogăţite cu acid folic, element necesar prevenirii 
anumitor malformaţii la naştere.

La gravidă se recomandă consumul a cel puţin 9 
porţii de cereale într-o zi.

O porţie de cereale înseamnă 1 felie de pâine, ½ 
de ceaşcă de cereale fi erte orez sau paste făinoase, 
1 ceaşcă de cereale pentru micul dejun.

Produse lactate
Laptele, iaurtul, brânza sunt importante pentru 

organism, deoarece conţin proteine, calciu, vitamina 
A, B şi D.

Calciul şi vitamina D sunt necesare în dezvoltarea 
scheletului copilului iar vitamina A în dezvoltarea 
ochiului.

Se recomandă un aport de 1000-1300 mg de 
calciu/zi.

Carne şi ouă
Carnea şi ouăle sunt surse de proteine, principii 

nutritive indispensabile unei evoluţii normale a 
sarcinii. Proteinele contribuie la formarea tuturor 
ţesuturilor, a enzimelor şi hormonilor.

Consumul de carne şi ouă asigură organismul cu 
proteine de calitate superioară, fi er şi vitamina B.

Necesarul de proteine în sarcină, apreciat la 60 
gr/zi, este asigurat de consumul a 200-300 g de carne 
slabă, peşte sau pui (fără piele) sau două ouă.

Fierul
Fierul este necesar în eritropoeza maternă şi 

fetală, în dezvoltarea oaselor şi a dinţilor. Un defi cit 
alimentar de fi er favorizeaza apariţia anemiei.

Pentru prevenirea anemiei se recomandă adminis-
trarea de fi er fi ecărei femei gravide începând cu al 
doilea trimestru de sarcină.

Unii autori susţin necesitatea administrării de 
fi er chiar de la prima consultaţie prenatală.

Acidul folic
Asigurarea necesarului de acid folic în sarcină 

previne apariţia unor malformaţii la nou-născut 

precum defectele de tub neural (spina bifi da) 
palatoschizis, afecţiuni cardiace congenitale. Majo-
ritatea autorilor sunt de părere că pentru asigurarea 
nevoilor zilnice este necesară o ad ministrare zilnică 
de 400 micrograme de acid folic încă de la începutul 
sarcinii.

Consumul la micul dejun de cereale îmbogăţite 
cu acid folic asigură necesarul zilnic în ceea ce 
priveşte această vitamină.

Apa
Apa are un rol important în sarcină în primul 

rând, fi indcă este vectorul principiilor alimentare 
care ajung de la mamă la făt.

De asemenea, consumul adecvat de apă previne 
constipaţia şi infecţiile urinare.

Cafeaua, ceaiul, băuturile răcoritoare care conţin 
cofeină au efecte negative şi pentru că produc 
diureza, contribuind la reducerea cantităţii de lichid 
în organism şi chiar şi la deshidratare.

De asemenea, studiile au arătat că în situaţia con-
sumului crescut de cafea în sarcină creşte prevalenţa 
copiilor cu greutate mică la naştere.

Consumul de alcool
Alcoolul trece de la mamă la făt prin sânge şi 

poate genera numeroase efecte secundare cunoscute 
sub denumirea sindromului de alcool. 

Studiile au arătat că un consum de alcool în 
sarcină determină retard al creşterii şi dezvoltării 
fătului, leziuni ale creierului, anomalii faciale. 
Copiii născuţi din mame care au consumat alcool în 
timpul sarcinii pot avea tulburări de memorie şi 
atenţie, difi cultăţi de învăţare, defi cienţe de co-
municare, defecte vizuale şi auditive. Consecinţele 
negative anterior menţionate contraindică folosirea 
alcoolului în sarcină.

Alimentaţia este importantă atât pentru 
mamă, cât şi pentru copil.

Fiecare mamă trebuie să fi e consiliată cum să se 
alimenteze corect în timpul sarcinii. Se recomandă 
ca şi consilierea să fi e îndreptată şi spre evitarea 
unor practici alimentare greşite.

La gravidele cu tulburări digestive (greţuri, 
vărsături) se recomandă mese frecvente şi cantitativ 
reduse, consumul de lichide între mese şi nu în 
timpul acestora, evitarea consumului de alimente 
grase, sau foarte condimentate, evitarea mirosurilor 
neplăcute.

Alimentaţia poate fi  monitorizată de cadrele 
medicale prin ancheta dietetică zilnică înregistrată 
de gravidă pe un caiet. Se vor menţiona aspecte 
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cantitative şi calitative răspunzând la întrebarea: 
Ce, cât şi la ce oră mănâncă.

În monitorizarea gravidei, modul de alimentaţie 
se va corela cu creşterea în greutate a gravidei şi cu 
anumiţi parametrii biologici ( hemoglobină, iodurie, 
calcemie).

Drogurile şi sarcina
Pentru femeia gravidă este important să aibă un 

stil de viaţă sănătos, ceea ce include o alimentaţie 
adecvată cantitativ şi calitativ. De asemenea, se 
recomandă alternanţa dintre activitate şi repaus şi 
evitarea tuturor factorilor care ar putea avea un 
efect nociv asupra sănătăţii mamei sau a copilului. 
În acest context se înscrie evitarea alcoolului, a fu-
matului şi a consumului de droguri.

Drogurile ilegale sunt nocive pentru femeia 
gravidă, acestea intrerferând cu sănătatea copilului, 
cu cea a mamei, precum şi cu capacitatea femeii de 
a-şi exercita rolul social de mamă.

Se cunoaşte faptul că alcoolul, tutunul şi dro-
gurile au efecte negative asupra dezvoltării intra-
natale al copilului. 

În acest context se impune ca o femeie să renunţe 
la alcool, tutun şi droguri în momentul în care îşi 
planifi că să devină mamă sau în cel în care con-
ştientizează că este gravidă. 

Efectul exercitat de diferitele substanţe depinde 
de perioada de dezvoltare a fătului. Dacă unele 
dintre acestea sunt nocive pe tot parcursul sarcinii, 
altele îşi manifestă efectele negative doar în anumite 
etape de dezvoltare a fătului. În primele 10 săp-
tămâni de sarcină se dezvoltă majoritatea organelor, 
astfel efectul drogurilor administrate înaintea zilei 
a 20-a de gestaţie prin efectul totul sau nimic dis-
truge embrionul sau nu-l afectează. După această 
perioadă, efectul drogurilor se manifestă prin mal-
for maţii structurale de organ, tulburări funcţionale 
cu mani festare precoce sau tardivă.

După 10 săptămâni, unele organe precum creierul 
şi ochiul îşi continuă dezvoltarea conco mitent cu 
creşterea rapidă în greutate a fătului. Consumul de 
droguri în această perioadă poate duce la tulburări de 
dezvoltare a sistemului nervos, avort, naştere pre-
matură şi retard al creşterii intrauterine a fătului. 
Copiii născuţi din mame consumatoare de substanţe 
au greutate mai mică la naştere şi sunt expuşi riscului 
de a se îmbolnăvi uşor.

Sunt unele substanţe care au efecte negative 
chiar dacă sunt administrate la sfârşitul sarcinii şi 

creează probleme mamei la naştere sau nou-năs-
cutului.

Trebuie reţinut faptul că anestezicele şi nar-
coticele administrate în timpul naşterii trec barierea 
placentară şi pot avea un efect toxic asupra noului 
născut.

Alcoolul
Una dintre substanţele cele mai nocive, dacă este 

consumată în primele luni de sarcină, este alcoolul. 
Consumul de alcool în cantităţi crescute în sarcină in-
ci pientă duce la apariţia sindromului de alcoolism 
fetal caracterizat prin microcefalie, malformaţii faciale 
şi cardiace, tulburări de creştere şi retard mental. 
Consumul exagerat de alcool la sfârşitul sarcinii 
determină tulburări de creştere şi dezvoltare a fătului.

Deşi nu se cunoaşte efectul unor cantităţi mici 
de alcool asupra fătului, experţii consideră că o 
femeie gravidă trebuie să renunţe la consumul de 
alcool din momentul primelor semne de sarcină, 
chiar şi la consumul de bere.

Narcotice şi analgezice
Noul-născut provenit din mama consumatoare 

de narcotice prezintă la şase-opt zile de la naştere 
un sindrom de abstinenţă.

Neuroleptice şi anxiolitice, antidepresive
Fenotiazinele administrate pentru combaterea 

greţii nu au un risc asupra sănătăţii materno-fetale.
Diazepamul anxiolitic folosit în preajma naşterii 

determină la nou-născut iritabilitate, tremor, hiper-
refl exie. Meprobamatul, antidepresivele triciclice 
nu determină modifi cări ale sănătăţii nou-născu-
tului.

Carbonatul de litiu administrat în primul tri-
mestru de sarcină determină malformaţii ale copi-
lului în 19% dintre cazuri mai frecvent fi ind sem-
nalate anomalii cardiovasculare, letargie, hipotonie, 
hipotiroidism, guşă, diabet insipid nefrogen.

Cofeină
Un consum ridicat de cofeină, şi anume mai 

mult de şapte-opt ceşti de cafea, determină naştere 
prematură, avorturi spontane şi naşterea unor copii 
cu greutate mică. Consumul de cafea în cantitate 
redusă (o ceaşcă de cafea) nu pare să afecteze 
sarcina şi sănătatea nou-născutului.


