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Introdução: Conhecer sobre as alterações fisiológicas ocorridas durante a gestação na
adolescência e sobre cuidados nutricionais nesse período é fundamental para evitar
desequilíbrios no desenvolvimento da mãe e do bebê. Assim como, serve de alicerce
para fundamentar o aprendizado sobre o aleitamento com esse grupo. Para tanto,
atividades com essa população serão desenvolvidas no projeto de extensão
“Aleitamento materno, estímulo, apoio e defesa\", que trabalha na perspectiva de trazer
as comunidades de Coronel Fabriciano, Ipatinga e Timóteo conhecimentos sobre a
amamentação e assuntos relativos.  Objetivo: Apresentar a produção de umas das
palestras do projeto de extensão: “aleitamento materno estímulo apoio e defesa”
intitulada “Alimentação da gestante e puérpera adolescente”, abordando-se a gravidez
na adolescência, as características fisiológicas desse período e do puerpério, bem como
as recomendações nutricionais. Metodologia: Trata-se da apresentação da produção de
um instrumento educativo (palestra) que será executada pelos discentes de nutrição e
enfermagem cujo público alvo serão gestantes e puérperas residentes no Vale do Aço. 
O material educativo na forma de palestra foi desenvolvido utilizando-se artigos,
publicações e referencial do Ministério da Saúde retirados dos bancos de dados Scielo
e Google Acadêmico, livros de nutrição relativos á dietoterápica, obstetrícia e pediatria
da biblioteca do UnilesteMG de Ipatinga, preferencialmente dos últimos cinco anos. 
 Resultados: A palestra produzida apresenta-se em slides com figuras ilustrativas. A
mesma foi idealizada e construída para ser de fácil entendimento e com objetivo
esclarecer as dúvidas e orientar as gestantes e puérperas adolescentes sobre a
importância da alimentação adequada na gravidez e lactação uma vez que os
requerimentos energéticos das mesmas estão aumentados por estarem passando pelo
estirão de crescimento. O conteúdo abordado é: características da gestante adolescente,
fatores biológicos, fatores obstétricos desfavoráveis, complicações mais comuns na
adolescência, recomendações nutricionais de água, minerais e vitaminas, proteínas,
carboidratos, lipídios, pirâmide alimentar para gestante adolescente, características da
puérpera adolescente, alimentação e pirâmide alimentar para puérpera.
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      Conclusão: 
Diante dos resgates realizados na literatura foram encontradas informações novas e
claras que nortearam o desenvolvimento da palestra. Acredita-se que a execução da
palestra possa ajudar as adolescentes (gestantes e puérperas) a conhecer sua fisiologia
e as recomendações nutricionais para esse período, assim como incentivá-las a
amamentar.
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