
Gravidez

A gravidez é um estado normal e fisiológico 
da mulher desde a fecundação do óvulo pelo 
espermatozóide até ao parto. Dura cerca de 
280 dias (40 semanas) e provoca alterações fisi-
cas e psiquicas  que regra geral regridem após 
um mês depois do parto.

TIPOS DE GRAVIDEZ

n Gravidez Ectópica ou extrauterina
 implantação do óvulo fecundado  fora 

da localização normal e fisiológica e que 
por esse facto não encontra condições 
para a nidação.

n Gravidez Gemelar Dupla
  Desenvolvimento simultâneo de 2 fetos 

intra uterinos.

 – gemelar dizigótica ou bivitelina  
 gravidez de 2 fetos na qual 2 óvulos 

foram fecundados por 2 espermatozoi-
des sendo os 2 ovos independentes e 
tendo cada feto um património heredi-
tário próprio (gemeos falsos). Estes fetos 
têm 2 placentas e 2 sacos amnióticos.

  

 – gravidez monozigótica ou univitelina
 gravidez de 2 fetos na qual 1 óvulo foi 

fecundado por 1 espermatozoide  e  se 
dividiu em 2 grupos celulares, tendo os 
2 fetos património hereditario idêntico 
(gemeos verdadeiros). Estes fetos têm 1 
placenta e 1 saco amniótico.

n Gravidez Múltipla
 gravidez em que se formam mais do que 

um feto (dois, três, quatro...) e que é, em 
regra, consequência de medicação con-
tra a esterilidade.

n Gravidez Molar
 gravidez em que se desenvolve um 

tumor benigno (mola hidatiforme) ou 
maligno (mola invasiva ou coriocarci-
noma) no tecido da placenta, que im-
pede o desenvolvimento normal do feto.

n Gravidez Psicogénica
 falsa gravidez, do foro psicológico, em 

que a mulher tem os sintomas da gra-
videz (nauseas, vómitos, aumento do ta-
manho da mama e abdomén) sem que 
se verifique a fecundação do óvulo.



GrAviDEz

VIGILÂNCIA

É importante ser seguida por um mé-
dico durante todo o periodo da gravidez, 
mesmo que tudo lhe pareça normal.

A 1.º consulta deve acontecer entre a 2.ª 
e 4.ª semana após  a falta de menstruação 
e as consultas seguintes serão realizadas 
mensalmente até cerca das 30 semanas. A 
partir dai serão quinzenais até ás 37 sema-
nas e depois semanais até ao  parto.

Os procedimento de rotina durante as 
consultas são:
n  avaliação da tensão arterial e peso;
n  palpação abdominal para medição da al-

tura uterina e verificar o tamanho e posi-
çao do bébé;

n  auscultação dos batimentos cardiacos 
do bébé;

n  exame ginecológico no inicio  e fim da 
gravidez.

EXAMES COMPLEMENTARES

Durante a gravidez a seu médico vai pedir 
análises de sangue e urina e ecografias (uma 
em cada trimestre) para avaliação do desen-
volvimento e estado de saúde do bébé.

Ecografias
n  1.º para datação do tempo de gravidez;

n  2.º entre as 11-13 semanas;

n  3.ª entre as 21-22 semanas para estudo 
morfológico fetal;

n  4.ª entre as 28-32 semanas para avaliação 
do crescimento e bem estar fetal.

Ecocardiograma
Este exame está indicado em casos de 

risco fetal.

FATORES DE RISCO DA GRAVIDEZ

n idade superior aos 35 anos;

n Consumo regular de alcool, tabaco ou 
drogas;

n História familiar de malformações ou 
doenças congénitas;

n Hipertensão, diabetes, epilepsia, doen-
ças cardiacas, rins ou tiroide;

n infecções de transmissão sexual como 
sifilis ou sida  ou outras como a rubeola ou 
toxoplasmose;

n Excesso de peso ou magreza.

CUIDADOS A TER DURANTE A GRAVIDEZ

A grávida deve ter especial atenção á 
sua higiene.

n Deve tomar duche com regularidade 
e aplicar creme hidratante em especial no 
abdomén.

n A saúde oral é muito importante para 
evitar infeções ou inflamações:

– Escove os dentes pelo menos 2 x dia.
– Utilize uma escova de dureza média
– Evite os alimentos açucarados

Alimentação
É importante ter uma alimentação va-

riada e equilibrada.
Não precisa comer por dois

n  Coma com qualidade  e não em quanti-
dade, alimente-se várias vezes ao dia e 
coma pouco de cada vez;

n  Lave bem os alimentos crus;
n  Beba cerca de 1,5 litros de água por dia;
n  reduza os alimentos muito condimenta-

dos ou salgados.

GRAVIDEZ E EXERCÍCIO FÍSICO

 A gravidez não é impeditiva da prática de 
exercício físico. Pode praticar a sua atividade 
física habitual mas com moderação. Alguns  
tipos de exercício não estão muito indicados 
durante a gravidez. Pergunte ao seu médico.

A caminhada é um ótimo exercicio em 
especial ao ar livre.

GRAVIDEZ E SEXUALIDADE

 A gravidez não impede a vida sexual 
regular. Não prejudica o bébé e não está 
contraindicada.

No entanto se surgirem complicações 
como hemorragia vaginal ou ameaça de 
parto prematuro pode ser contraindicada a 
prática sexual.

Não tenha comportamentos de risco 
para não complicar a gravidez com doen-
ças sexualmente transmissiveis.

A partir da 27.ª semana pode começar 
as suas aulas de preparação para o parto.

A finalidade destas aulas são ajudá-la  a:

n  Diminuir a ansiedade relacionada com 
o parto;

n  Ensino de exercícios  de ginástica;

n  Ensino de técnicas de relaxamento, 
tipos de respiração e gestão da dor;

n  reconhecimento dos sinais de parto;

n  Aprendizagem dos mecanismos 
de trabalho de parto, analgesia e 
episiotomia;

n  O pós parto e o puerpério.

Consulta de preparação para o parto
CTG - Cardiotocografia
Exame efetuado a partir das 37 sema-

nas e com periodicidade semanal até 
ao parto  para avaliação da frequen-
cia cardiaca do bébé e das contracções 
uterinas.

CONSULTA DE DIAGNÓSTICO 
PRÉ- NATAL

O diagnóstico pré natal permite uma 
avaliação da situação do casal e a dete-
ção precoce, ainda durante a gravidez,  
do risco do seu bébé ser portador de al-
guma anomalia cromossómica.

Os exames efectuados são:
n  Amniocentese: colheita de liquido am-

niótico  efetuado entre as 16 e as 18 
semanas;

n  Biópsia das vi losidadaes cor ióni-
cas (BvC) colheita de um fragmento 
da placenta efetuado entre  as 11 - 13 
semanas;

As indicações para a realização 
de Amniocentese

n  Se os pais forem portadores de doença 
genética que possa ser transmitida ao 
bébé;

n  Se existir doença genética na familia 
dos pais;

n  Se já tiveram uma criança portadora de 
doença genética;

n  Se nos exames efetuados (ecografia ou 
rastreio bioquimico do 1.º trimestre) for 
detetada alguma anomalia no feto;

n  Mães com idade superior a 35 anos.

Sinais de alarme durante a gravidez

n  Hemorragia vaginal;

n  Perda de liquido pela vagina;

n  Corrimento vaginal com prurido, 
ardor ou cheiro;

n  Dores abdominais;

n  Febre;

n  Dor ou ardor urinário;

n  vómitos persistentes;

n  Dores de cabeça persistentes;

n  Diminuição dos movimentos do feto


