
Guia prático sobre a Gravidez 

Estou Grávida! E agora?
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Parabéns! 
Uma nova viagem 
começa agora. 
Muitas emoções e momentos mágicos vêm a 
caminho, mas também muitas dúvidas e 
questões sobre a gravidez e o nascimento do 
bebé. A Agilcare criou este ebook com algu-
mas dicas e orientações para ajudá-la nesta 
aventura.  

A gravidez dura, em média, 40 semanas. 
Contudo existem gestações que terminam 
antes dessa altura ou mesmo depois deste 
período. Uma gravidez mais calma e tranquila 
requer que a futura mãe tenha alguns cuida-
dos e precauções. A dieta deve ser saudável e 
a prática de exercício físico moderada. 

Durante a gravidez existem consultas e 
exames que são imprescindíveis de forma a 
monitorizar a saúde da mãe e do bebé.  Este 
guia prático é um resumo dos principais sinto-
mas e cuidados a ter durante a gestação. 
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Os sintomas típicos do início da gravidez começam por volta da 4ª 
semana quando o futuro embrião está implantado na membrana do 
útero, a cavidade amniótica e placenta já se estão a desenvolver. 

A partir desta semana, a bolsa gestacional é responsável por alimentar o 
embrião que cresce um milímetro por dia. Os neurónios, órgãos e olhos 
do bebé começam a formar-se e as orelhas e boca começam a                       
desenhar-se. 

O início de gravidez pode ser caracterizado por sintomas matinais como:

Quando se iniciam os 
primeiros sintomas de gravidez?

Sonolência
e fadiga

Ausência de
mestruação

Maior sensibilidade 
mamária

Enjoos evómitos

Inchaço 
abdominal
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Estes sinais tendem a prolongar-se até ao fim do primeiro trimes-
tre de gestação. 

Para alívio dos  enjoos, pode beber água com gás, iogurtes e chá de 
camomila. O pequeno-almoço pode ser tomado na cama, cerca de 30 
minutos antes de se levantar. 

Com o surgimento dos primeiros sintomas é comum a realização do 
teste de gravidez, preferencialmente, de manhã, ao acordar. 

A confirmação da gravidez obriga a alguns cuidados como:

Evitar ambientes com fumo e tabaco;

Acabar com o consumo de álcool;

Reduzir a cafeína. 
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Quais são as alterações no 
meu corpo?
Para além do aumento da barriga, existem outras mu-
danças físicas no corpo:

Prisão de ventre (obstipação);

Necessidade de urinar mais vezes 
(sobretudo no início e fim da gravidez);

Manchas escuras na cara (cloasma);

Seios mais volumosos e mamilos mais sensíveis;

Maior pigmentação na aréola do mamilo e 
aumento da sensibilidade do mesmo, sendo 
normal o eventual aparecimento de leite no 
final da gravidez;

Aparecimento de uma linha escura 
na barriga que desaparece ao longo 
da gravidez;

Aparecimento de varizes.

Dores nas costas (sobretudo no final da gravidez);

É natural existirem alterações ao nível psicológico, 
sobretudo no primeiro e último trimestre:

    Maior sensibilidade;
    Preocupação e Insegurança;
    Ansiedade;
    Choro fácil.
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13ª Semana de Gestação 

A 13ª semana é conhecida por fechar o primeiro 
trimestre de gravidez, o que significa que existem 
novos sintomas comuns desta fase: 

      picadas na pélvis (fruto do crescimento do útero). 
   alterações hormonais e sistema imunitário mais 
debilitado; 
      aumento de peso e possível retenção de líquidos e   
inchaço; 

Manter uma dieta saudável e equilibrada é a chave 
para toda a gravidez. Entre o fim do primeiro trimestre 
e início do segundo trimestre, a grávida precisa, em 
média, de 2100 a 2500 calorias diárias. A prática de 
exercício físico moderado deve manter-se a menos 
que exista alguma contra-indicação médica. 

Se esta fase ocorrer no inverno, a grávida pode vaci-
nar-se contra a gripe. 

Nesta fase, o feto já mede entre seis a oito 
centímetros e pesa cerca de 23 gramas. As 
articulações, estão agora formadas e o feto 
começa a estar mais ativo na bolsa amniótica. 
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Rastreio e Diagnóstico Pré-Natal: 
Risco de Trissomia 21 (não invasivo)

No 1º trimestre, é importante a realização do Rastreio Pré-Natal que 
avalia o grau de risco do bebé ser portador de uma trissomia 21. Este 
rastreio deve ser efectuado entre a 10ª e a 13ª semana e serve para deter-
minar o risco de anomalias cromossómicas no feto.

    Em que consiste o teste de Rastreio?

É composto por uma ecografia, efetuada por volta das 12 semanas, e 
uma análise de sangue materno que pode ser efetuada a partir da 9 
ou 10.ª semana.

O que fazer perante o resultado?

   Resultado positivo (alto risco):  Elevada probabilidade 
de o feto ter uma anomalia genética. Todas as grávidas 
com um teste de rastreio positivo ou indeterminado 
devem ser aconselhadas a realizar um teste de diag-
nóstico.
Os dois testes mais utilizados são:

              - Biópsia das Vilosidades Coriónicas
             - Amniocentese

    Resultado negativo (baixo risco): há uma baixa proba-
bilidade de o feto ter uma anomalia genética, contudo, 
não exclui por completo essa possibilidade.

Em ambas as situações deverá aconselhar-se junto do 
médico assistente ou obstetra.
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Quais os  fatores que aumentam 
o risco de uma gravidez com 
alterações genéticas?

Idade materna avançada (≥ 35 anos);
Gravidez anterior com alteração genética;
Pai/mãe com alteração genética;
Suspeita ecográfica de anomalia fetal;
Abortos de repetição.
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2º Trimestre
de gravidez
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20ª Semana 
de Gestação 

Nesta fase, o feto mede aproximadamente 16,5 
centímetros e pesa cerca de 300 gramas. 

O crescimento do bebé vai acelerar, assim como os 
sintomas. Peso e volume abdominal podem 
causar maior cansaço, sonolência e até dese-
quilíbrio. Tenha maior atenção e não permaneça 
mais de três horas em pé. 

Neste período de gestação, os órgãos do 
bebé começam a funcionar (com exceção 
dos pulmões), ao mesmo tempo os sentidos 
começam também a funcionar. O reflexo de 
sucção também já está desenvolvido nesta 
fase. 

O segundo semestre de gravidez é, normal-
mente, quando o bebé começa a mexer e a 
reconhecer os sons produzidos pela mãe, 
como a respiração, batimentos cardíacos e 
voz.  O bebé, nesta fase, tem os órgãos geni-
tais formados. 
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Como aliviar os sintomas do 
2º trimestre de gravidez?

   Sensibilidade 
nos seios

Opte por sutiã de sustentação para aliviar a sensibi-
lidade;

Dor nas costas Não fique muito tempo de pé. Não cruze as pernas 
e use uma cinta de gravidez para dar suporte à 
barriga e às costas;

Perda de urina Para reduzir o desconforto, faça exercícios para o 
períneo (região que fica entre o ânus e a vagina e 
que serve de sustentação para todos os órgãos 
pélvicos (bexiga, útero, reto, intestino) e músculos 
pélvicos. Os exercícios de Kegel são aconselha-
dos;

Dor pélvica Não fique muito tempo de pé. Não cruze as 
pernas e use uma cinta de gravidez para dar 
suporte à barriga e às costas;

Azia Coma em pequenas quantidades e em intervalos 
menores de 2 a 3 horas, 

Hemorróidas Opte por banho de assento com água morna, use 
lenços humedecidos sem perfume ou lave a região 
anal após evacuar.

13



2

GUIA PRÁTICO
SOBRE GRAVIDEZ

3 TRIMESTER3º Trimestre
de gravidez
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27ª às 40 Semana de Gestação 
O que esperar

O 3º trimestre vai da 27ª semana à 40ª semana de gestação. 
Nesta fase, crescem os primeiros cabelos e o bebé ganha peso, 
de forma a  preparar-se para a vida fora do útero. Apesar do bebé 
já respirar de forma autónoma e ter a capacidade de regular a sua 
temperatura corporal, o cérebro ainda se está a desenvolver.  

A partir da 37ª semana é considerado que o bebé ao nascer não 
precisará de cuidados especiais.
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Como aliviar os sintomas do 
3º trimestre de gravidez?

   

Insónia Utilize  um travesseiro entre as pernas e deitada de 
lado. Isto vai ajudar a reduzir o desconforto que 
dificulta o sono;

Prisão de ventre Mantenha o corpo hidratado. Beba 8 copos de 
água por dia e inclua mais fibras na sua alimen-
tação. A prática de exercício físico é recomendada 
para ajudar a melhorar o trânsito intestinal; 

Comichão na 
barriga e estrias

O óleo de amêndoas é recomendado, uma vez 
que ajuda a aliviar os sintomas associados à pele 
esticada e evita o aparecimento de estrias;

Falta de ar Devido ao aumento do útero, este sintoma é 
comum nesta fase. Caso surja de forma intensa, e 
tenha dificuldade em respirar ou respiração 
ofegante, dor no peito, lábios azulados ou 
dormências nas mãos e pés, deve procurar ajuda 
médica de  imediato. 

Existem alguns cuidados para ajudar a aliviar os desconfortos comuns desta 
fase da gravidez:
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Quais os sinais de 
alerta nesta fase?
Ao longo dos 9 meses, existem alguns sinais a que 
deve estar atenta:

Dor abdominal persistente; 
Contrações frequentes que não atenuam;
Perda de líquido amniótico;
Dor ou ardor ao urinar; 
Vómitos constantes; 
Alteração na visão;
Dores de cabeça fortes ou 
contínuas. 
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Nesta fase final, prepare a mala de maternidade, uma vez que a 
qualquer momento pode dar início ao trabalho de parto. 

Prepare a mala de maternidade

Mudas de roupa completas; 
Babetes; 
Fraldas de pano e descartáveis; 
Toalhetes; 
Manta; 
Toalha de banho;
Produtos de higiene adequados.

Camisas de dormir; 
Robe; 
Soutien de amamentação;
Discos absorventes; 
Toalha de banho;
Chinelos de quarto:
Pensos higiénicos;
Documentos.

A mala da mãe deve incluir: A mala do bebé, deve ter:
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Como identificar o início 
do trabalho de parto
Na fase final da gravidez, surgem alguns sinais de que 
está a entrar em trabalho de parto e que se deve dirigir 
ao hospital: 

    Saída de secreções com vestígios de sangue; 
    Expulsão do rolhão mucoso; 
    Rutura das águas;
    Contrações uterinas regulares.
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Tem 42 semanas de gestação: 
quais os riscos?

O nascimento do bebé após as 42 semanas 
é considerado de risco. Isto porque a pla-
centa está envelhecida e pode prejudicar 
o envio de nutrientes e oxigénio para o 
feto. Os problemas respiratórios e infeções 
tendem a aumentar. 

A indução do trabalho de parto pode ser 
feito de várias formas, sendo a mais 
comum a utilização de prostaglandinas 
(hormonas sintéticas que provocam as 
contrações e ajudam a relaxar o colo do 
útero, para que a dilatação inicie), podendo 
ser aplicadas por via vaginal, oral, sublin-
gual ou intracervical. 

O rompimento das águas é feito através 
de um instrumento semelhante a uma 
agulha de crochet introduzido pela vagina, 
fazendo uma pequena incisão na membra-
na amniótica que rebenta a bolsa de água. 
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Principais consultas e exames
Calendário de Consultas

Consulta de obstetrícia: 
entre 2 a 4  semanas, após a 
ausência da menstruação

1ª Consulta: 
realizada antes das 12 semanas. 
A grávida recebe o Boletim de 
Saúde da Grávida, o qual a deve 
acompanhar até ao fim da gravidez. 

1

2
3 4 5 6 7 8 9 10

11
12

2ª Consulta: 
entre as 14 a e as 16 semanas 
e seis dias.

13
14

151620 19 18 17

3ª Consulta: 
antes das 24 semanas.

2122
23

24

25

26
27 28 29 30 31 32

4ª Consulta: 
entre as 27 e as 30 semanas e seis dias.

5ª Consulta: 
entre as 34 e as 35 
semanas e seis dias.

33
34

35

36

37

38
39

6ª Consulta: 
entre as 36 e as 38 
semanas e seis dias. 

7ª Consulta: 
após as 40 semanas. 

Consulta Pós-Parto: 
6 semanas após o nascimento do bebé

Consulta Dentária 
A grávida deve consultar o dentista no início da gestação 
ou entre o 4º e o 6º mês de gravidez. 

40
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Principais consultas e exames
Análises e Exames 

Todos os trimestres de gravidez, a grávida deve fazer, pelo 
menos, uma ecografia para verificar o desenvolvimento 
do bebé e o estado da placenta. Análises ao sangue e 
urina e outros exames de diagnóstico complementares 
permitem despistar anomalias genéticas.

Os exames e análises mais comuns são:

   Análises à urina; 
   Análises da glicémia em jejum; 
   Auscultação dos batimentos cardíacos fetais;
   Avaliação da tensão arterial, do peso e do estado nutricional;
 Ecografia primeiro trimestre; segundo trimestre e terceiro 
trimestre;
  Exame às pernas (caso de varizes ou edema);
  Exame ginecológico; 
  Indicação de suplementação;
  Palpação abdominal para medir a altura do útero e verificar a 
posição e tamanho do bebé; 
  Profilaxia da isoimunização nas grávidas Rh D negativas; 
  Preparação para o parto; 
  Serologia rubéola e toxoplasmose.

23



Alimentos a evitar:

GUIA PRÁTICO
SOBRE GRAVIDEZ

A alimentação deve ser  diversificada e de qualidade.

Alimentação e Suplementos
O que devo comer durante a Gravidez?

Peixes com alta concentração de 
mercúrio (peixe-espada, cação, 
espadarte, tamboril, tintureira)
Carne, peixe e ovos mal cozinha-
dos
Patês
Alimentos e bebidas doces
Alimentos com excesso de sal ou 
com aditivos

Leite e lacticínios não pasteuri-
zados, incluindo queijo fresco e 
requeijão
Queijos mal curados
Enchidos e fumados
Marisco
Enlatados
Café, chá e refrigerantes com 
cafeína
Bebidas energéticas

Ovos 
Peixe gordo
Carnes brancas ou vermelhas
Ervilhas
Feijão, grão, lentilhas e favas
Leite

Recomendamos os seguintes alimentos:

Queijo
Iogurtes
Vegetais
Fruta
Líquidos (água, infusões, sopa)

Atenção aos alimentos crus, visto que podem ser portadores de 
microrganismos que levam a doenças, como a toxoplasmose e a 
salmonelose, devendo, por isso, ser bem cozinhados ou muito 
bem lavados.

Importante

Quais os suplementos recomendados?
Ácido fólico no 1º semestre da gravidez
Ferro no 2º e 3º trimestres
Iodo durante toda a gravidez e amamentação
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Acompanhe o crescimento 
do bebé

4 Semanas
Gergelim

8 Semanas
Framboesa

12 Semanas
Limão

16 Semanas
Pêra

20 Semanas
Banana

24 Semanas
Mamão

28 Semanas
Beringela

32 Semanas
Rebolho

36 Semanas
Pé de alface

40 Semanas
Abóbora
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Gravidez +
Sprout
Dieta na gravidez
Treino para grávidas

Algumas apps que 
pode instalar:

Esperamos que este ebook tenha ajudado a esclarecer dúvidas e a aliviar 
algumas preocupações que possam existir. 

A Agilcare deseja-lhe muitas felicidades.
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@planosaudeagilcare agilcare_planodesaude

WWW.AGILCARE.PT

Apoio ao Cliente 
212 405 660
(Seg. a Sex. das 9h às 19h)

Fontes:

Fácil Adesão Uso Imediato Fácil Utilização

O PLANO CERTO PARA CUIDAR 
DE SI E DE QUEM MAIS AMA!

O CARTÃO DE SAÚDE QUE SEMPRE QUIS TER.

DESCONTOS ATÉ 50% EM TODA A REDE MÉDICA.

Germano de Sousa 
Manual MSD - Versão Saúde para a Família
SNS 24
https://maemequer.sapo.pt

CONSULTAS DE OBSTETRÍCIA DESDE 35€. MARQUE JÁ A SUA.




