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ESTOU GRÁVIDA! E AGORA? II
ǌǌ Alterações emocionais
ǌǌ Alterações físicas sentidas na gravidez e

como minimizá-las
ǌǌ Desconfortos na gravidez
ǌǌ Recomendações gerais durante a gravidez

Alterações Emocionais7,8,9

ǌǌ A conceção e a gravidez desencadeiam na futura mãe uma autêntica “revolução”:
tanto o seu corpo como o seu funcionamento psíquico sofrem profundas
modificações e adaptações, todas elas necessárias para receber o bebé e
promover o seu desenvolvimento;
ǌǌ Habitualmente a mulher vive a gravidez de forma positiva, uma vez que desfruta
desse período e das alterações que ocorrem no seu corpo. Muitas mulheres
sentem-se mais bonitas e assumem essas alterações como uma parte desse
processo.
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Alterações Emocionais7,8,9

ǌǌ Ao nível emocional podem sentir-se mais sensíveis e emotivas, ter sentimentos
de alegria e otimismo, assim como sentimentos ambivalentes, alterações do
humor, sensação de insegurança, medo, dúvida, angústia e preocupação
com o bem-estar do filho;
ǌǌ É extremamente importante que falem com o seu companheiro, família e amigos, e
que consultem o seu médico de família e/ou obstetra.
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Alterações Físicas7,8,10

Primeiro Trimestre
ǌǌ Aumento do volume e da sensibilidade mamária;
ǌǌ Aumento do volume abdominal e do peso;
ǌǌ Aumento da pressão intra-abdominal, que altera a forma de respirar;
ǌǌ Alterações na coluna vertebral que modificam a postura;
ǌǌ Aumento do corrimento vaginal;
ǌǌ Necessidade de urinar com maior frequência;
ǌǌ Maior sensibilidade às alterações da temperatura ambiental.
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Alterações Físicas7,8,10

Segundo Trimestre
ǌǌ Edema dos membros inferiores (pés e tornozelos) e membros superiores (mãos);
ǌǌ Varizes e hemorroidas;
ǌǌ Azia, obstipação e flatulência (gases);
ǌǌ Cãibras;
ǌǌ Dores Lombares;
ǌǌ Alterações na pele:
ǌǌ Aparecimento de estrias no abdómen, mamas e nádegas;
ǌǌ Escurecimento da linha que vai do estômago até à região púbica;
ǌǌ Manchas na cara (cloasma);
ǌǌ Prurido (intenso na barriga e mamas).
ǌǌ Sensibilidade nas gengivas (gengivites e sangramento);
ǌǌ Cansaço e alterações do sono.
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Alterações Físicas7,8,10

Terceiro Trimestre
ǌǌ Intensificam-se alguns desconfortos do segundo trimestre;
ǌǌ Aumenta a necessidade de urinar com maior frequência;
ǌǌ Aparecimento de contrações indolores;
ǌǌ Sensação de falta de ar;
ǌǌ Dificuldade em dormir/insónias.
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Desconfortos na Gravidez11

Náuseas, vómitos e azia11
ǌǌ Fazer pequenas refeições em ambiente arejado com intervalos de 2 horas;
ǌǌ Restringir alimentos com odores fortes e consumi-los em pequenas quantidades;
ǌǌ Optar pelos cereais bem cozidos, as bolachas de água e sal, torradas com doce,
batatas bem cozidas, os ovos cozidos e carne magra;
ǌǌ Evitar café, chá preto/verde, chocolate e comida muito condimentada;
ǌǌ Prescrição do médico de um medicamento antiemético (medicamento para o
alívio dos sintomas relacionados com o enjoo, náuseas e vómitos);
ǌǌ Ingerir líquidos frios, cerca de 1 a 2 horas, antes e após as refeições.
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Desconfortos na Gravidez11

Obstipação11
ǌǌ Beber bastante líquidos, nomeadamente água (2 litros por dia);
ǌǌ Aumentar a ingestão de alimentos ricos em fibra (pão, arroz e cereais integrais,
legumes e frutas frescas e secas especialmente ameixas e figos).
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Recomendações gerais durante a gravidez2,7,8,10

ǌǌ Evitar o consumo de bebidas alcoólicas, tabaco e de drogas, uma vez que são

prejudiciais tanto para a mãe, como para o bebé;
ǌǌ Evitar tomar qualquer tipo de medicamento durante a gravidez, salvo se tiver sido
prescrito por um médico;
ǌǌ Cuidar da higiene pessoal, em especial:
ǌǌ Saúde oral;
ǌǌ Aplicação de creme gordo no abdómen e mamas para evitar estrias.
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Recomendações gerais durante a gravidez2,7,8,10

ǌǌ Utilizar roupa e sapatos confortáveis, que não tenham saltos, mas que também não
sejam excessivamente rasos;
ǌǌ Evitar estar sentada ou de pé e quieta muito tempo. Procurar não se levantar
bruscamente. Ao levantar pesos é necessário baixar-se dobrando os joelhos,
aproximar o objeto do corpo e levantá-lo lentamente com as costas direitas.
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Recomendações gerais durante a gravidez2,7,8,10

ǌǌ As viagens de carro ou de avião não apresentam perigo, embora seja preferível

não fazer viagens longas a partir do sétimo mês. Deve colocar-se a faixa inferior do
cinto de segurança por baixo da barriga;
ǌǌ Aconselha-se a realização de atividade física moderada uma vez que é benéfica
para a saúde da gestante. Podem ser realizadas atividades desportivas que não
requeiram movimentos bruscos, nem um grande esforço físico como caminhar e/
ou nadar.
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