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MAMÃ CUIDA BEM DE TI! III
ǌǌ Complicações mais comuns
ǌǌ Cuidados Especiais

Complicações mais comuns16

Pré-eclâmpsia16
ǌǌ Doença caracterizada por hipertensão [(>140/90 mmHg), aumento de pressão

arterial], proteinúria [(>0,3 g/24 horas), perda excessiva de proteínas de urina] e
edemas de início recente;
ǌǌ Poderá ocorrer no inicio da gravidez;
ǌǌ O diagnóstico é baseado em sinais (hipertensão, taquicardia, taquipneia,
crepitações ou síbilos na auscultações, edemas generalizadas, entre outros) e em
sintomas (cefaleias, perturbações visuais, amnésia, convulsões, ansiedade, dor
abdominal). O diagnóstico só é possível quando a doença se manifesta.
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Complicações mais comuns16

Pré-eclâmpsia16
ǌǌ As complicações maternas que podem ocorrer são:
ǌǌ Risco aumentado de hipertensão essencial;
ǌǌ Lesões neurológicas permanentes;
ǌǌ Descolamento prematuro da placenta;
ǌǌ Insuficiência renal;
ǌǌ Em casos mais graves, morte.
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Complicações mais comuns2,11,13

Anemia Ferropénica2,11,13
ǌǌ Anemia mais comum na grávida e caracteriza-se por uma deficiência de ferro, que
por sua vez, causa uma produção insuficiente de hemoglobina (Hb);
ǌǌ O diagnóstico é efetuado por análise sanguínea (Hb<110g/L no 1º e 3º trimestre);
ǌǌ As baixas concentrações de hemoglobina durante a gravidez estão associadas a
um maior risco de parto prematuro, baixo peso ao nascer, mortalidade maternoinfantil e doenças infeciosas.
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Complicações mais comuns2,11,13

Anemia Ferropénica2,11,13
ǌǌ Recomenda-se a suplementação oral diária de ferro (120 mg de ferro elementar

até estabilização; em seguida, 30-60 mg diariamente, sempre com prescrição
médica);
ǌǌ Reforço de fontes de ferro (vegetais de cor verde escura, carne e peixe) no plano
alimentar.
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Complicações mais comuns17

Diabetes Gestacional17
ǌǌ Qualquer grau de intolerância aos hidratos de carbono diagnosticado ou detetado
pela primeira vez no decorrer da gravidez e que normalmente desaparece após a
gravidez;
ǌǌ Caracteriza-se por níveis elevados de açúcar (glicose) no sangue;
ǌǌ O diagnóstico é realizado através de analises específicas (prova de sobrecarga de
açúcar – PTGO) no 2º e 3º trimestre.
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Complicações mais comuns17

Diabetes Gestacional17
ǌǌ A grávida com diabetes gestacional tem maior propensão para hipertensão, maior
taxa de cesariana e maior probabilidade de o bebé nascer com peso acima da
média;
ǌǌ A prevenção assenta no controlo do peso com o objetivo de manter um peso
adequado através de alimentação equilibrada;
ǌǌ Deverá adotar-se um plano alimentar que vise prevenir/eliminar o excesso de
açúcar no sangue, evitar alimentos ricos em açúcar como bolos, chocolates e
refrigerantes e reduzir a ingestão de pão, massa, batata e arroz.
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Cuidados especiais2

Patologia

Recomendações

Toxoplasmose

 Lavar abundantemente verduras, frutas e hortaliças antes
do seu consumo.
 Especial cuidado de higiene das mãos e utensílios de cozinha
depois de manusear carne crua.
 Não consumir carne crua ou mal-passada.
 Evitar o contacto com excrementos de animais (ex. gatos).

Listeriose

 Alimentos frequentemente infetados: peixe e carne crus e
mal cozinhados, frutas e vegetais crus, não lavados ou não
cozinhados, leite e produtos lácteos pasteurizados e refeições
pré-preparadas.
 Especial cuidado de higiene das mãos, utensílios e frigorífico.
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Cuidados especiais2

Patologia

Recomendações

Salmonelose

 Encontra-se em alimentos como aves e ovos, sendo
transmitida pela ingestão de alimentos contaminados com
fezes de animais. Desta forma, recomenda-se que os
alimentos sejam muito bem cozinhados.
 Evitar o consumo de pratos com ovos que não sejam
cozinhados como por exemplo maionese e mousses.
 Consumir gema e clara de ovo sob forma sólida.

Brucelose

 Contaminação através da ingestão de carne mal cozinhada
ou pelo consumo de produtos lácteos não pasteurizados
tais como leite, queijo e gelado.
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