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A GESTAÇÃO 
E SEUS CUIDADOS
Este é um momento especial na sua vida e 
na vida das pessoas próximas a você. São 
nove meses de mudanças e grandes ex-
pectativas, aliadas a dúvidas e ansiedades. 
As transformações físicas e emocionais 
vão influenciar o seu dia a dia. É preciso 
reconhecer essas mudanças para vivê-las 
de forma ativa e saudável, com harmonia 
e prazer.

Por isso, é importante aumentar seus co-
nhecimentos sobre higiene, alimentação, 
cuidados especiais e todos os aspectos 
que cercam a gestação. A Central Nacio-
nal Unimed propõe medidas simples, que 
intensificam ainda mais esse momento 
mágico e tão especial.

A IMPORTÂNCIA DO PRÉ-NATAL
O pré-natal é muito importante para acompanhamento, orientação e esclarecimento 
de dúvidas da mulher sobre as diversas alterações que ocorrem em seu corpo durante 
a gravidez e sobre o desenvolvimento do seu bebê. Deve ser realizado por profissionais 
de saúde e ser iniciado, de preferência nos três primeiros meses da gestação.

Em todas as consultas, os profissionais de saúde verificarão seu peso, estado nutricio-
nal, pressão arterial, tamanho da barriga e batidas do coração do bebê. Se necessário, 
orientam sobre o uso de medicamentos. Observam, entre outras coisas, se há inchaços 
(edemas) no corpo e se vacinas necessárias já foram tomadas até o momento. Além 
disso, solicitam exames. Essas ações permitem identificar necessidades para promo-
ver a sua saúde e a do seu bebê.

Lembre-se! O pré-natal tem papel fundamental para você e para o bebê, o que permite 
o desenvolvimento saudável da criança e reduz os riscos da gestante.

Fazer pequenas refeições, várias vezes ao 
dia, com alimentos variados, como milho, 
aveia, arroz, feijão, verduras, legumes, fru-
tas, leite, iogurte, queijos e carnes.

Consumir cereais e farinhas integrais, que 
são ricos em fibras e ajudam a prevenir a 
prisão de ventre.

Preferir alimentos da época e da sua re-
gião, porque são mais baratos e frescos.

Evitar o consumo de alimentos que con-
tenham excesso de açúcar, sal, gorduras e 
com aditivos químicos.

Consumir carne de boi, em especial fíga-
do, peixes e frango, pois ajudam a preve-
nir a anemia.

Beber bastante água, cerca de 6 a 8 copos 
grandes por dia. Suco de frutas e água de 
coco entre as refeições são boas opções.

Não usar bebidas alcoólicas e cigarros. O 
fumo atrapalha o crescimento do bebê 
dentro do útero e, após o nascimento, 
pode prejudicar seu desenvolvimento. 
Evite o contato com a fumaça.

Ser ainda mais rigorosa com a escovação 
dos dentes depois das refeições e antes 
de dormir. No início da gestação, convém 
marcar uma consulta com o dentista. 
Caso seja necessário tratamento, este po-
derá ser realizado a partir do quarto mês.

Preparar-se para amamentar. Sempre que 
possível, tomar banho de sol pela manhã, 
antes das 10 horas, expondo os seios. Use 
sutiã.

Fortalecer os músculos com caminhadas 
e exercícios leves, que ajudam a contro-

lar o peso e melhoram a circulação do 
sangue, dando vitalidade e sensação de 
bem-estar.

Prevenir as manchas da pele, que são 
muito comuns na gravidez, usando bonés 
ou chapéus e protetor solar, mesmo se o 
tempo estiver nublado.

Não usar tintura nos cabelos, alisantes e 
onduladores que contenham amônia, pois 
podem prejudicar o bebê.

Realizar exercícios para fortalecer o perí-
neo, que é a região entre a vagina e o ânus. 
Relaxar esta região no momento do parto 
facilita a passagem do bebê pelo canal 
vaginal. Um exercício muito simples é o 
de prender e soltar a urina, alternadamen-
te, quando for ao banheiro.

Melhorar a respiração, pois muitas mu-
lheres têm falta de ar durante a gravidez. 
É importante ficar atenta à respiração e 
tornar este processo consciente. Procure 
respirar de forma lenta, profunda, de ma-
neira que o ar chegue cada vez mais baixo 
em seu abdômen.

Usar remédios apenas com prescrição 
médica, pois alguns são prejudiciais à sua 
saúde e à do bebê.

Ter um ganho de peso adequado, o que 
diminui o risco de algumas doenças, in-
clusive diabetes e pressão alta. O con-
trole do peso é feito nas consultas pré-
-natais.

Prevenir as estrias, comuns na gravidez, 
massageando a barriga com hidratante. 
Peça orientação de seu médico sobre o 
melhor cuidado para você.

FIQUE ATENTA A ESTES CUIDADOS
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HEMOGRAMA

Identifica a anemia, doença comum 
na gravidez. A anemia favorece o sur-
gimento de infecções e complicações 
que podem comprometer o desenvol-
vimento do feto. A gestante com ane-
mia se queixa, comumente, de sono e 
fadiga.

A anemia falciforme está associada aos 
descendentes da raça negra e pode 
complicar na gravidez. Essa gestante 
pode apresentar dores articulares e de-
senvolver icterícia (olhos amarelados).

GLICEMIA

Pesquisa a presença de diabetes, doen-
ça em que existe excesso de açúcar no 
sangue e que, se identificada precoce-
mente, pode ser controlada com dieta, 
atividade física e uso de medicamentos.

TIPAGEM SANGUÍNEA

Identifica o tipo de sangue e o fator Rh. 
Se a mãe é Rh negativo e o bebê é po-
sitivo, a gestante vai precisar de acom-
panhamento especial. A mãe vai ser 
tratada logo após o parto, para que o 
bebê de uma futura gravidez não tenha 
problemas.

VDRL

Identifica a sífilis, doença sexualmente 
transmissível que pode passar da mãe 
para o bebê durante a gravidez. Nesse 
período, a doença pode ser tratada, o 
que evita a transmissão. A gestante po-
sitiva e seu parceiro devem ser tratados 
e acompanhados pelo serviço de saúde, 
e recomenda-se o uso de camisinha, 
mesmo após o tratamento.

HEPATITE B

Identifica o vírus da Hepatite B e é feito 
no sétimo mês. A Hepatite B é transmi-
tida por relações sexuais desprotegidas 
(sem o uso da camisinha), transfusão 
ou contato com sangue contaminado, e 
pode passar da mãe para o bebê duran-
te a gravidez. O bebê pode ser protegido 
por meio da vacina e a imunoglobulina 
para Hepatite B nas primeiras 12 horas 
após o parto.

PREVENTIVO DE CÂNCER DE 
COLO DO ÚTERO

Além de identificar precocemente o 
câncer, este teste, que precisa ser reali-
zado periodicamente, ajuda a identificar 
vários corrimentos que podem interferir 
com a boa evolução da gestação. 

EXAMES A SEREM REALIZADOS 
DURANTE A GESTAÇÃO
A realização de exames durante o pré-natal deverá ser solicitada pelo seu mé-
dico. Com eles, é possível prevenir doenças que podem prejudicar você e o bebê. 
Saiba quais são os exames e seus objetivos:

TESTE ANTI-HIV

Identifica o vírus causador da Aids, que 
é uma doença que compromete o sis-
tema de defesa do organismo e provo-
ca a perda da resistência e da proteção 
a doenças. O HIV pode ser transmitido 
por meio da relação sexual com uma 
pessoa contaminada, pela transfusão 
de sangue ou pelo contato com sangue 
contaminado. Também pode ser trans-
mitido da mãe para o filho durante a 
gravidez, o parto ou a amamentação. 
Se a gestante HIV positiva fizer o tra-
tamento durante a gravidez, aumenta a 
chance de seu bebê nascer sem o vírus. 
A gestante que não fez o teste no pré-
-natal pode fazer o teste rápido quando 
for internada para o parto. O teste é vo-
luntário e confidencial.

URINA

Identifica a presença de infecção uriná-
ria, que deve ser tratada ainda durante o 
pré-natal.

TESTE DE COOMBS INDIRETO 
(SE A GESTANTE TIVER RH 
NEGATIVO)

A pesquisa de anticorpos anti-Rh por 
meio do Teste de Coombs Indireto é o 
principal exame a ser realizado duran-
te o pré-natal de mãe com Rh negativo 
cujo parceiro é Rh positivo, ou que tenha 
recebido uma transfusão de sangue ina-
dequada. Esse exame deve ser repetido 
mensalmente para verificar a existência 
de anticorpos anti-Rh.

ELETROFORESE DE 
HEMOGLOBINA 

Para gestantes negras, com anteceden-
tes familiares de anemia falciforme ou 
história de anemia crônica. O objetivo 
é medir a quantidade de Hb A e detec-
tar hemoglobinas anormais. Auxiliar no 
diagnóstico de talassemia ou de anemia 
falciforme.
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CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO DA MULHER
Recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) – 2015/2016

Vacinas Esquemas Não 
gestante Gestante Puérpera

Disponibilização de vacinas

Grátis na rede 
pública

Clínicas 
privadas de 
vacinação

HPV (1)

Duas vacinas estão disponíveis no Brasil: uma contendo VLPs dos tipos 6, 11, 16, 
18, licenciada para meninas, meninos e jovens de 9 a 26 anos de idade, e outra 
contendo VLPs dos tipos 16 e 18, licenciada para meninas e mulheres a partir 
dos 9 anos de idade. Três doses: 0, 1-2 e 6 meses.

Sim Contraindicada Sim Não Sim

Tríplice viral (sarampo, 
caxumba e rubéola) (2)

É considerada protegida a mulher que tenha recebido, em algum momento da 
vida, duas doses da vacina tríplice viral acima de 1 ano de idade, e com
intervalo mínimo de um mês entre elas.

Sim Contraindicada Sim Sim (até os 
49 anos) Sim

Hepatites A, B ou A e 
B (3)

Hepatite A: duas doses, no esquema 0 e 6 meses. Sim Considerar nas suscetíveis Sim Não Sim

Hepatite B: três doses, no esquema 0, 1 e 6 meses. Sim Indicada Sim Sim Sim

Hepatite A e B: três doses, no esquema 0, 1 e 6 meses. Sim Considerar em situações 
de risco aumentado (2) Sim Não Sim

Tríplice bacteriana
acelular do tipo adulto 
/ Difteria, tétano e 
coqueluche (4)

Com esquema de vacinação básico para tétano completo: reforço com dTpa a 
cada dez anos.

Com esquema de vacinação básico incompleto: uma dose de dTpa a qualquer 
momento e completar a vacinação básica com uma ou duas doses de dT (dupla 
bacteriana do tipo adulto) de forma a totalizar três doses de vacina contendo o 
componente tetânico.

Em ambos os casos: na impossibilidade do uso da vacina dTpa, substituíla 
pela vacina dT; e na impossibilidade da aplicação das outras doses com 
dT, substituí-la pela vacina dTpa, completando três doses da vacina com o 
componente tetânico.

Durante a gestação: ver quadro na página seguinte.

Sim Indicada dTpa Sim
dT Sim / dTpa 

Sim para 
gestantes*

dTpa

Varicela (catapora) (2) Duas doses com intervalo de um a três meses entre elas. Sim Contraindicada Sim Não Sim

Influenza (gripe) (5) Dose única anual Sim Indicada Sim

Sim, para 
maiores de 
60 anos ou 
gestantes

Sim

Febre amarela (2, 6) 
Uma dose para residentes ou viajantes para áreas com recomendação da vacina 
(de acordo com classificação do MS e da OMS). Se persistir o risco, fazer uma 
segunda dose dez anos após a primeira.

Sim Contraindicada Contraindicada 
na lactação (6) Sim Sim

Meningocócica 
conjugada ACWY (7) Considerar seu uso avaliando a situação epidemiológica. Sim Considerar em situações de risco aumentado Sim Não Sim

Pneumocócica 
conjugada (8)

Esquema sequencial de VPC13 e VPP23 é recomendado para mulheres com 60 
anos ou mais (ver Calendário SBIm de vacinação do idoso). Sim Considerar em situações de risco aumentado Sim Não Sim

Herpes Zóster (9) Recomendada para mulheres com 60 anos ou mais, dose única (ver Calendário 
SBIm de vacinação do idoso) Sim Contraindicada Sim Não Sim

* Nos postos públicos de vacinação será disponibilizada a qualquer momento.
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5. Recomendada para todos os adultos. A 
gestante é grupo de risco para as compli-
cações da infecção pelo vírus da influen-
za. A vacina influenza está recomendada 
nos meses da sazonalidade do vírus, mes-
mo no primeiro trimestre de gestação.  

6. A vacina contra febre amarela (de vírus 
vivo atenuado) é contraindicada na gra-
videz, porém seu uso pode ser permitido 
após ponderação do risco/benefício da 
vacinação das gestantes: 1) não anterior-
mente vacinadas e que residam em áre-
as de grande risco para febre amarela; 2) que vão se deslocar para região de risco da 
doença, na impossibilidade total de se evitar a viagem durante a gestação. Gestantes 
que viajam para países que exigem o Certificado Internacional de Vacinação e Profi-
laxia (CIVP) devem ser isentadas da vacinação, caso a viagem não seja de alto risco 
para a febre amarela. Essa vacina está contraindicada durante a lactação até que o 
bebê complete 6 meses de idade. Se necessária a vacinação, nesses casos, suspender o 
aleitamento materno por pelo menos 15 dias e preferencialmente 30 dias após a imu-
nização. Vacina contraindicada para imunodeprimidas. Quando os riscos de adquirir a 
doença superam os riscos potenciais da vacinação, o médico deve avaliar sua utiliza-
ção. Vacinar pelo menos 10 dias antes da viagem.

7. As vacinas meningocócicas conjugadas se mostraram seguras quando usadas em ges-
tantes. Na indisponibilidade da vacina meningocócica conjugada ACWY, substituir pela 
vacina meningocócica C conjugada.

8. A VPC13 está licenciada a partir dos 50 anos de idade, ficando a critério médico sua 
recomendação nessa faixa etária. VPC13 e VPP23 são vacinas inativadas, portanto sem 
riscos teóricos para a gestante e o feto. Devem ser recomendadas para gestantes de 
alto risco para a doença pneumocócica, não imunizadas previamente.

9. Vacina licenciada a partir dos 50 anos. Recomendada mesmo para aquelas que já 
apresentaram quadro de herpes zóster. Nesses casos, aguardar intervalo mínimo de 
seis meses e preferencialmente de um ano entre o quadro agudo e a aplicação da va-
cina. Contraindicada em imunodeprimidas.

COMENTÁRIOS:

1. A vacinação de mulheres com mais de 26 anos, com ambas as vacinas, é considerada 
segura e eficaz por órgãos regulatórios de muitos países. Mulheres, mesmo que pre-
viamente infectadas, podem se beneficiar da vacinação.

2. Vacinas de vírus atenuados são de risco teórico para o feto, sendo, portanto, con-
traindicadas em gestantes.

3. Hepatite A é vacina inativada, portanto, não contraindicada em gestantes. Conside-
rando-se que no Brasil são frequentes as situações de risco aumentado de exposição 
ao vírus, a vacinação de gestantes deve ser considerada. A vacina combinada para as 
hepatites A e B é uma opção e pode substituir a vacinação isolada para esses dois 
tipos de hepatite.

4. A melhor época para a aplicação da vacina dTpa em gestantes é entre a 27ª e a 
32ª semana de gestação (permite transferência de maior quantidade de anticorpos 
maternos para o feto), mas a vacina pode ser recomendada a partir da 20ª semana até 
o momento do parto. Mulheres não vacinadas na gestação devem ser vacinadas no 
puerpério, o mais precocemente possível.

A vacinação com dTpa deve ser repetida a cada gestação.

Para mulheres que pretendem viajar para países nos quais a poliomielite é endêmica, 
ou na falta de dTpa, recomendar a vacina dTpa combinada à pólio inativada (dTpa-VIP).

Histórico vacinal Conduta na gravidez Conduta após a gravidez

Previamente vacinada, com 
pelo menos três doses de 
vacina contendo o toxoide 
tetânico.

Uma dose de dTpa a cada 
gestação.

Fazer dTpa no puerpério, 
se não vacinada durante a 
gestação.

Em gestantes que receberam 
vacinação incompleta, tendo 
recebido uma dose de vacina 
contendo o toxoide tetânico
na vida.

Uma dose de dTpa seguida 
de uma dose de dT no 
esquema 0 e 2 meses. Se 
em falta, a dT pode ser 
substituída por dTpa.

Fazer dTpa no puerpério, 
se não vacinada durante 
a gestação e completar 
esquema para o tétano.

Em gestantes que receberam 
vacinação incompleta para 
tétano, tendo recebido duas 
doses de vacina contendo o 
toxoide tetânico na vida.

Uma dose de dTpa.
Fazer dTpa no puerpério, 
se não vacinada durante a 
gestação.

Em gestantes com vacinação 
desconhecida.

Uma dose de dTpa seguida 
de duas doses de dT no 
esquema 0, 2 e 4 ou 0, 2 e 6 
meses. Se em falta, dT pode
ser substituída por dTpa.

Fazer dTpa no puerpério, 
se não vacinada durante 
a gestação e completar 
esquema para o tétano.

Na falta de dTpa, substituir por dTpa-VIP.

OBSERVAÇÕES:
Sempre que possível, evitar a aplicação de vacinas no primeiro trimestre de gravidez.

Após a aplicação de vacinas de vírus vivos atenuados (tríplice viral, varicela e febre 
amarela), a mulher deve ser orientada a aguardar o prazo de um mês para engravidar.
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PRIMEIRO, SEGUNDO 
E TERCEIRO MÊS. O QUE ACONTECE?
O organismo sofre alterações que transformam todo o seu corpo devido a intensa 
atividade hormonal. Seus seios estão se preparando para a amamentação, aumentam 
de tamanho e estão mais sensíveis. As aréolas ficam, geralmente, maiores e mais 
escuras.

Seu útero aumenta de tamanho e empurra a bexiga para baixo, o que explica a vontade 
de urinar mais vezes. Este pequeno inconveniente irá desaparecer ao fim de algumas 
semanas, porque o útero acaba por se deslocar para cima, em direção ao abdômen.

O QUE VOCÊ PODE SENTIR E O QUE FAZER PARA MELHORAR:

n Muito sono: procure repousar mais.
n Vontade de fazer xixi muitas vezes: não prenda o xixi. Se junto com a vontade 

você tiver dor ou ardor, contate seu médico.
n Muita saliva: tente engolir a saliva ao invés de cuspi-la.
n Beba água nos intervalos das refeições, em pequenas quantidades, várias vezes 

ao dia.
n Enjoo: procure comer em pequenas quantidades e várias vezes ao dia. Mastigue 

bem os alimentos. No momento do enjoo, dê preferência a alimentos mais se-
cos, como torradas, biscoitos salgados etc.

n Evite sentir cheiros e sabores muito fortes, além de alimentos muito quentes, 
pois podem provocar mais enjoo.

n Evite passar mais de três horas sem se alimentar.

FIQUE ATENTA SE TIVER:

n Vômitos muito frequentes e fortes.
n Cólicas muito fortes e frequentes.
n Sangramento pela vagina.
n Corrimento escuro.
n Muito inchaço nos pés, nas pernas e no rosto.
n Dor ou ardor ao fazer xixi.
n Dor de cabeça forte e visão embaralhada.

QUARTO, QUINTO 
E SEXTO MÊS. O QUE ACONTECE?
Sua barriga está crescendo e você já pode sentir seu bebê mexendo.

Este período pode ser considerado mais tranquilo para você. Já para o bebê, ele está “a 
todo vapor”, crescendo e se movimentando muito!

Você deve ter notado grande diferença no seu peso. Além do controle de peso, a es-
cuta do coração do bebê e a medida da sua barriga devem ser realizados em todas as 
consultas.

O QUE VOCÊ PODE SENTIR E O QUE FAZER PARA MELHORAR:

FIQUE ATENTA SE TIVER:

n Muito inchaço nas pernas, nas 
mãos e no rosto.

n Cólicas muito fortes e frequentes.
n Sangramento pela vagina.
n Corrimento escuro.
n Dor ou ardor ao fazer xixi.

n Muita sede, muita fome ou mui-
ta vontade de urinar.

n Perda de líquido, como se fosse 
água, pela vagina.

n Dor de cabeça forte e visão em-
baralhada.

n Azia e má digestão: faça pequenas re-
feições várias vezes ao dia, mastigue 
bem os alimentos.

n Evite alimentos gordurosos, muito do-
ces ou com temperos fortes e picantes, 
além de café e refrigerantes.

n Beba bastante água entre as refeições.
n Evite deitar-se logo após as refeições.
n Hemorroidas e prisão de ventre: consu-

ma alimentos ricos em fibras, como fei-
jão, cereais integrais, frutas com casca, 
legumes e vegetais crus. Evite temperos 
picantes e doces concentrados.

n Faça exercícios físicos apropriados para 
gestantes.

n Gases: faça exercícios físicos apropria-
dos para gestantes.

n Cãimbras: faça massagem nas pernas.
n Dores nas costas: espreguice e alon-

gue-se.
n Evite sapatos com salto alto e evite le-

vantar pesos.
n Não fique em pé por períodos muito 

prolongados. Tente alternar um pouco 
de repouso, sentada com os pés apoia-
dos num banquinho.

n Varizes: faça pequenas caminhadas e 
descanse com as pernas para cima. Isto 
vai melhorar a circulação.
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SÉTIMO, OITAVO 
E NONO MÊS. O QUE ACONTECE?
Você deve estar pensando sobre o parto. Esta preocupação é comum nas grávidas nes-
te período. Aproveite as consultas para também solicitar esclarecimentos sobre os 
tipos de partos e a quais deles você está mais suscetível clinicamente.

Continue controlando o seu peso. Lembre-se: variedade, moderação e fração são os 
princípios básicos para uma dieta equilibrada.

As mamas já estão preparadas para a amamentação. Nos últimos meses da gravidez, 
pode começar a sair um líquido amarelado, chamado colostro, que vai alimentar e pro-
teger seu bebê nos primeiros dias de vida.

O útero já está se preparando para o parto. Você pode sentir um endurecimento na 
barriga, que é parecido com as contrações do parto.

Neste período, serão pedidos novos exames de sangue e de urina. Faça-os.

Os profissionais de saúde que a acompanham devem informá-la sobre a data provável 
do parto e também qual o serviço de saúde onde você vai ter o bebê.

O QUE VOCÊ PODE SENTIR E O QUE FAZER PARA MELHORAR:

n Angústia e agonia: caminhe e respire mais fundo e devagar. Se possível, 
converse sobre suas preocupações com seu companheiro, familiares ou 
profissionais de saúde que a acompanham. Falar sobre seus sentimentos 
e ser escutada pode trazer-lhe mais tranquilidade e confiança.

n Dificuldade para dormir e falta de ar: deite de lado, principalmente do 
lado esquerdo, com um travesseiro entre as pernas.

n Cansaço: descanse algumas vezes durante o dia e procure não fazer 
grandes esforços.

n Digestão difícil: coma pouco de cada vez e não deite depois das refeições. 
Evite líquidos durante as refeições.

n Inchaço nos pés e nas canelas: descanse com as pernas para cima. Per-
gunte aos profissionais de saúde que a acompanham sobre o uso de 
meias elásticas.

FIQUE ATENTA SE TIVER:

n Pressão muito alta.
n Tonturas, dores de cabeça constantes, sangramento do 

nariz.
n O bebê parar de se mexer por mais de 12 horas.
n Sangramento ou perda de líquido (água).
n Muita sede, muita fome ou muita vontade de urinar.
n Dor ou ardor ao urinar.
n Contrações fortes, dolorosas e frequentes.
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