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Introdução
Este dossier vai ajudar os pais
a responder a todas as dúvidas
sobre esta nova fase da sua vida.
Desde preparar o corpo para
a chegada do bebé, passando pelo
acompanhamento da gestação,
o nascimento e o pós-parto.
Nascer com a AdvanceCare
é sinónimo de bem-estar para
o bebé e para a sua família. Por
isso, desenhamos este Guia da
Maternidade a pensar na sua
gravidez, com os cuidados que
deve ter antes de ser mãe, a
importância de estar em forma

para receber o bebé e os alimentos
que deve evitar. Desmitificamos
mitos com as náuseas na gravidez,
explicamos como alimentação
pode ser sua aliada e ajudamos a
fazer as contas dos trimestres para
saber de quantas semanas está.
Quando chega a altura do parto,
explicamos as diferenças dos vários
tipos de parto, como lidar com as
contrações e viver o momento sem
medo. E na hora de levar o bebé
para casa, mostramos os primeiros
cuidados que deve ter como os
banhos, com as cólicas e como o

pai pode ajudar nesta nova fase
da sua vida. O nosso compromisso
assenta no acompanhamento
especializado, para que a vivência
do nascimento seja tranquila e
especial. Ao longo de toda esta
fase, as nossas equipas estão
empenhadas em ajudar a preparar
a gravidez e a prestar os melhores
cuidados de saúde. Este é o guia
para mulheres, irmãs, filhas. Mas,
acima de tudo, para os pais que
irão partilhar este momento. Dê as
boas-vindas à maternidade com
a AdvanceCare!
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Cuidados
a ter antes de
ser mãe
Para uma gravidez plena, o primeiro
passo é preparar este momento com o seu
companheiro. Converse com o seu médico
de família e com o seu ginecologista.
Existem alguns exames médicos
necessários para perceber se está
tudo bem para esta nova etapa.
O médico irá pedir alguns exames
como análises de sangue, entre outros.
Pode também receitar algumas vitaminas
como o ácido fólico para o bom
desenvolvimento do feto. É importante
planear a chegada do bebé.

COMO FUNCIONA

Exames que deve fazer
antes de engravidar
1 - Exames ginecológicos
Antes de engravidar, verifique se tem
o papanicolau em dia e se está tudo
normal.
2 - Exames ao sangue
Hepatite B, a rubéola, a
toxoplasmose, SIDA e a sífilis são
alguns dos exames diagnósticos que
o seu médico de família vai lhe pedir
para fazer antes de engravidar.
3 - Exame de urina
Através de um exame de urina, é
possível descartar a possibilidade
de infeções urinárias, muitas
vezes relacionadas com abortos
espontâneos.
4 - Pressão arterial
Verificar a pressão arterial da futura
mãe e saber o seu histórico irá
ajudar a preparar a gravidez.
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O PERÍODO FÉRTIL?
Comece por registar sempre
na agenda ou no telemóvel o
primeiro dia da menstruação.
Esta será a forma correta de
perceber a duração dos ciclos
e saber as fases mais férteis.
É muito importante também a
mulher conhecer algumas das
transformações que ocorrem no
seu corpo ao longo do ciclo.
O CICLO MENSTRUAL
1 C
 onte os ciclos a partir do
primeiro dia da menstruação.
2 A
 duração desta fase
é variável. Durante a
menstruação é a fase
em que as mulheres são
menos férteis.
3 A
 ssim que a perda de sangue
pára, num ciclo que dura
cerca de 28 dias, por volta
do 14º dia, o ovário
começa a produzir
folículos que vão
amadurecendo e a ser
libertados, à espera de
um espermatozoide para
se dar a fecundação.
4 Se
 não existir
fecundação, o ciclo
continua e pelo 28º dia
novamente, aparece

O que comer
antes de engravidar
Antes de engravidar, o primeiro objetivo que deve ter é procurar
estar num peso saudável. “Coma refeições regulares e equilibradas,
muitos frutos e legumes e reduza a comida processada”, explica a
nutricionista Lillian Barros.
Existem alguns nutrientes que
ajudam na pré-conceção. Além da
indicação médica de suplementos
alimentares como vitaminas e
minerais, há alguns complementos
à sua alimentação que deve incluir:
Ferro
Os espinafres e couve portuguesa
podem ser uma boa opção
para ir buscar o ferro.
Carnes
São fontes de proteínas
e ferro e fundamentais para
ajudar na pré-conceção.

Iodo
É recomendado às mulheres
em pré-conceção receber um
suplemento de diário de iodo
sob a forma de iodeto
de potássio. Pode ir buscar
ao peixe de mar ou
ao marisco.
Cálcio
O leite e produtos lácteos
contêm muito cálcio que
é importante para o
desenvolvimento ósseo.
Uma das vitaminas que são
importantes para a pré-conceção
é o acido fólico. É fundamental para
a construção do tubo neuronal do
sistema nervoso que se dá até aos
28 dias de gestação. “Há mulheres
que não sabem que estão grávidas
durante este período. Por isso,
é importante fazer este
suplemento três a
seis meses antes de
engravidar”, refere a
nutricionista.

a menstruação.
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ABC
da gravidez

Sabe quais são os primeiros sintomas de gravidez? O que deve fazer?
Com este dossier, pretendemos ajudar os pais a responder às dúvidas
que podem surgir durante este processo. Desde primeira ecografia,
vamos ajudar a fazer as contas dos trimestres, os cuidados a ter em
cada um deles e o desenvolvimento do feto.
QUAIS OS SINTOMAS?
Há vários sintomas que podem indicar que pode estar grávida.
Diferem de mulheres para mulheres e de gravidez para gravidez.
Se estiver grávida pode reparar num ou mais
do que um destes sintomas.
Faltou o período
Se tiver um ciclo menstrual regular,
é normalmente o sinal físico mais
comum. Tenha em atenção que
pode sangrar ou ter perdas de
sangue perto da altura do período,
mesmo que esteja grávida e quando
o óvulo fertilizado é implantado
no útero.
Cansaço
É provável que se sinta cansada nas
primeiras semanas da gravidez.
Enjoada/enjoo matinal
Pode sentir-se enjoada e até
vomitar, entre a segunda e a
oitava semana da gravidez. Apesar
de normalmente chamar-se de
“enjoo matinal” pode acontecer em
qualquer altura do dia ou da noite.
Pode até afetar durante todo o dia.
Alterações no peito
O peito pode aumentar e estar
dorido ou altamente sensível.
As veias no peito podem ficar
mais realçadas e a aréola pode
escurecer.

Oscilações
de humor
As hormonas
variáveis podem
causar algumas
oscilações
de humor nas
primeiras fases
da gravidez.

Ir à casa de banho mais vezes
Após aproximadamente 6 a
8 semanas após a conceção,
vai precisar de urinar mais
frequentemente. Tal é devido ao
facto do útero ter aumentado e
estar a colocar pressão na bexiga.

Mudanças
no paladar
Pode deixar de gostar
de alguma coisas, como
chá, e café. Ou pode começar
a desejar coisas que normalmente
não gostava.
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FACTOS E MITOS
SOBRE ALIMENTAÇÃO
NA GRAVIDEZ
•A
 s culturas estão mais
expostas à contaminação.
Por isso, dizemos que
os alimentos crus
são possíveis de ser
contaminados.
•S
 ushi, porco, ovos ou
carnes malpassadas
devem ser excluídos
da alimentação durante
a gravidez.
•U
 ma grávida não
precisa comer por dois.
Só deve aumentar
400 a 600 calorias por dia
à sua alimentação.
•C
 omer várias vezes, de
2 em 2 horas, para não
entrar em hipoglicémia
e ficar com vontade de
comer hidratos de carbono
ou doces.
•O
 s desejos de grávida não
são mais que uma vontade
de comer. No primeiro
trimestre, a mulher fica
mais sensível aos sentidos,
cheiros e sabores.
• Durante

os enjoos, a mulher
pede sabores mais neutros
e fora de época que está
grávida.
• Quem

não é imune à
toxoplasmose, tem de
ter um cuidado maior no
consumo vegetais crus
como legumes e frutas
que crescem no solo e
podem ser contaminados.
• Mais

do que lavar bem
e desinfetar, prefira
sempre tirar a casca
desses alimentos.
Escolha lixivia ou amoníaco
para desinfetar.

COMO É O MEU BEBÉ?
1º mês O feto é um grupo de células com um aspeto de uma pequena

bola. Transforma-se num embrião à quarta semana de gestação.
Começa agora o desenvolvimento da placenta e da bolsa do
liquido amniótico.

2º mês É nesta etapa que se começam a formar todos os sistemas e

órgãos principais. As orelhas, joelho e pulsos começam a ganhar
formas. Na ecografia já se vê os primeiros batimentos cardíacos.

3º mês A partir de agora, deixa de ser embrião para ser feto. Os dedos das
mãos e dos pés já têm unhas. Os órgãos começam a crescer e o
bebé aumenta o peso.

4º mês O
 feto começa a mexer-se e a mãe sente os primeiros pontapés.
A placenta já está completamente formada e os órgãos sexuais
já se notam.

5º mês Mexe-se cada vez mais. As unhas dos dedos já estão completas.
O feto dorme e acorda em intervalos regulares e já ouve o ruido
do exterior.

6º mês A pele está vermelha, enrugada e coberta de uma fina penugem.
Os pulmões ainda não estão completamente formados.

7º mês Já abre e fecha os olhos, chucha no dedo e chora. Mexe-se

bastante, dá pontapés e até se espreguiça. O feto já reconhece
as vozes familiares e responde com movimentos bruscos.

8º mês O cérebro está a crescer a um ritmo acelerado. Os ossos da
cabeça são suaves e flexíveis para ajudar no parto.

9º mês N
 esta fase, o feto engorda cerca de 250 gramas por semana.

Quando passar as 38 semanas, já está pronto para o nascimento.

Dicas para náuseas
na gravidez
• O gengibre pode ser
um excelente aliado
uma vez que ajuda a
diminuir as náuseas
e enjoos. Sugestão:
numa bolacha de aveia,
adicione uma tira de
gengibre.
•P
 ara evitar a desidratação,
beba bastante líquidos.
•N
 unca se esqueça de
tomar o pequeno-almoço.
• E vite alimentos
processados, cheios de
sal ou açúcares.
• E vite alimentos demasiado
gordurosos, muito
condimentados
ou que provoquem gases.
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A gravidez em três idades
Três grávidas, três mulheres às voltas com a maternidade. Falámos com mães de primeira viagem aos
27, aos 31 e aos 45 anos. Quisemos saber como cada uma está a viver esta fase. Contaram-nos como
planearam a gravidez, como descobriram e como foi a preparação para o parto. A gravidez pela voz
de três mulheres.

Sara Guerra

Sara Cristovão

Elisa Coelho

Mãe pela primeira vez

Mãe pela primeira vez

Mãe pela primeira vez

27 anos

Lisboa

Preparou o corpo para
a gravidez?
Sim, perdi perto de 7 kilos.
Participou em algum curso
de preparação para o parto?
Não participei. Há pouca oferta
de cursos ao fim de semana
e, os que há, normalmente
já estão ocupados.
Qual a principal alteração
no corpo com a gravidez?
Tantas! Tirando a barriga, acho
que foi o retorno dos pelos
por todo o lado.
Teve alguma restrição alimentar
durante a gravidez?
Apenas carnes mal-passadas
e vegetais/frutas que não
estivessem bem lavados. Continuo
a comer sushi visto que a médica
disse que não fazia mal, não são
transportadores de toxoplasmose.
Qual o desporto que fez durante
a gravidez?
Zero. A minha disponibilidade é
muito reduzida.
Que conselho dá a quem está
a pensar engravidar?
Diria para avançarem sem medos.
Eu tive algumas preocupações
de início como o trabalho e dinheiro
que se revelaram infundadas.

31 anos

Porto

Preparou o corpo para a gravidez?
Fiz um conjunto de análises para
verificar se estava tudo bem
e depois a médica aconselhou
a tomar ácido fólico.
Participou em algum curso
de preparação para o parto?
Sim, há muita informação nova
que recebemos. Por exemplo, não
fazia ideia que havia um banco
público de células estaminais do
cordão umbilical – o Lusocord.
Decidimos que queríamos doar,
quanto mais pessoas fizerem parte
do banco público, mais estudos
se podem fazer e maior será
a evolução.
Qual a principal alteração
no corpo com a gravidez?
Acho que a principal alteração,
além da barriga, foi o peito.
Teve alguma restrição alimentar
durante a gravidez?
Tive mais cuidado com alguns
alimentos porque não era imune
à toxoplasmose e não me arriscar
a ter uma intoxicação alimentar.
Qual o desporto que fez durante
a gravidez?
Adaptei alguns exercícios. Em vez
de fazer step com o degrau fazia
a aula em modo aeróbica. e depois
fazia muita ginástica localizada.
Parei com os exercícios de maior
impacto.
Que conselho dá a quem está
a pensar engravidar?
Relaxar, viver a vida exatamente
como sempre se viveu, não fazer
restrições de nada. Quando tiver
de acontecer, acontece.

45 anos

Lisboa

Preparou o corpo para a gravidez?
Não preparei. Aconteceu por acaso.
Devido à minha idade, pensei que
estava a entrar na menopausa.
Por acaso, uns meses antes tinha
feito uma dieta e perdido 14 kilos.
Participou em algum curso
de preparação para o parto?
Fiz um curso de pré-parto com
uma enfermeira em Caselas, com
bebés reais. Dei banho a bebés
com 4 dias de vida. Há também
aulas de preparação para aprender
a respirar, fazer exercícios pélvicos
e até simulação do parto.
Qual a principal alteração
no corpo com a gravidez?
Tive uma gravidez muito tranquila.
Não tive enjoos. Só no último mês
é que tive refluxo, que é normal.
Engordei 21 kilos.
Teve alguma restrição alimentar
durante a gravidez?
Não comia saladas cruas fora
de casa nem carnes mal-passadas.
Há médicos que falam que
podemos comer comida japonesa
ao 7º mês, mas eu achei melhor
não arriscar. Parei também
de beber coca cola.
Qual o desporto que fez durante
a gravidez?
Só tinha autorização para fazer
caminhadas.
Que conselho dá a quem está a
pensar engravidar?
Engravidar logo. É uma mudança
de vida radical, muito cansativo,
a privação do sono, mas compensa
tudo.
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Parto,
o momento
mais
aguardado
É dos momentos mais pesquisados
pelos futuros pais na internet e os receios
são normais: muitas vezes a conversa
sobre a experiência de amigas e familiares
não ajuda a encarar a hora do nascimento
do filho com maior tranquilidade.
Antecipar o que pode ser antecipado e tomar
decisões informada é a melhor forma de
enfrentar o parto sem medo

Induzir ou não induzir
Além de poder haver indicação clínica para induzir o parto, o médico poderá
propor-lhe essa hipótese se pelas 39/40 semanas não existirem sinais de
contrações que dilatem o colo do útero, até porque com o passar do tempo
a placenta vai-se tornando menos eficaz. Tenha, porém, em mente que
querer induzir o parto para o bebé nascer num determinado dia ou ser mais
fácil é um mito: o trabalho de parto pode levar várias horas e só acontecer
no dia seguinte e não é necessariamente menos doloroso e desconfortável
para mãe, dado que terá de permanecer internada durante o processo.
Cesarianas
Excetuando as situações de urgência, uma cesariana programada só deverá
acontecer por princípio quando existe indicação para tal, por exemplo
quando exista uma patologia materna que contraindique o parto vaginal.
É o caso de uma doença cardiovascular ou pulmonar grave ou patologias na
gravidez como suspeita de descolamento da placenta e eclâmpsia. Portugal
é dos países com uma taxa de cesarianas mais altas da Europa. Se teve um
primeiro parto de cesariana, o segundo não tem de seguir a mesma regra.
Fale com o seu médico sobre as possibilidades existentes.
Com ou sem Epidural?
A epidural é administrada na região lombar num procedimento não muito
incómodo (em particular se comparado com a intensidade das contrações)
e demora cerca de dez a 20 minutos a fazer efeito.

COMEÇOU!
Para algumas mulheres é imediato
o começo do trabalho de parto,
para outras nem por isso. Um dos
primeiros sinais, até dois dias antes
do trabalho de parto, é a perda do
rolhão mucoso: muco espesso que
bloqueia o canal cervical.
Ainda há muito pela frente.
A dilatação completa atinge-se
aos 10 centímetros e leva várias
horas, por isso à partida não
será necessário ir a correr
para o hospital à primeira
contração, a menos que
haja algum sintoma como
sangramento ou indisposição.
A primeira fase do parto
pode levar seis a oito horas
e o colo do útero dilata até aos
7 cm. Quando as contrações se
tornarem regulares: cerca de três
contrações a cada 10/15 minutos
ou se as “águas rebentarem” é
hora de ir para a maternidade.
Faça um curso de preparação
para o parto. O casal tirará maior
proveito se iniciar as sessões já
numa fase mais avançada,
a partir da 20ª semana. O curso
ajuda a sistematizar as ideias
e a familiarizar-se com os
conceitos, sobretudo para pais
de primeira viagem.
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A mala
para o hospital
A mala para a maternidade
deve ser preparada com calma
e antecedência. A partir do
sétimo mês, tenha sempre
à mão. Fazer uma lista com
os itens de que vai precisar
é uma excelente ajuda para
se organizar. Se o seu parto
for normal, a estadia média é
de dois dias, se for cesariana
é de três. Confirme esta lista
com o seu médico ou junto do
estabelecimento hospitalar onde
o bebé irá nascer e assinale os
itens necessários.

ARTIGOS PARA A MÃE
•T
 rês camisas de noite abertas
à frente
• Roupão
• Dois pares de meias
•C
 hinelos de quarto e chinelos
de banho
• Toalha de banho e toalha de rosto
• Quatro soutiens de amamentação
• Seis pares de cuecas de algodão

Contrações
A melhor comparação
é com as cólicas menstruais
no baixo ventre ou com as
crises renais, com uma pontada
no fundo das costas. Quando
surgem, a barriga fica dura.

ARTIGOS PARA O BEBÉ

ou descartáveis

• Seis babygrows e camisolinhas

•U
 ma embalagem de pensos
higiénicos super absorventes

• Três pares de botinhas de lã

• Discos protetores para os seios

• Três casaquinhos de lã
ou de linha

•E
 scova de cabelo e elásticos
para o cabelo

Sinais de alerta
• Esteja alerta aos sintomas
de pré-eclampsia, como
o aumento da pressão arterial,
dores de cabeça persistentes e
inchaço nas pernas e pés;

• Três fraldas de pano

• Escova e pasta

•U
 m pacote de fraldas
descartáveis para
recém-nascido

• Champô

• Hemorragia vaginal;

 reme protetor contra
•C
assaduras

 iminuição dos movimentos
•D
do bebé;
• Contrações ritmadas
antes da 37ª semana
da gravidez;
 or/ardor ao
•D
urinar.

• Um pacote de toalhetes

• Cobertor de bebé
• Gorro
• Cadeirinha homologada
para transporte do bebé

• Sabonete
• Desodorizante
• Creme hidratante para o corpo
• Leitor de MP3/ipod
• Um livro
• Um telemóvel
•E
 xames que tenha realizado
antes do internamento
e os respetivos relatórios
•B
 oletim individual da grávida
e documentos pessoais
• Indicação dos medicamentos
que toma habitualmente
•M
 uda de roupa completa,
com sapatos, para a saída da
maternidade
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Primeiros cuidados
com o bebé
Banho, cordão umbilical, mudar a fralda,
limpar ouvidos e nariz, unhas,
sono e sestas, cólicas, segurança.
É um mundo novo a descobrir
nos primeiros cuidados ao bebé.

O BANHO
É um dos momentos onde o
recém-nascido se revela mais
delicado. O primeiro banho acontece
geralmente ainda na maternidade
e sob supervisão, o que ajuda a
ganhar confiança. Em casa, o bebé
deverá tomar banho diariamente,
numa banheira ou num balde com
pouca água, para minorar o risco de
acidente. A água deve estar morna,
entre os 34º e os 35º graus. Como a
mãe já amamenta, esse pode ser um
momento do pai. O banho deve ser
feito com gestos lentos. Deve optar
por produtos de higiene indicados
para a pele do bebé, de preferência
de uma única marca de cada

vez, para que, em caso de reação,
consiga mais facilmente despistar a
causa. Tenha sempre presente que
o bebé é completamente indefeso
e que qualquer distração dos pais
pode causar um acidente grave.
Antes do banho, reveja se tem tudo
o que precisa, dos artigos de higiene
à roupa que vai vestir. A zona dos
olhos, nariz e ouvidos deverá ser
limpa com compressas esterilizadas
e soro fisiológico, de preferência
embalagens de uso único para evitar
contaminações. Caso não dê banho
na muda de fralda, poderá fazer a
higiene do bebé com água lavante
ou água morna e compressas.

Os estímulos devem
começar ainda na
gravidez: alguns
estudos sugerem que
o feto reage a sons a
partir da 16.ª semana
de gestação.

*o cordão
É fundamental garantir a boa higiene do cordão umbilical para prevenir
infeções. Pode apanhar água, mas deverá ser seco com uma compressa
e desinfetado com álcool a 70º. Geralmente, cai entre o quinto e o
décimo dia, sendo necessário continuar a desinfeção do umbigo com
álcool a 70º e betadine, com a ajuda de uma gaze ou cotonete.
*suave
Depois do banho, cuide da pele do bebé com creme hidratante
próprio para recém-nascido. Em caso de assadura, tenha à mão
pasta de água.
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O SONO
Um recém-nascido chega a dormir
18 horas por dia, mas terá de ser
acordado para mamar – um bebé
de dias não acordará sozinho
por ter fome. Por isso, é essencial
manter a rotina combinada na
maternidade e nas consultas de
seguimento, cumprindo inicialmente
as mamadas de duas ou de três
em três horas. Para ir criando boas
rotinas de sono, não acenda luzes
quando tiver de dar de mamar
durante a noite e mantenha
a casa bem iluminada durante
o dia, mesmo quando o bebé
estiver a dormir.
*em segurança
Até aos seis meses, o recém-nascido deve dormir no quarto dos pais,
para estar mais vigiado. Não coloque almofadas ou peluches dentro
da alcofa/berço: podem levar a situações de asfixia ou stress para o bebé.
A cabeceira do berço deve estar ligeiramente elevada (num ângulo
de 30 graus).
*barriga para cima
Hoje a recomendação das sociedades de pediatria é que os recém-nascidos devem dormir de barriga para cima e com alguns apoios
laterais para evitar que rodem, mas sem estarem demasiado cobertos.
É um dos cuidados que previne a síndrome de morte súbita do latente.

O 1.º e o 2.º mês
de vida são essenciais
para o bebé. É nesta
fase que ele se irá
adaptar às principais
mudanças que
ocorrem no seu corpo
após o nascimento.

AS CONSULTAS
Depois do regresso a casa,
começará a rotina das consultas.
Entre o 3.º e o 6.º dia de vida, deverá
deslocar-se ao centro de saúde para
ser feito o teste do pezinho, nome por
que é conhecido o rastreio neonatal
e que permite despistar, através de
uma amostra de sangue colhido no
pé, algumas doenças raras.

Após o nascimento, a primeira
consulta do recém-nascido deve
acontecer entre o 10.º e o 15.º dia
de vida. Também pode fazer o
acompanhamento no centro de
saúde, onde a equipa de enfermagem
acompanha a evolução do peso e a
cicatrização do umbigo, assim como
desenvolvimento geral do bebé.

*vacinas
Ainda na maternidade, o bebé recebe a primeira dose da vacina da
hepatite b. Há nova ronda de vacinas aos 2 meses e depois aos
4 e aos 6. O cumprimento atempado do calendário de vacinação é
fundamental para um crescimento saudável.
*sinais de alerta
No primeiro ano de vida, as consultas devem ser bimensais. Todavia, há
sinais de alerta que não devem ser negligenciados. Febre acima dos 37,5ºC,
choro inconsolável, perda de peso, ausência de dejeções por mais de três
dias, alteração de cor da pele ou dificuldades respiratórias são alguns
sintomas que requerem observação médica.
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A mãe pós parto
O processo de adaptação, a fadiga e as
alterações hormonais que ocorrem nesta fase
podem ter um impacto significativo na mãe
e na vida do casal. A recuperação de um parto
é um processo natural, individual e que leva
o seu tempo. É importante descansar e repor
as energias.
CUIDE DE SI EM OITO GESTOS SIMPLES
Chama-se puerpério ao período de oito a dez dias após o parto. A
recuperação física da mãe pode levar mais tempo, mas é no regresso a
casa que tudo começa. Não tenha pressa de regressar à velha forma, mas
cuide de si desde o primeiro momento.
3. Alimentação cuidada
Mantenha uma alimentação variada
e mesmo que queira perder peso,
não inicie de imediato uma dieta
restritiva. Tenha presente que, o
que come, vai ser indiretamente
ingerido pelo bebé. Alimentos
como chocolate, cebola e tomate
podem contribuir para mais cólicas
ou mesmo assaduras. Alimentos
mais alergénicos como morango
ou marisco devem também ser
ingeridos com particular cuidado.
É frequente continuar a fazer
suplementos vitamínicos,
nomeadamente ferro.
1. Subida do leite
Nos primeiros dias, o bebé é
alimentado pelo colostro, o líquido
inicialmente produzido pela mãe.
A subida do leite propriamente dito
dá-se entre o 3.º e o 5.º dia após
o nascimento. Use compressas
ou toalhas mornas para aliviar
eventuais dores e prevenir a
formação de caroços.
2. Hidrate-se
É essencial uma boa hidratação.
Caso esteja a amamentar, deverá
abster-se de bebidas alcoólicas,
tabaco ou qualquer substância
ilícita.

4. Conforto
Aos primeiros dias, mesmo tendo
tido um parto normal, poderá ter
mais dificuldade em estar sentada.
Evite carregar pesos e uma
almofada redonda com orifício
pode ajudar.
5. Atenção à cinta
Nos primeiros dias após o parto é
conveniente o uso de cinta, até para
ajudar o útero a estar contraído. Mas
não pense que a cinta é suficiente
para resolver a ‘barriga de grávida’.
Precisará de tempo e exercício para
voltar ao sítio e o uso continuado de
cinta e espartilhos pode ser ilusório.

6. Ao pé de si
Até aos seis meses, o recém-nascido deverá dormir junto do
casal. Mantenha-o ao pé de si mas
procure descansar. Evite o telemóvel
durante a noite ou quando tem de
acordar para dar de mamar: a luz
do ecrã quebra o ciclo de sono.
7. Lóquios
É o nome dado ao sangramento
após o parto, que pode durar
até quatro semanas. Faça a
higiene normal mas prepare-se
antecipadamente com pensos
absorventes. Os tampões são
contraindicados nesta fase.
8. Sexo
Retomar a vida sexual poderá gerar
alguma ansiedade. Em termos de
recuperação física, um mês tende
a ser o suficiente para assegurar a
cicatrização e diminuir assim o risco
de infeção, mas vá com calma e
ao seu ritmo. O uso de contraceção
nesta fase não deve ser esquecido.
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A AMAMENTAÇÃO
A Organização Mundial de Saúde
recomenda o aleitamento materno
exclusivo até aos seis meses.
Na maternidade, receberá
o primeiro acompanhamento,
com os médicos a recomendarem
a toma de suplemento, caso
não exista o aumento de peso
necessário. Mas tenha em mente
que é normal uma ligeira perda
de peso do recém-nascido nos
primeiros dias.
Protetores de mamilos ou lanolina
poderão tornar a amamentação
mais confortável para a mãe.
Aconselhe-se com a enfermagem
da maternidade.

*a culpa:

Se não conseguir por algum motivo
dar de mamar, não se culpabilize.
Os leites artificiais vão ajudar
o bebé a desenvolver-se
e existem já várias fórmulas
para bebés mais sensíveis
ou mesmo alérgicos.

*mito:

Não existe leite fraco e o tamanho
do peito também não significa nada.
Caso deseje amamentar em exclusivo
e tenha dificuldades, procure apoio o
mais precocemente possível. O stress
pode ser contraproducente, uma vez
que inibe a produção de ocitocina,
hormona que junto com a prolactina,
facilita o aleitamento. O uso de uma
bomba mecânica para extrair o leite
poderá ajudar.

Cólicas:

Existem várias teorias que há
alimentos que parecem estar
relacionados, por exemplo, com
as alterações intestinais para
crianças mais sensíveis. “Os estudos
mais recentes vem dizer que
a alimentação da mãe pouco tem
a ver com as cólicas”, afirma a
nutricionista Lillian Barros. “Há mães
que seguem à risca uma dieta
equilibrada e mesmo assim, o seu
bebé sofre cólicas. Nenhum bebé
é igual”, explica a nutricionista.
No entanto, Lillian Barros afirma
que existem alguns alimentos
que as mães a amamentar devem
eliminar. É o caso do chocolate,
do café, do chá, dos refrigerantes
como a coca-cola. “É importante
também evitar as leguminosas
como ervilhas, feijão, couve-flor,
brócolos ou couve Bruxelas”, refere.

RECUPERAÇÃO PÓS PARTO
A grande preocupação das mães hoje em dia
é a recuperação do parto. A mulher é muito pressionada
pela estética, mesmo grávida. Por isso, Lillian alerta:
nada de dietas radicais. “ Pode afetar a produção
de leite e de energia da mãe”, alerta. É possível encontrar
um equilíbrio alimentar, para conseguir perder peso
de uma forma gradual e saudável. “Até porque temos
o corpo a nosso favor uma vez que a mãe tem um
dispêndio de energia maior nesta fase”, explica.
Cuidados a ter na recuperação pós parto:
• Evite fast food,
alimentos processados
• Faça pequenas
refeições ligeiras
ao longo do dia e beba
muita água

• Evite ficar sem comer
por períodos superiores
a 3/4 horas.
• Prefira refeições
de confeção simples,
alimentos naturais,
legumes, fruta da época
e cereais integrais

GUIA DE MEDICINA PREVENTIVA 13

Rastreios
e imunizações
Este dossier vai ajudar a responder a todas
as dúvidas sobre rastreios e imunizações
(vacinas) ao longo das várias fases da vida.
Consulte o seu médico de família
ou o pediatra para tirar todas as
dúvidas. A tipologia de exames
assim como a sua frequência é
meramente indicativa. Para cada
caso particular, consulte o seu
médico.

CUIDADOS COM O SOL
• Reduza ao máximo as
atividades exteriores
entre as 12h e as 16h.
•U
 se chapéu, camisa
ou t-shirt de cor escura,
óculos de sol e protetor
labial. Exponha-se
gradualmente ao sol.
•3
 0 minutos antes de ir
para a praia ou piscina
aplique um creme protetor
com um fator de proteção
igual ou superior a 30.
•R
 enove as aplicações
a cada 2 horas após
o banho, mesmo com
protetor à prova de água.
•R
 ealize um auto-exame
da pele a cada 2 meses:
vigie o contorno,
a cor e o tamanho
dos sinais.
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RASTREIOS
ATÉ AOS 11 ANOS
AO NASCER

• Teste da fenilcetonúria e das hormonas
tiroideas (teste do pezinho) e rastreio
auditivo neonatal.

EM IDADE PRÉ-ESCOLAR
• Rastreio visual (testes para avaliação
de visão) 0-2 meses de idade e depois
entre os 2 e os 5 anos.

DURANTE A INFÂNCIA,
REGULARMENTE
• Vigie o peso, altura e tensão arterial
da sua criança.
• Recomenda-se a escovagem e
lavagem dos dentes com pastas
dentífricas enriquecidas com flúor e uso
regular de fio / fita dentária.
• Marcar visitas regulares ao dentista
(aconselhável de 6 em 6 meses).

IMUNIZAÇÕES / VACINAÇÃO
• De acordo com o Plano Nacional de
Vacinação (PNV) em vigor.
• VÍRUS DO PAPILOMA HUMANO (HPV)
– Para raparigas - 2 imunizações
com intervalo de 6 meses a administrar
entre os 10 e os 13 anos de idade
inclusivé.

DOS 12 AOS 19 ANOS
• Vigiar, ao longo de toda a adolescência,
o peso, a altura e a tensão arterial.
• Rastreio visual regular - aconselhável
de 2 em 2 anos para o geral da
população e anualmente para
indivíduos com diabetes, hipertensão,
história familiar de doenças oculares,
submetidos previamente a cirurgias
oculares ou que utilizem regularmente
computadores.
Para raparigas:
• Rastreio de Cancro do colo do útero
pelo menos 3 anos após início da
atividade sexual (citologia de 3 em 3
anos e citologia com teste de HPV de 5
em 5 anos).
• Rastreio de doenças sexualmente
transmissíveis (em grupos de risco e
jovens sexualmente ativas).
• Vacinação VÍRUS DO PAPILOMA HUMANO
(HPV) – a idade máxima para iniciar
são os 18 anos; se vacinação for
iniciada entre os 10 e até aos 15 anos,
o esquema são de 2 doses (0 e 6

meses); se a vacinação é iniciada
a partir dos 15 anos (inclusivé), o
esquema são 3 doses (0, 2 e 6 meses).

DOS 20 AOS 64 ANOS
ANUALMENTE
• Peso, altura e tensão arterial.

EM AMBOS OS SEXOS
Rastreio visual –Ver rastreios dos
adolescentes.
Rastreio de doenças sexualmente
transmissíveis - em grupos de risco.
Rastreio Dermatológico - Autoexame dermatológico anualmente e
exame dermatológico realizado por um
dermatologista de 5 em 5 anos.
Rastreio de Cancro de Cólon colonoscopia ou colonografia por TAC
a partir dos 50 anos mas nos casos
em que há antecedentes familiares, o
rastreio começa 10 anos antes do caso
mais novo. Nunca depois dos 40.

NAS MULHERES
Verificação da vacinação e
eventual serologia da rubéola assim
como serologia da toxoplasmose recomendado para todas as mulheres
ainda em idade fértil e que engravidem.
Rastreio de Cancro da Mama Autoexame da mama regular, o qual
deve ser complementado com um
exame clínico anual a partir dos 30 anos.
• 1ª mamografia pode ser realizada
cerca dos 35 anos, para servir de base
de comparação para o futuro (no caso
de haver fatores de risco a vigilância
deverá ser determinada pelo seu
médico).
• A partir dos 50 anos deverá efetuar
uma mamografia, eventualmente
complementada por estudo ecográfico,
de 2 em 2 anos.
Rastreio de Cancro do colo do útero
- citologia de 3 em 3 anos a partir dos
21 anos e/ou pelo menos 3 anos após o
início da atividade sexual e citologia
com teste de HPV de 5 em 5 anos.

NOS HOMENS
Rastreio de Cancro da Próstata - O
rastreio oportunístico da determinação
de PSA deve ser efetuado aos homens
assintomáticos a partir dos 55 anos; a
determinação anual do PSA deve ser

facultada aos homens de risco elevado
(origem étnica e história familiar) entre
os 45 e 50 anos, com ou sem palpação
da próstata.

IMUNIZAÇÕES / VACINAÇÃO
• TÉTANO – aos 25 e aos 45 anos.
• HEPATITE B – Se não imunizados
anteriormente (3 imunizações com
intervalo de 1 e 6 meses).
• VACINA DA GRIPE SAZONAL, opcional,
mas fortemente recomendada para
grupos de risco.
• VÍRUS DO PAPILOMA HUMANO (HPV)
para mulheres. Ver a informação
acima.

A PARTIR DOS 65 ANOS
ANUALMENTE
Peso, Altura e Tensão Arterial
Exames auditivos.

BIANUALMENTE
NOS HOMENS
Rastreio de Cancro da Próstata: O
rastreio oportunístico da determinação
de PSA deve ser efetuado até aos 70
anos; acima desta idade a deteção
precoce deve ser facultada caso a caso
de acordo com a opinião do médico
assistente.

IMUNIZAÇÕES / VACINAÇÃO
• TÉTANO – De acordo com Plano
Nacional de Vacinação (reforço de 10
em 10 anos).
• VACINA DA GRIPE SAZONAL (opcional
mas fortemente aconselhada assim
como a outros grupos de risco).
• Vacina anti-pneumocócica (opcional
mas fortemente aconselhada).

Proteja as crianças dos germes
• Ensine os seus filhos a lavar as mãos
quando chegam a casa, depois de
irem à casa de banho, antes das
refeições e sempre que as mãos
estiverem sujas. Dê o exemplo.
• Exemplifique-lhes também a etiqueta
respiratória: ou seja, que devem espirrar
ou tossir para o antebraço.
• Os brinquedos de plástico ou de
material duro devem ser lavados
regularmente. Quando estiverem secos
devem ser guardados.
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Plano Nacional
de Vacinação
O Programa Nacional de Vacinação é nacional, gratuito e acessível a todas
as pessoas presentes em Portugal. Em janeiro de 2017 entrou em vigor um
novo Programa Nacional de Vacinação. O Plano Nacional de Vacinação prevê
a toma de vacinas ao longo da vida, sendo a maioria até aos 15 meses e
durante a infância. Tenha esta lista sempre à mão.

• Aos 2 e aos 6 meses de idade
a vacina contra hepatite B, a
vacina contra a doença invasiva
por Haemophilus influenzae, a
vacina contra a difteria, tétano e
tosse convulsa e a vacina contra
a poliomielite, são administradas
com uma vacina hexavalente;

•O
 s reforços da vacina contra o
tétano e difteria em adolescentes
e adultos, ao longo da vida, são
alterados: a primeira dose aos 10
anos de idade, continuação com
reforços aos 25, 45, 65 anos
de idade, e posteriormente,
de 10 em 10 anos.

• Aos 5 anos de idade faz-se
a segunda dose de vacina
combinada contra o sarampo,
parotidite epidémica e rubéola;
• Aos 10 anos de idade, as raparigas
fazem a primeira dose de Hpv9
(vacina contra infeções por
vírus do Papiloma humano de 9
genótipos);
• Nas mulheres grávidas, a
prevenção do tétano neo-natal
e do puerpério deve estar
assegurada muito antes da
gravidez; a recomendação da
vacinação durante a gravidez
contra o tétano, difteria e tosse
convulsa (Tdpa) depende de
vários fatores a avaliar pelo
médico assistente; quanto à
vacina da rubéola, as mulheres
em idade fértil que devem ter duas
doses até pelo menos 4 semanas
antes de engravidarem (em
alternativa pode efetuar-se prova
de imunidade com avaliação do
anticorpo anti-rubéola);
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Vacinas e respectivas doenças
esquema de vacinação DGS 2017
IDADE

VACINAS E RESPECTIVAS DOENÇAS

Recém-nascido

VHB // 1ª dose (Hepatite B)

2 meses

VHB // 2ª dose (Hepatite B)
Hib // 1ª dose (doenças causadas por Haemophilus influenzae tipo b)
DTPa // 1ª dose (Difteria, Tétano, Tosse Convulsa)
VIP // 1ª dose (Poliomielite)
Prevenar 13 (1ª dose)*

4 meses

Hib // 2ª dose (doenças causadas por Haemophilus influenzae tipo b)
DTPa // 2ª dose (Difteria, Tétano, Tosse Convulsa)
VIP // 2ª dose (Poliomielite)
Prevenar 13 (2ª dose)*

6 meses

VHB // 3ª dose (Hepatite B)
Hib // 3ª dose (doenças causadas por Haemophilus influenzae tipo b)
DTPa // 3ª dose (Difteria, Tétano, Tosse Convulsa)
VIP // 3ª dose (Poliomielite)

12 meses

Men C // 1ª dose (meningites e septicemias causadas pela bactéria meningococo)
VASPR - 1ª dose (Sarampo, Parotidite, Rubéola)
Prevenar 13 (3ª dose)*

18 meses

Hib // 4ª dose (doenças causadas por Haemophilus influenzae tipo b)
DTPa // 4ª dose (Difteria, Tétano, Tosse Convulsa)
VIP // 4ª dose (Poliomielite)

5 aos 6 anos

DTPa // 5ª dose (Difteria, Tétano, Tosse Convulsa)
VIP // 5ª dose (Poliomielite)
VASPR // 2ª dose (Sarampo, Parotidite, Rubéola)

10 aos 13 anos

Td1 // Tétano, Difteria (1ª dose)
HPV // 1ª e 2ª doses (Infecções por Vírus do Papiloma Humano) só para raparigas (esquema 0 e 6 meses)

Aos 25, 45 e 65
anos; acima
dos 65 anos
e de 10/10 anos

Td2, 3, 4, ... // Tétano e difteria

*Para crianças nascidas a partir de 1 de janeiro de 2015.
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