
GRAVIDEZ  

PASSO A  

PASSO 

 APOIO SOCIAL À MATERNIDADE 

 

Todas as mulheres grávidas têm direito a: 

 Assistência médica gratuita nos serviços públicos 
até 60 dias após o parto 

 Abono de Família Pré-natal a partir das 13 sema-
nas de gestação (de acordo com IRS) 

 PREPARAÇÃO PARA O PARTO 

 

Poderá iniciar a Preparação para o Parto, 
por volta das 28 semanas, com diversos 
benefícios para si e para o seu bebé: 

 Maior relaxamento e maior tolerância à 
dor; 

 Menor duração do trabalho de parto e menos partos 
instrumentados; 

 Maior oxigenação do sangue fetal e menor necessidade 
de reanimação do bebé. 

 REFERENCIAÇÃO HOSPITALAR 

PARA CONSULTA DE TERMO 

 

Por volta da 35ª semana de gestação será referen-
ciada para a Consulta de Termo hospitalar, onde 
será vigiada até ao nascimento do bebé. 

Deverá fazer-se acompanhar dos seguintes docu-
mentos: 

 Boletim de Saúde da Grávida 

 Análises e ecografias efetuadas  

 SAÚDE ORAL NA GRAVIDEZ 

 

É fundamental uma boa higiene oral na gravidez, uma 
vez que as alterações hormonais características deste 
período aumentam a frequência das doenças dos dentes 
e gengivas, as quais podem provocar: 

 Nascimento prematuro; 

 Baixo peso à nascença; 

 Transmissão ao bebé de bactérias 
que provocam cáries. 

Informe-se junto do seu Médico de Família sobre a 

declaração 

Disponível nesta USF! 

Contactar o Enfermeiro de Família  

Informe-se junto do seu Médico de Família sobre o 

“cheque-dentista” 
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 PRECONCEÇÃO  BOLETIM DE SAÚDE DA GRÁVIDA 

 

 Leia-o; 

 Aponte as suas dúvidas; 

 Leve-o sempre consigo; 

 Contém a informação mais importante para a sua saú-
de e do bebé que vai nascer; 

 

Antes de engravidar, o casal deve marcar 
uma Consulta de Preconceção com o seu 
médico de família, para efetuar: 

 História reprodutiva, médica e familiar; 

 Análises sanguíneas; 

 Vacinação (se necessário); 

 Rastreio do cancro do colo do útero (se indicado); 

 Suplementação com ácido fólico (iniciar 2 meses 
antes de interromper método contracetivo). 

 

 

 

Deve abandonar o consumo de  

substâncias nocivas:                           

tabaco, álcool e outras drogas 

 

Se tudo estiver bem… 

 A sua gravidez será acompanhada da 
 seguinte forma: 

 PERIODICIDADE DAS CONSULTAS 

1ª consulta: o mais cedo possível - idealmente antes 

das 12 semanas.  

Consultas subsequentes: 

 PRINCIPAIS ECOGRAFIAS 

1º trimestre: entre as 11-13 semanas - realizada no 
Centro Hospitalar de Vila Nova Gaia / Espinho 

2º trimestre: idealmente entre as 20-22 semanas 

 

3º trimestre: idealmente entre as 30-32 semanas 

Datar a gravidez; avaliar o bebé, a placenta,  

o útero... 

Avaliar os órgãos e crescimento fetal, líquido 
amniótico e placenta... 

Avaliar crescimento e bem estar fetal 
(movimentos, líquido amniótico) e placenta... 

 PRINCIPAIS ANÁLISES 

 

Até às 13 semanas (1ª consulta) 

 Análises de sangue 

 Análises de urina 

 

Às 24-28 semanas 

 Análises de sangue (inclui o rastreio da Diabetes 
Gestacional que consiste na medição do açúcar 
em jejum e após ingestão de “papa açucarada”) 

 

Às 32-34 semanas 

 Análises de sangue 

 

Entre as 35-37 semanas  

 Pesquisa de bactérias nos exsudados vaginal e 
rectal 

 Realizado no Hospital / Maternidade 

 RASTREIO DE ANOMALIAS              

CROMOSSÓMICAS 

Pretende identificar os bebés com maior probabilidade 
de estarem afetados por anomalias cromossómicas 
(por exemplo o Síndrome de Down). O risco é avaliado 
através da combinação dos seguintes parâmetros: 

 Análises de sangue (Rastreio bioquímico); 

 Dados da ecografia; 

 Idade materna. 

 

Se tiver 35 ou mais anos, poderá ser-lhe 
proposta a realização de amniocentese 
ou do rastreio bioquímico integrado. 

Este rastreio é realizado no Centro Hospi-
talar de Vila Nova Gaia / Espinho após 
consentimento. 

Mensais Até 36 sem 

Quinzenais Das 36 sem 
até ao parto 


