
QUEIXAS MAIS 

FREQUENTES 

NA GRAVIDEZ 

 CORRIMENTO VAGINAL 

 É normal e tende a aumentar durante as últimas 

semanas de gravidez. 

 Faça uma higiene íntima cuidada. 

 Limpe-se sempre da frente para trás. 

 Não faça duches vaginais. 

 A perda súbita de líquido abundante e incolor 

pode significar perda de líquido amniótico! 

 Em caso de comichão, ardência ou cheiro             

desagradável, procure o seu Médico ou               

Enfermeiro de Família. 

 

 ALTERAÇÕES NAS MAMAS 

 Use um soutien adequado, que sustente bem as 

mamas 

 Lave-as com água morna e mantenha-as secas. 

 

 DORES DE BARRIGA 

 Frequente ao longo da gravidez, 

principalmente na região inferior da 

barriga. 

 A sensação de barriga dura é normal. Repouse, 

relaxe, mude de posição, respire com calma e 

profundamente. 

 É importante saber distinguir das contrações. 

 Qualquer dúvida, contacte o seu Médico ou          

Enfermeiro de Família. 

 ESTRIAS 

 Hidrate muito bem o seu corpo com creme gordo 

ou hidratante (principalmente coxas, barriga e 

mamas). 

 Após o parto, continue a hidratação com especial 

atenção às mamas. 

 

 DIFICULDADE EM DORMIR 

 Relaxe. Tome um bom banho quente ou receba 

uma boa sessão de massagens antes de se deitar. 

 

 OSCILAÇÕES DE HUMOR 

 Procure apoio nos seus entes queridos. 

 Esclareça as sua dúvidas sobre a gravidez, parto 

e cuidados ao bebé com o seu Médico ou                

Enfermeiro de Família. 

Peça ajuda ao seu Médico ou Enfermeiro 
de Família, se as alterações forem muito                  
frequentes, repetitivas e incomodativas!  
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 PRISÃO DE VENTRE 

 A obstipação tende a piorar com 

a gravidez. 

 Ingira cerca de 1,5l de água por 

dia (evite bebidas gaseificadas). 

 Faça uma alimentação à base 

de cereais, legumes e fibra      

(ex. kiwi, papaia, ameixa). 

 Mastigue bem os alimentos. 

 Faça exercício físico regular  (ex. caminhar). 

 

 HEMORRÓIDAS 

 É frequente tanto o aparecimento como o                    

agravamento de hemorróidas pré-existentes,              

sobretudo após o parto. 

 Recomenda-se a prevenção da prisão de ventre, 

principalmente à custa de uma alimentação                  

adequada e saudável, rica em fibras. 

 

 URGÊNCIA EM URINAR 

 Esvazie regularmente a bexiga. 

 Ingira poucos líquidos antes de se deitar. 

 Realize exercícios para fortalecer os músculos 

dessa região (impedir a saída de urina por 1 minuto). 

 Caso sinta dor ou ardência ao urinar, contacte o 

seu Médico ou Enfermeiro de Família. 

 VARIZES E  PERNAS INCHADAS 

 É frequente o aparecimento de           

varizes nas pernas, dando uma sensa-

ção de peso, cansaço e dor. 

 Eleve as pernas durante 30 minutos 

por dia ou 15 minutos repartidos ao lon-

go do dia. 

 Não permaneça de pé durante muito tempo. 

 Use meias de compressão elástica. 

 Massaje as pernas no final do dia. 

 Não aumente muito de peso. 

 DORES NAS COSTAS 

 As dores lombares contínuas são 

muito frequentes na 2ª metade da 

gravidez. 

 São causadas pelo aumento do peso da barriga. 

 Repouse sempre que possível. 

 Intercale um período de trabalho com um de 

descanso, sempre que possível. 

 Mantenha uma boa postura corporal. 

 Use calçado de salto baixo e base larga. 

 Aplique calor no local da dor (ex. toalha molhada 

em água quente). 

 CAIMBRAS 

 Aplique massagens locais. Gelo ou calor. 

 Caso continuem ou se agravem poderá ser 

necessário tomar medicação. Fale com o seu 

Médico ou Enfermeiro de Família. 

 ENJOOS E VÓMITOS 

 Costumam ter início no princípio da gravidez e 

prolongam-se até à 16ª-20ª semana de gestação. 

 Tenha uma alimentação saudável e equilibrada. 

 Faça 6 refeições diárias, fracionadas e em 

pequenas quantidades. 

 Permaneça deitada até a sensação passar. 

 Se forem principalmente de manhã, coma algo 

mesmo antes de se levantar (ex. bolacha de 

água e sal, gengibre, chá). 

 Mantenha uma boa higiene oral. 

 Deixe de fumar. 

 Se muito frequente, peça conselho ao seu 

Médico ou Enfermeiro de Família. 

 

 AZIA 

 Queixa frequente durante a metade final da 

gravidez. 

 Causada pelo aumento da pressão abdominal 

provocada pelo crescimento do útero. 

 Tenha uma alimentação saudável e coma 

várias vezes ao dia, em pequenas quantidades. 

 Evite o sal, condimentos e gorduras. 

 Beba leite ou um líquido morno (ex. água). 

 Não se deite logo após as refeições. 

 Eleve a cabeça ao deitar, com a ajuda de 

almofadas. 


