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Uma Segunda 
Palavra do 

Médico 

Muitas pessoas que vêem meu no
me na capa deste livro me tele
fonam e me agradecem por tê

lo escrito. Eu lhes agradeço pelo telefo
nema e pelo cumprimento, mas explico: 
Não fui eu que o escrevi. O meu papel, 
dig'l-lhes, não foi o de autor, mas de 
conselheiro médico, o responsável por 
colocar todos os pingos nos "is" de na
tureza obstétrica, anatômica e biológica. 

E como elas me regozijo com esta cria
ção das autoras. Tudo o que escrevi 
no prefácio da primeira edição norte
americana de 1985 continua valendo até 
hoje. Mas com esta segunda edição re
vista e ampliada, que endosso comple
tamente, vejo que as autoras consegui
ram melhorá-lo ainda mais. 

O livro está bem mais atualizado e é 
muito maJs abrangente. Trata com gran
des pormenores das gestações de aJto ris
co, das segundas gestações, e da perda 
da gravidez. Os temas continuam a ser 
. tratados com sensibilidade, clareza e 
-acuidade. As autoras partem de um sin
; gelo ponto de vista: há coisas com que 

toda a gestante responsável deveria se 
preocupar. Mas em seguida acrescentam 
o que habitualmente se omite: "Vão aqui 

alguns conselhos, baseados no bom sen
so, que você pode seguir para evitar tais 
complicações." 

Esse enfoque construtivo, estou certo, 
é o que ajudou este livro, redigido por 
leigas em medicina, a adquirir tanta acei
tação entre os médicos e muitos outros 
profissionais de saúde. Não só é reco
mendado (ou dado) a novas pacientes. 
por muitos ginecologistas e obstetras, co
mo também passou a ser empregado por 
esses médicos e as respectivas esposas. Os 
meus residentes lêem-no para aprender 
a melhor discernir as preocupações e in
dagações das gestantes, o que lhes aju
da a prestar um atendimento melhor, 
mais empático. 

Sem dúvida, o casal que espera um fi
lho adora o livro. Os médicos o respei
tam. Bis ai duas boas razOei para o 
estrondoso sucesso de O que Esperar 
Quando Vod Está Esperando. E não he
sito em a ventar urna terceira hipótese pa
ra explicar tanto êxito: os bebês o 
apreciam tamb6m. 

Dr. Richard Aubry 
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Uma Palavra 
do Médico 

V ivemos a melhor época para se 
ter um filho. Nas décadas mais 
recentes, verificou-se uma melho

ra extraordinária no desfecho das gesta
ções humanas - para as gestantes e para 
os bebês. As mulheres entram na gravi
dez mais sadias; o atendimento pré-natal 
é melhor e mais completo; e as materni
dades substituíram as mesas de cozinha 
e as camas de quatro colunas como o lu
gar ideal para se dar à luz. 

No entanto, ainda há muito por fazer. 
Para nós, da medicina acadêmica, fica 
cada vez mais evidente que não bastam 
médicos com boa formação e equipa
mentos sofisticados. Para reduzir ainda 
mais os riscos da gestação e do parto é 
preciso casais grávidos mais participa ti
vos. E para participar mais, os casais 
precisarão de informações mais comple
tas e exatas, não apenas sobre o parto, 
mas sobre os importantíssimos nove me
ses que o precedem; não apenas sobre os 
riscos que a gestação apresenta, mas so
bre as medidas, quer para minimizá-los, 
quer para eliminá-los; e não apenas so· 
bre os aspectos médicos da gravidez, mas 
também sobre os aspectos psicológicos 
e de estilo de vida. 

De que modo podem os pais obteres
se tipo de informação? As t:scolus s~:cun
dárias e superiores decerto não admitem 
o acréscimo de mais uma disciplina nos 
currículos: Curso Básico de Como Fa
zer Bebes. Os profissionais responsóvels 
pelo atendimento obst.étrico têm também 

o problema do tempo. Não raro se ex
cedent em explicações demasiado dentÍ· 
ficas e se mostram extremamente reti
centes nas questões psicológicas e emo
cionais que afligem os casais. 

Muitos são os que tentam preencher 
a lacuna com livros, com artigos de re
vistas e com instrução em salas de aula. 
Esses, embora muitas vezes tenham 
grande utilidade, com freqüência tam
bém contêm uma série de inexatidões do 
ponto de vista médico, além de alardear 
informações alarmantes e desnecessárias, 
ou de insistir desproporcionalmente nas 
falhas do atendimento obstétrico, levan
tando suspeitas e dúvidas que prejudi
cam a relação entre os pais e os obstetras. 

A necessidade de um livro que propor
cione aos leitores informações precisas, 
atualizadas e corretas do prisma médi
co, com a devida ênfase nos aspectos 
nutricional, pessoal e emocional da ges
tação, há muito se fazia sentir. E é com 
satisfação que a vemos ser atendida por 
um livrinho de fácil leitura, eminente
mente prático. 

As três autoras- todas com longa vi
vência nos problemas da gestação - nos 
presenteiam com essa nova perspectiva: 
a de informações corretas que permitam 
aos casais d~:semp~uhar o seu papel cen· 
trai em todo o processo gestatório, sem 
ameaçur os obstetras e as parteiras com 
quem terão de trabalhar em Intima e pro
dutiva harmonia, 

O livro é de estllo vivo, atual, de gran-
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de acuidade e equilírrio. No entanto, 
quatro aspectos de sua estrutura e de seu 
conteúdo merecem comentário especial: 

• O enfoque adotado, da gestação cen
trada na família- com o envolvimen
to do marido em todo o processo 
gestatório e com um capítulo a ele de
dicado - é excelente e muito im
portante. 

• A organização cronológica, funda
mentalmente prática - a responder 
com sensibilidade todas as preocupa
ções maiores e menores que porven
tura surjam mês a mês -, torna-o de 
fá..:i l consulta e permite que os pais se 
tranqüilizem no momento oportuno. 

• A ênfase dada à gestação, à nutrição 
e ao estilo de vida, além dos enfoques 
bastante sensatos quanto à lactação e 
i dimensão psicológica da maternida
de, torna o livro muito valioso e úni
co nesse particular. 

• Os pormenores médicos corretos e 
atualizados- cabendo ressaltar a ela-

reza ao serem abordados a genética, 
a teratologia, o trabalho de parto pré
termo, o parto, a cesariana e, uma vez 
mais, a lactação - são extraordi
nários. 

Em tudo e por tudo, creio ser este li
vro de leitura obrigatória não só pelos 
futuros papais mas também por obste
tras e enfermeiras e, enfim, por todos os 
envolvidos no atendimento de gestantes. 
A principio, sei perfeitamente, parece ser 
uma rota meioàfastada da que um cau
teloso professor de medicina deveria se
guir. Mas estou convicto: só com pessoas 
bem-informadas e re~ponsáveis e com 
profissionais também bem-informados e 
responsáveis a trabalharem em mútuo 
entendimento, em mútua cooperação é 
que chegaremos perto de nossa meta co
mum - a de bebês, mamães e famílias 
sadias. E, enfim, de uma sociedade não 
menos sadia. 

Dr. Richard Aubry 
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Por que 
Este Livro 
Renasceu 

F
az oito anos, quando eu estava pa
ra dar à luz minha filha Emma, 
que eu e minhas co-autoras conce

bemos a idéia de escrever este livro. Tí
nhamos um só objetivo: tranqüilizar o 
casal que espera um filho. 

Oito ano~ depois, esse mesmo objeti
vo não se modificou. Mas para alcançá
lo tivemos que modificar bastante nos
so livro. 

Desde o lançamento da primeira edi
ção nos Estados Unidos fomos coletan
do muitas outras informações, a tal 
ponto que acabamos conseguindo con
vencer os editores da necessidade de uma 
ampla revisão. 

Essa revisão em grande medida diz 
respeito a questões obstétricas. Mas diz 
respeito também a questões que interes
sam sobretudo ao casal grávido. Os lei
tores da primeira edição responderam a 
nosso pedido: escreveram-nos falando de 
suas preocupações e de suas vlvenclus 

durante a gestação e o puerpério. Em
bora tivéssemos conseguido responder as 
dúvidas de muitos com nosso pequeno 
livro, as de muitos outros não chegamos 
a esclarecer. 

Muitas dessas questões são esclareci
das nesta segunda edição. Chegamos a 
acrescentar um capítulo sobre as Com
plicações da Gravidez. Mas, por favor: 
para poupar os casais de preocupações 
desnecessárias recomendo que não o 
leiam, a menos que ocorra uma dessas 
complicações. 

O mais importante porém é que não 
o modificamos naquilo que os leitores 
mais gostaram: os conselhos e as reco
mendações práticas, apresentados passo 
a passo. O enfoque empátlco. As expli
cações simples de complexos a~suntos 
médicos. E, naturalmente, o discurso 
tranqüilizador. 

Não há li-tro sobre a gestação que pos
su cobrir e antecipar todas as d1Ívldas c 

Planejando com Anteced~ncia 
Se vocl' ainda nào está grávida, mas está das as lnforma~Oes necessárias para uma gra. 

planejando um bebê, leia primeiro o último I videz bem-sucedida e um bebê saudável. 
capítulo deste livro . Aí você encontrará !O· 
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questões que surgem durante ela: teria 
esse livro de ocupar bem mais do que 
uma prateleira na estante. Afinal, cada 
gestação tem as suas peculiaridades e só 
nos Estados Unidos ocorrem mais de 3 
milhões e meio de gestações por ano. Es
peramos, porém, esta nova edição de O 
que Esperar Quando Você Estd Espe
rando chegue perto desse "livro ideal". 

'• 

., 

Obrigada, queridos leitores, por todo 
o apoio e por todas as sugestões que nos 
deram. Continuem nos escrevendo. Fa
remos o que estiver em nosso alcance pa
ra continuar lhes respondendo. 

Heidi E. Murkoff 
Nova York 
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Como 
Nasceu 

Este Livro 
E

u estava grávida: e se num dia era 
a mulher mais feliz do mundo, nos 
dois seguintes era a mais preo

cupada. 
Preocupada com o vinho que tinha be

bido à noite no jantar, e com o gim
tônica que'tinha bebido várias vezes an
tes do jantar nas minhas primeiras seis 
semanas de gestação - depois de dois 
ginecologistas e de um exame de sangue 
me terem convencido de que eu não es
tava grávida. 

Preocupada com as sete doses de Pro
vera que um dos médicos me prescreveu 
para fazer vir a menstruação que decer
to só esutvn ntrnsnda, mns que duas se
manas mais tarde viemos a saber que era 
uma gestação já lá pelo segundo mês. 

Preocupada com o café que tinha be
bido e com o leite que não tinha; e com 
o açúcar que havln comido e com as pro
teínas que não havia. 

Preocupada com as cólicas no meu 
terceiro mês e com os quatro dias no 
quinto em que não senti o menor movi
mento fetal. 

Preocupada com o desmaio que tive 
ao perambular pelo hospital onde seria 
feito o parto (nunca cheguei a ver o ber
çário), com o tombo de barriga que le· 
.... ; "" nitavo mês no meio da rua e com 

a secreção vaginal sanguinolenta que li
ve no nono. 

Preocupada, até mesmo, em estar me 
sentindo bem (''ora, não estou com pri
são de ventre ... Não sinto náuseas ... Não 
urino com mais freqüência .•• - tem de 
h a ver alguma coisa errada!"). 

Preocupada em achar que não seria 
capaz de suportar as dores durante o tra
balho de parto ou de ver sangue duran
te o parto. E preocupada em não poder 
amamentar, já que todos os livros diziam 
que no nono mês meus seios deveriam es
tar cheios de colostro. 

Onde encontrar uma palavra que me 
tranqüilizasse dizendo que tudo estava 
Indo bem? Nao nos livros sobre gestaçllo 
que se empilhavam na minha mesinha
de-cabeceira. Não encontrei uma única 
referência sobre a inatividade fetal du
rante alguns dias no quinto mês como 
fenômeno comum e normal. Nem uma 
referência às quedas acidentais da ges
tante- que quase sempre são inócuas 
para o bebê. 

Ao discutk os meus sintomas, os meus 
problemas ou os receios, era em geral de 
forma tão alarmante que a discussão 
acabava por aumentar minha preocupa
ção. "Nunca tome Provera, a não ser 
que sua única Intenção seja abortar", 
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adv~.:rtia um livro- sem acrescentar que 
a mu:.her que o tomou cria um risco tão 
pequeno de anomalias congênitas para 
o bebê que o aborto indesejado nunca 
deve ser considerado. "Há evidências de 
que um único 'porre' durante a gestação 
pode afetar alguns bebês, dependendo do 
estágio de desenvolvimento já por ele 
atingido" -sem levar em conta que al
guns abusos no início da gestação, tão 
comuns em mulheres que ainda não sa
bem que estão grávidas, parectm não ter 
qualquer efeito sobre o embrião em de
senvolvin tento. 

Decerto também não encontrei alívio 
para as minhas pre0cupações ao abrir o 
jornal, ouvir rádio ou ver televisão. A 
mídia em tudo e por tudo só faz apavo
rar a gestante, vendo perigos por todos 
os cantos: no ar que respiramos, nos ali
mentos que comemos, na água que be
bemos, no dentista, na farmácia, e até 
mesmo em casa. 

A minha obstetra me consolou um 
poUI:o, naturalmente, mas só quando eu 
reunia forças e tomava coragem para lhe 
telefonar. (Receava que minhas preocu
pações parecessem tolas e o que pudesse 
ouvir em resposta. Ademais, como eu 
poderia ficar incomodando-a quase to
dos os dias?) 

Estaria eu (e o meu marido Erik
que se preocupava com tudo o que eu me 
preocupava e mais alguma coisa) sozinha 
t\lll minhas preocupações? Longe disso. 
Preocupação, segundo determinada pes
quisa, é uma das queixas mais comuns 
durante a gestação: atinge maior núme-

ro de gestantes que a náusea e os dese
jos alimentares juntos. Noventa e qua
tro em cada cem mulheres se preocupam 
com a normalidade do bebê, e 93 07o se 
preocupam com a própria segurança e a 
do bebê durante o parto. É maior o nú
mero de mulheres (91 OJo) que se preocu
pa com o seu aspecto físico do que com a 
própria saúde (81 OJo) durante a gestação. 
E a grande maioria se preocupa simples
mente por estar muito preocupada. · 

Mas embora um pouco de preocupa
ção seja normal para o casal esperando 
bebê, o excesso de preocupação represen
ta o desperdício - inútil - de um tem
po que poderia ser de bem maior 
felicidade. Apesar de tudo o que ouvi
mos, lemos, e de tudo com que nos preo
cupamos, nunca antes na história da 
reprodução humana foi tão seguro ter 
um filho - conforme Erik e eu desco
brimos depois de ficarmos preocupados 
durante sete meses e meio, quando dei 
à luz uma garotinha mais sadia e mais 
bonita do que eu seria capaz de sonhar. 

Assim, foi de nossas preocupações que 
nasceu este livro. Ele é dedicado aos ca
sais de todas as partes (mas sobretudo à 
minha co-autora e irmã, Sandee, e a seu 
marido, Tim, cujo primeiro filho está em 
disputa cerrada para ver se vem ao mun
do antes do que este livro), e foi e scrito 
na esperança de que ajude os futuros pa
pais e as futuras mamães a se preocupa
rem menos e a desfrutarem mals da 
gestação. 

Heidi E. Murkoff 
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1 
Você 

Está Grávida? 
" será que estou mesmo grávida?" 

Eis a primeira dúvida da futu
ra mamãe que se manifesta ao 

despontarem os sinais mais precoces 

da gravidez incipiente. Felizmente, po
de ser dirimida de imediato graças aos 
testes de gravidez existentes e ao exame 
médico. 

As PREOCUPAÇÕES COMUNS 

SINAIS DE GRAVIDEZ 

"S6 apresento alguns dos sinais ... Serd que 
mesmo assim estou grávida?" 

Você pode apresentar todos os sinais 
e sintomas de uma gestação incipien

te e não estar grávida. Ou, pelo contrá
rio, pode exibir apenas alguns desses 
sinais e, no enta ato, estar grávida de fa
to. Os sinais precoces de gravidez são 
meros indícios da existência do ciclo ges
tacional: cumpre dar-lhes atenção, toda
via, não se deve atribuir a eles um valor 
absoluto cómo indicadores definitivos 
desse estado. 

Enquanto alguns sinais apontam tão
somente para a possibilidade de uma ges-

- tação -sinais de presunção - , outros 
já denunciam com maior probabilidade 
a sua exlstOncla. Mas, desses sinais pre
coces, nenhum confirma de fato a 
aravldez. 

De fato, o primeiro sinal clínico de 
certeza da gravidez é o batimento cardfa-

co do bebê. Captado por volta de lO se
manas (ou, via de regra, por volta de 12 
semauas) através de um sensível instru
mento de exame, o sonar Doppler, ou 
então por volta de 18 a 20 semanas, atra
vés do estetoscópio comum,' ajuda a 
confirmar com exatidão o diagnóstico -
ao lado de um dos testes hormonais e do 
exame médico. 

TESTES DE GRAVIDEZ 
"0 médico disse que pelo exame e pelo teste 
de gravidez eu n/Jo estou grllvida, mas com cer
teza sinto que estou." 

Apesar do extraordinário progresso 
da moderna ciência médica, o seu 

papel no diagnóstico da gravidez fica, 

10 diagnóstico de gravidez pode ser feito ainda 
antes através da ultra-sonografla ou de um toa
te em amostra de sangue, embora nA o sejam pro
cedimentos de rotina. 
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por vezes, em posição secundária. A 
acuidade dos diversos testes é bastante 
variável e, em certas ocasiões, nenhum 

deles se equipara à intuição de certas w.u
lheres quando começam a "seutir" que 
estão grávidas - às vezes alguns dias 

GRAVIDEZ: SINAIS DE PRESUNÇÃO 
SINAL QUANDO SURGE OUTRAS CAUSAS 

POSSÍVEIS 

Amenorréia (falta de Em geral , do inicio ao Viagem, fadiga, estresse, 
menstruação) fim da gravidez m•!do de estar grávida, 

problemas ou afecções 
hormonais, obesidade ou 
emagrecimento extremos, 
suspensão do uso da p!lula, 
aleitamento -

Náuseas (não só 2-8 semanas após a Intoxicação alimentar, 
matinais, mas a qualquer concepção tensão, infecção e muitas 
hora do dia) outras doenças -
Micção freqüente Em geral, 6-8 semanas Infecção urinária, uso de 

- após a concepção diuréticos, tensão, diabetes 

Seios congestionados e Já alguns dias após a Uso de anticoncepcionais, 
doloridos concepção menstruação iminente 

Mudança de pigmentação Primeiro trimestre Menstruação iminente 
dos tecidos vaginal e 
cervical• 

Maior pigmentação da Primeiro trimestre Desequilíbrio hormonal ou 
aréola mamária (área ao efeito de gravidez anterior 
redor do mamilo); 
elevação das minúsculas 
glândulas perimamilares 

Estrias gravldicas (a Primeiro trimestre Desequilíbrio hormonal ou 
princípio vermelhas) sob efeito de gravidez anterior 
a pele dos seios e, 
depois, do abdome -
Desejos por certos Primeiro trimestre Dieta Insuficiente, tensão, 
alimentos Imaginação ou menstruação 

iminente 

Bl<,~urv~;in•untg dl! liuh11 Quarto ou quinto mes Desequilíbrio hormonal ou 
que vai do umbigo ao 11folto do 1r11vl~n amorlo .-
púbis 

•Sinais de gravidez verificados no exame médico. 
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após a concepção. Os testes ora existen
tes são, basicamente, de três tipos - e, 
vale destacar, nenhum deles exige para 
a sua conclusão o sacrifício de coelhos 
ou de outros animaizinhos. 

Testes de gravidez feitos em casa. São ho
je muito mais precisos do que no passado 
e de execução muito mais simples. Como 
o teste de urina feito no laboratório, o 
diagnóstico é feito pela identificação da 
gonadotrofina coriônica (o hormônio 
gravídico conhecido pela sigla hCG) em 
amostra urinária. Nos EUA alguns já 
chegam a indicar a presença do hormô
nio 14 dias após a concepção (ou seja, no 
primeiro dia da falha menstrual) e permi
tem a leitura em 5 minutos, em amostra 
urinária de qualquer hora do dia. • 

Quando feito corretamente - o que 

•No Brasil, encontram-se à venda vários desses 
testes, todos baseados no mesmo principio. (N. 
do T.) 

vem se tornando possível graças à faci
lidade de execução e de leitura- o teste 
feito em casa, ao menos nos EUA, atin
ge a confiabilidade dos feitos em labo
ratório (sendo que alguns fabricantes 
acusam precisão diagnóstica de quase 
100%). Isso quer dizer que o resultado 
positivo correto é mais provável do que 
o negativo. Qual a vantagem? A priva
cidade e o imediatismo dos resultados. 
Além disso, em virtude da acuidade diag
nóstica que já se vem alcançando na gra
videz ainda incipiente -ou seja, antes 
da mulher considerar a possibilidade de 
consultar o médico -o teste cria a opor
tunidade de um correto atendimento pré· 
natal já nos primeiros dias da concepção. 
Mais precisamente, ror ocasião do im
plante embrionário no útero. Entretan
to, alguns são bastante dispendiosos. 
Mais ainda: como não se vai confiar in
teiramente nos resultados, convirá repeti
lo, o que só faz aumentar o custo. (Há 
testes nos EUA que já vêm com dois kits 
na embalagem.) Convém portanto que 

GRAVIDEZ: SINAIS DE PROBABILIDADE 
SINAL QUANDO SURGE OUTRAS CAUSAS 

POSSÍVEIS 

Amolerimento do 2-8 semanas após a Retardo menstrual 
útero : do colo concepção 
uterino• 
---
Aumento do voiL me 8·12 semanas Tumor, fibromas 
uterino• e do abdome - --
Contrações ind1lores Na gravidez incipiente, Contrações Intestinais 
intermitentes crescendo em freqüência 

com o avanço da gravidez 

Movimentos fetais Percebidos pela primeira vez Gases, contrações 
por volta de 16-22 semanas intestinais 
d«' i1413Uiçilu 

•stnals de gravidez verificados no exame médico. 
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A DATA PROVÁVEL 
DO PARTO 

"Estou tentando planejar minha licença da gra· 
11idez. Como 110u saber a data cena do pano?" 

Avida seria bem mais simples se pu
déssemos ter certeza de que a data 

provável do parto é de fato o dia em que 
este ocorrerá. Não é esse o caso, porém, 
na maioria das vezes. Segundo determi
nadas pesquisas, de cada cem mulheres, 
apenas quatro darão à luz exatamente no 
dia previsto. Para as demais, como a gra
videz a termo normal pode perdurar por 
38 a 42 semanas, o parto ocorrerá no in
tervalo de duas semanas antes ou duas 
semanas depois dessa data. 

É por isso que se fala em data prová
vel do parto (DPP). Trata-se apenas de 
uma estimativa estatística. Costuma ser 
calculada da seguinte maneira: anote o 
primeiro dia do início do último perío
do menstrual (UPM), acrescente mais se
te dias. Subtraia três meses e você tem 
a data pFovável - um ano depois, na
turalmente. Por exemplo, digamos que 
o seu último período menstrual tenha co
meçado a 11 de abril. Somando sete dias 
temos o dia 18 de abril. Diminuinao três 
meses vemos que a data provável do par
to será a 18 de janeiro do ano seguinte. 

Se a sua menstruação vem a interva
los de 28 dias, é maior a probabilidade 
de parto próximo da data prevista. 
Quando os ciclos se dão a intervalos 
maiores, porém, é provável que o parto 
seja depois da data estimada; quando a 
Intervalos menores, é provável que seja 
antes. 

No entanto, se os seus ciclos são irre
gulares, é possfvel que esse cálculo não 
funcione. Suponhamos que vocc não te
nha ficado menstruada nos últimos três 
meses e que repcntinamllntc se descubra 
grávida. Quando se deu a concepção? 
Como a data provável do parto tem a 
sua importância, é preciso que você e o 

médico a calculem com a maior exatidão 
possível. Há elementos que podem aju
dar nesse particular, mesmo quando a 
mulher não sabe quando se deu a con
cepção e tampouco quando se deu a ovu
lação mais recente (algumas mulheres 
sabem quando estão ovulando em virtu
de de dores no flanco e de cólicas que du
ram por algumas horas, além da 
eliminação vaginal de mucosidades fila
mentosas, claras . Se estiverem acom
panhando o ciclo, podem perceber o 
declínio da temperatura um pouco antes 
da ovulação seguido de uma elevação). 

Dentre os elementos que ajudam nes
se sentido, o primeiro é o tamanho do 
útero, cujo aumento é percebido por oca
sião do primeiro exame interno. Esse 
aumento d1: tamanho corresponde ao es
tágio de gravidez suspeitado. Depois sur
girão outros indícios importar,tes, que 
em conjunto permitem melhor aferir a 
duração da gestação: o ;urgimento do 
batimento cardíaco fetal (identificado 
por volta de 10-12 semanas com o sonar 
Doppler ou ao redor de 18 a 22 semana~ 
com o estetoscópio comum); e a posição 
do fundo-de-útero (altura do útero) a ca
da consulta (ao redor da vigésima sema
na atinge a altura do umbigo). Se todas · 
essas indicações parecerem >:orrespouder 
à data calculada pelo médico, você po
derá ter quase certeza de sua correção -
ou seja, é bem provável que o bebê nas
ça duas semanas antes ou depois dela. 
Contudo, se não corresponderem, é pos
sível que o médico resolva fazer uma so
nografia entre a 12 ~ e a 20~ semana (o 
melhor, segundo alguns, é fazer o exa
me entre a 16~ e a 20~ semanas), que 
apontará com mais exatidão para a ida
de gestacional do feto. Já outros médi· 
cos fazem rotint!iramente a sonogra."ia, 
para calcular com maior exatidão a da· 
ta provável. 

Ao uproximur·se o parto, advlrl\o aln· 
da outros indfcios a apontarem para a 
data do grande evento: as contrações ute· 
rinas - indolores - podem se tornar 
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mais freqüentes (causando possivelmente 
menos desconforto), o feto se move em 
direção à pelve (insinuação), o colo ute
rino se adelgaça e reduz (apagamento) e, 
por fim, se dilata. São indícios de gran
de utilidade, mas não definitivos - só 

o bebê sabe ao certo quando se dará o 
seu nascimento. (Para maiores detalhes, 
ver Menor Distensão Abdominal e Insi
nuação p. 300; e A Hora do Parto, p. 
301.) 

0 QUE É IMPORTANTE SABER: 
QUEM A ASSISTIRÁ DURANTE 

O PARTO? 

E
mbora bastem duas pessoas para 
a concepção de um bebê, são ne
cessárias ao menos três - a mãe, 

o pai e um profissional da área de saúde 
-para que a transição do ovo fertiliza
do ao nascimento do bebê transcorra 
co"n segurança e tenha pleno êxito. Su
pondo que você e o seu companheiro já 
so: tenham encarregado da concepção, o 
dP.safio seguinte está em escolher o ter
ceiro membro dessa equipe. E tendo cer
teza de qu\.: você será capaz de conviver 
e de trabalhar com a pessoa escolhida
sobretudo na hora do parto. 2 

UMA RETROSPECTIVA 

P ara as futuras mami'es de trinta anos 
atrás, essa escolha não recebia a de

vida '::onsideração. Naqueles dias, o aten
dimento obstétrico não admitia inda
gações ou maiores questionamentos: as 
poucas opções referentes ao parto fica
vam a cargo do médico. Ati: a escolha 
do obstetra não fazia grande diferença: 
todos se pareciam muitíssimo. Mais ain
da: como a parturiente costumava estar 
Inconsciente durante o parto, acabava 
não tendo muita importância o seu rela-

1à claro que você pode e deve, teoricamente, 
fazer essa opção mesmo antes da concepção. 

cionamento com o parteiro. Em vez de 
ser um membro participante da equipe, 
a futura mamãe era confinada, mais ou 
menos, ao papel de espectadora, obe
dientemente sentada no banco de reser
va enquanto o capitão obstétrico entrava 
em ação. 

Hoje, o atendimento obstétrico admi
te tantas opções quanto existem mé
dicos nas Páginas Amarelas. Como ca
be a você fazer a escolha, eis o segredo 
para o bom desfecho: harmonizar o pro
fissional correto com a pessoa que vo
cê é. 

QUE ESPÉCIE DE 
PACIENTE É VOCÊ? 

Para. encontra_r o tipo de profissional 
mats convemente ao seu caso, cum

pre ponderar, em primeiro lugar, u es
pécie de paciente que você é. 

Será você, leitora, do tipo que acredi
ta que "os médicos sabem mais" porque, 
afinal, são todos formados? Dará pre
ferência ao médico que toma todas as de
cisões sem a consultar, sentindo-se mais 
segura quando todos os últimos recursos 
tecnológicos são empregados no seu 
atendimento? Será que, nas suas fanta
sias médicas, aquele homem circunspecto 
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GRAVIDEZ: SINAIB DE CERTEZA 
SINAL QUANDO SURGE OUTRAS CAUSAS 

POSSÍVEIS 

Visualização do embrião 4-6 semanas após a Nenhuma 
ou do saco amniótico através concepção 
da ultra-sonografia• 

Batimento cardíaco fetal• 10-20 semanas•• Nenhuma 

Movimentos fetais sentidos Depois de 16 semanas Nenhuma 
através do abdome• 

•Sinais de gravidez verificados no exame médico. 
••Dependendo do aparelho utilizado. 

o médico saiba qual a marca e o tipo de 
teste utilizado para decidir se há neces
sidade ou não de novo exame de urina. 
Isso, evidentemente, nos EUA. 

A principal falha desses testes se dá 
quando o resultado é falso-negativo: o 
exame dá negativo e a mulher está grá
vida. Conseqüência: a gestante adia a 
primeira consulta ao médico e deixa de 
se cuidar. Por outro lado, com o resul
tado positivo, talvez a mulher não veja 
motivo para procurar o médico, já que 
a primeira razão seria exatamente essa , 
a do diagnóstico da gravidez. Portanto, 
aquela que fizer uso desse tipo de teste 
deve saber que ele não substitui a con
sulta e o exame pelo médico. O acom
panhamento clínico depois do teste é 
essencial. Se o resultado for positivo, se· 
rá preciso o exame físico para confirmá
lo e depois um completo checkup pré
natal. Se for negativo e a regra ainda não 
tiver vindo, a paciente c o médico terão 
de descobrir por qu~. 

TeJte de aravldet f~ito em laboratório. 
Como o anterior, é capaz de Identificar 
11 hCG na urina com uma exatidão de 
quase I OOOJo -e já ao 7? ou I O? dia após 

-

a concepção. Diversamente daquele, po
rém, é executado por profissionais, que 
têm mais chance, pelo menos em teoria, 
de conduzi-lo corretamente. Se for esta 
a sua opção, telefone para o consultó
rio do seu médico ou o laboratório um 
dia antes e peça as instruções para a co
leta da urina. Embora seja este o teste 
de mais baixo custo, não fornece tantas 
informações quanto o de sangue, como 
veremos a seguir. 

Teste de gravidez feito em amostra de 
sangue. Essa prova, mais elaborada, fei
ta no sangue, exibe uma precisão de pra
ticamente IOO OJo já uma semana após a 
concepção (salvo os erros de laborató
rio) . Ajuda também a prever a data pos
slvol do parto através da mcnauraçAo 
exata de hCG no sangue, já que o teor 
sérico desse hormônio se modifica no de
correr da gravidez. As vezes o médico pe
de o exame Je urina e o de sangue para 
se certificar duplamente do diagnóstico. 

Independentemente do teste es~olhido, 
a probabilidade do cllagnóstlco correto 
de gravidez aumenta quando <• teste é 
acompanhado pelo exame médico. Os si-
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Como Fazer o Teste de Gravidez 
Para melhorar as chances de que o teste fei· 
to em casa seja mais exato, certifique-se de: 

• Ler as instruções da "bula" antes de usá· 
lo. Não se afobe, por mais aruiosa que es· 
teja pelos resultados. Se for necessária a 
urina da primeira micção matinal, espere 
até a manhã seguinte para fazê-lo. 

• Cronometre-o com exatidão: use relógio 
com ponteiro de segundos. 

nais físicos de gravidez - o crescimen
to e o amolecimento do útero, ao lado 
da alteração da textura da cérvice (ou co
lo uterino)- podem ser confirmados pe
lo médico já por volta de seis semanas 
de gestação. Com<) ocorre com os testes, 
entretanto, o diagnóstico de "grávida" 
feito pelo médico tem precisão maior do 
que o de "não-grávida" -apesar des
ses resultados falso-negativos serem bas
t: mte incomuns. Tais resultados são mais 
freqüentes no início da gravidez, quan
do o corpo da mulher ainda não produz 
hCG em quantidade suriciente para que 
os resultados dos testes sejam positivos. 

Quando a mulher apresenta os sinto
mas da gravidez incipiente (as regras que 
não vieram- uma ou duas-, a sensa
ção de inchação dos seios e a dor ao tocá
los, a náusea matinal, a micção freqüen
te. a fadlaa) e percebe que está ará vida 
-com ou sem teste, com ou sem exame 
- convém agir como se estivesse, ado-
tando todas as precauções necessárias, 
até que prove o contrário, ou seja, que 
nlo esteja ará vida. Nem os exames e nem 
os médicos são Infalíveis. É preciso co
nhecer o próprio corpo - pelo menos 

·externamente- mais do que o médico. 
Solicite um segundo teste (de preferên

. ela no sangue) e outro exame depois de 

• Não contamine o material antes de iniciar 
o teste. Use-o só uma vez. 

• Se houver período de espera, nao exponha 
ao calor a amostra urinária. 

• Só torne a fazer novo teste depois de al
guns dias. 

mais ou menos uma semana. Talvez 
seja cedo demais para o diagnóstico 
exato. Há casos em que o bebê chega 
sete meses e meio ou oito meses depois 
do médico ou/e do teste de gravidez 
terem concluído que a mulher não está 
grávida. 

Se o teste continuar dando resultado 
negativo e a mulher ainda não tiver 
menstruado, é preciso certificar-se (com 
o médico, evidentemente) de que não se
ja caso de gravidez ectópica -a gravi
dez que ocorre fora do útero. (Ver p. 142 
para os sinais indicativos desse tipo de 
gravidez.) 

É possível, naturalmente, experimen
tar todos os sinais e sintomas da gravi
dez incipiente sem se estar grávida. 
Nenhuma dessas manifestações, iso
ladas ou em conjunto, é prova indiscu
Uvel de gravidez. Depois de um segun
do teste de gravidez e de um segundo 
exame físico que confirmem que a mu
lher não está grávida, é preciso conside
rar a "gravidez" de origem psicológica 
-ou porque voce a deseja multo, ou 
porque não a quer de forma alguma. 
Mesmo assim, os sintomas podem ter 
ainda uma outra causa que deve ser In· 
vestigada pelo médico . 
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de avental branco, a tomar-lhe o pulso, 
se enquadra na descrição do Dr. Kilda· 
re? Se for esse o seu caso, convém recor· 
rer a um obstetra tradicional, com aquela 
aura de semideus e com aquela dedica· 
ção inabalável à sua própria doutrina de 
atendimento. 

Contudo, talvez a leitora creia que o 
st:u corpo e a sua saúde sejam assuntos 
apenas da sua própria conta e de mais 
ninguém. Talvez tenha idéias definidas 
sobre a gestação e o parto, e gostaria de 
prosseguir por todo o processo gestató· 
rio com a menor interferência possível 
do profissional de saúde. Nesse caso, 
convém não recorrer a uma assistência 
mais tradicional e procurar um médico 
ou uma parteira habilitada, que ceda a 
você o papel principal, mas que também 
a oriente na produção do seu bebê. AI· 
guém que permita que você tome ,as de· 
cisões sobre o seu parto na medida do 
clinicamente aceitável; alguém que se 
mostre dogmático apenas em lhe autor· 
gar o poder decisório. Só não vá presu
mir que um obstetra dessa nova linha 
doutrinária venha a se revelar menos 
dogmático nas suas crenças e opiniões 
que um obstetra tradicionaL 

Pode ser ainda que você tenha uma 
postura intermediária entre as duas 
apontadas. Talvez prefira um médico 
que lhe permita uma maior participação, 
um que tome as decisões baseado na pró· 
prla experiência e no próprio conheci
mento, mas que sempre a inclua nesse 
processo. Nesse cnso, o médico deverá 
ter uma postura situada entre dois extre
mos: nem será a estrela, nem será mero 
orientador ou consultor; que nem se 
mostre escravo da doutrina obstétrica, 
nem escravo de suas vontades e desejos. 
Que dê preferência ao parto natural mas 
que não venha a hesitar se houver neces
sidade de parto por cesariana para ga
rantir a segurança do bebê (ou a sua 
própria); que não se mostre dogmático 
auamo ~.o empre.gQ o•.\ não ó: mediei!.-

mentos; que não veja incongruência em 
usar um monitor fetal e uma sala de par· 
to ao mesmo tempo; e que esteja mais 
interessado na saúde da mãe e do bebê 
do que nas próprias preferências pes· 
soais. Esse profissional deverá ver a re· 
!ação médico-paciente como aqL ela em 
que cada um contribua com o melhor de 
si. 

No entanto, independentemente do 
tipo de paciente que você é, se na sua 
opinião o futuro papai deve ter igual 
participação no processo da gestação 
e do parto, é preciso ter certeza de que 
o escolhido ou a escolhida concordam 
com isso. A atitude do obstetra em ge
ral já se revela na primeira consulta, 
por vezes até mesmo ao marcá-la . O 
pai foi convidado a participar do exa
me médico e da consulta? As p(:rgun
tas feitas por ele receberam a devida 
consideração? A discussão foi voltada 
para o casal ou só para a mãe? Ficou 
claro que o pai poderá participar do 
trabalho de parto e também do par
to? 

OBSTETRA? CLÍN~CO 
GERAL (MÉDICO DE 
FAMÍLIA)? PARTEIRA 
HABILITADA? 

Ao limitar a formação daquele que 
lhe prestará o atendimento obsté· 

trico em três categorias gerais - que 
sem dúvida lhe configurarão a perso
nalidade -, esutr4 a leitora facilitando . 
a tarefa de encontrá-lo, mas a conduta 
e a doutrina do profissional, mesmo 
sendo fatores Importantes, não silo tu
do. Cumpre dar a devida atenção à for
mação médica dessa pessoa, que me
lhor venha atender às suas necessida
des. 
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O obstetra. Se a sua gravidez for de alto 
risco/ talvez convenha recorrer a um 
especialista capaz de enfrentar qualquer 
complicação possível da gestação, do tra
balho de parto e do parto: um obstet ra. 
1..! possível até achar um subespecialista 
dentro da própria especialidade obstétri
ca: alguém especializado em gestações de 
a lto risco ou mesmo um subespecialista 
em medicina materno-infantil. 

Se a sua gestação for normal do pon
to de vista obstétrico, você pode ainda 
optar pelo obstetra (como fazem oito em 
cada dez mulheres), por um médico es
pecializado em medicina de família, com 
experiência em obstetrícia (antigo clíni
co geral) (como procedem cerca de JOOJo 
a 120Jo das mulheres) ou mesmo por uma 
parteira habilitada especializada (a esco
lhida em 1 OJo a 2% dos casos). 

O médico de famma. A medicina fami
liar é especialidade relativamente recen
te, que representa na realidade um 
retorno à antiga clínica geral - à qual 
recorriam todos os membros de uma 
mesma famflia. A principal diferença en
tre ~. clínica geral e a medicina familiar 
~tá no tipo de treinamento profissional: 
o médico se especializa, no decurso de 
alguns anos, no atendimento médico pri
.nário (que inclui a obstetrícia) após ter
minar o seu curso de graduação. Esse 
especil'lista será capaz de lhe atender 
corno generalista (clínico geral), como 
ginecologista e obstetra e, no devido tem
po, como pediatra. Ciente da dinâmica 
de toda a sua fam{iia, se mostrará inte
ressl\do em todos os aspectos da sua saú
de, nilo apenas na sua gestação. Será 

ltradlclonalmente, a gravidez de alto risco ~ 
aquela ~m gestante que já teve problema gesta
tório ()I euresso; em gestante com afecção cllni
ca FOmo diabetes , hipertensllo; ou doenças 
cardlacas em gestante com problema relaciona
do ao fator Rh ou com outro problema gen6tl· 
c:o; em gestante com menos de 17 nu com mais 
de 35 anos (embora não seja comprovado o al
to risco em gestantes de 30 a 40 anos). 

capaz de lhe fazer ver a gravidez como 
parte normal da vida, e não como d oen
ça. Caso sobrevenham complicações, re
correrá ao parecer de um especialista, 
embora possa permanecer incumbido do 
seu caso. 

A parteira habilitada: Se o seu desejo 
for por um profissional cuja ênfase ve
nha a se colocar sobre você como pes
soa e não como paciente, por alguém 
com disponibilidade de tempo suficien
te para você, com muito respeito pelos 
seus sentimentos e pelos seus problemas, 
alguém bastante flexível e com pendor 
para o "parto natural", então a sua 
escolha vai recair sobre urna parteira 
ou obstetriz habilitada (apesar de mui
tos médicos atenderem sobejamente a 
tais requisitos). Embora se trate vez ou 
outra de profissional especializada, com 
vasto ~reinarnento em gestações de bai· 
xo risco e capaz de ntender aos par
tos não-complicados, tem essa profis
sional maiores chances de considerar 
a sua gravidez mais urna condição hu· 
mana do que condição médica. • Caso 
seja essa a sua opção, certifique-se de 
que se trata de uma profissional ha
bilitada; uma parteira leiga não pode 
oferecer a você e ao seu bebê o melhor 
tratamento. 

TIPO DE ATENDIMENTO 

Aleitora já escolheu o profissional 
que lhe prestará o atendimento. Te

rá que decidir, em seguida, qual o tipo 
de assistência ao parto que melhor con
vém ao seu caso. Os tipos de assistência 

4A parteira habilitada pode ser ou não uma en
fermeira. 
•No Brasil, em reglOes com grande precarleda· 
de de qualquer tipo de assist~ncla, onde nllo hâ 
médico e nem parteira habilitada, os partos do
miciliares ainda são muitas vezes feitos por "cu
riosas'', não raro sem qualquer instruçiio mais 
elementar e sem recurso alg'J..'ll .. (N. do T.) 
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mais comuns e suas possíveis vantagens 
e desvantagens são os seguintes: 

Atendimento médico individualizado. O 
médico intervém sozinho, recorrendo a 
outro quando não puder estar presente. 
Aqui no Brasil é prática comum o aten
dimento individualizado, seja por obs
tetra, seja por clínico geral, seja por 
parteira. A principal vantagem dessa 
modalidade de atendimento é que ages
tante é acompanhada pelo mesmo pro
fissional durante toda a gravidez, o que 
vai permitir um melhor entendimento en
tre ambos, com mais empatia. A princi
pal desvantagem é que, se o médico não 
puder estar presente ao parto, você tal
vez seja atendida por outro que lhe é des
conhecido.' Outro problema desse tipo 
de atendimento é que talvez durante o 
meio da gestação a leitora descubra que 
não morre de amores por seu obstetra. 
Poderá ser difícil mudar de médico a es
sa altura dos acontecimentos, por várias 
razões. 

Atendimento médico em equip'!. Dois ou 
mais médicos da mesma especialidade as
sistem conjuntamente as pacientes, em 
sistema de rotatividade. É o tipo de as
sistência que pode ser prestada tanto por 
obstetras como por clínicos de família. 
A vantagem está em que, ao ser vista por 
um profissional diferente a cada consul
tO, a leitora poderá conhecer todos, e, ao 
terem inicio as dores do parto, terá a cer
teza de encontrar ao seu lado, na sala de 
parto, um rosto que lhe é familiar. A 
desvantagem está em que talvez você não 
aprecie todos os médicos da equipe da 
mesma forma e em geral não poderá es
colher o que irá atendê-la ao nascimen
to de seu filho. Além disso, as diferentes 
opiniões dos vários médicos podendo ser 
reconfortantes ou Inquietantes, para vo· 

'O problema pode ser contornado se você en
trar em contato com o médico substituto antes 
do parto. 

cê esta escolha poderá ser negativa ou 
positiva. 

Atendimento misto. O atendimento é fei
to por um ou mais obstetras e por uma 
ou mais enfermeiras obstétricas. As van
tagens e desvantagens são semelhantes às 
do atendimento em equipe. Há no entan
to uma outra vantagem: a enfermeira, 
em algumas de suas consultas, poderá 
lhe dedicar mais tempo e atenção, en
quanto nas outras você poderá contar 
com a experiência do médico. Você ain
da poderá se beneficiar do parto assisti
do pela parteira, sabendo que o médico 
vai estar por perto r.aso surjam compli
cações. 

Maternidades intra e extra-hospital ares. 
Nos EUA têm surgido maternidades tm 
que o atendimento é feito sobretudo por 
parteiras habilitadas: o médico só inter
vém em caso de necessidade. Esses cen
tros de atendimento à gestante ora se 
situam dentro de hospitais, ora fora de
les. O atendimento só é prestado ages
tantes com gravidez de baixo risco. 

Há mulheres que dão preferência a es
sa forma de atendimento, o que para elas 
se configura numa vantagem. A princi
pal desvantagem aparece quando surge 
alguma complicação durante a gravidez 
(como ocorre cerca de 20o/o a 300Jo das 
vezes): a mulher terá de recorrer ao mé
dico e dar inicio a um novo relaciona
mento; caso a compllcaçllo ocorra 
durante o trAbalho de parto ou no parto 
(como ocorre em 10% a 15% dos casos), 
o médico - estranho à parturiente - se
rá chamado para atendimento de emer
gência. Nas maternidades lndepe!:tdentes, 
não vinculadas a hospital, as cc•mplica
ções podem obrigar a transferência pa
ra centro médico com maiores recursos. 

Parteiras habilitadas (parto em c:asa). 
Nos poucos estados norte·amerh:anos em 
que essa forma de atendimento é perrni· 
tida, va-se que essas parlelras oferecem 
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uma vantagem: o atendimento é perso
nalizado e o parto é feito em casa (se a 
gestante preferir). Contudo, por vezes 
surgem complicações que obrigam a pre
sença de um obstetra em questão de mi
nutos. Portanto, a menos que a parteira 
trabalhe em associação com um médico, 
que possa rapidamente intervir em situa
ções de emergência e que haja possibili
dade de transporte imediato para um 
hospital, o risco para a mãe e para a 
criança podem ser significativos. 

ENCONTRANDO O 
CANDIDATO 

Já com uma idéia razoável do tipo de 
profissional e ua espécie de atendi

mento desejados, onde você poderá en
contrar alguns possíveis candidatos? Eis 
algumas boas fontes de informação: 

• J seu ginecologista ou clínico geral 
(caso tenha experiência obstétrica), 
desde que lhe agrade o seu estilo de 
atendimento. (Os médicos costumam 
recomendar outros com doutrinas se
melhantes às suas próprias.) 

• Os amigos e amigas que tiveram filhos 
recentemente e cuja conduta adotada 
durante a gestação e o parto tenha si
do do seu agrado. 

• Umn parteira, se voce tiver a felicida
de de já conhecer uma. 

' • As entidades médicas locais, que po-

1

1 dem lhe fornecer uma lista de obs
tetras. 

• Um hospital ou maternidade próximos 
de sua residência. 

• Os postos de saúde locais. 

• At. Páginas Amarelas, se as demais 
fontes falharem. 

OS VÁRIOS TIPOS DE 
PARTO E DE ASSISTÊNCIA 
À PARTURIENTE 

Nunca antes teve a mulher tanto con
trole sobre a gestação e o parto 

quanto hoje. Durante milênios sempre 
coube à natureza e a seus caprichos de
cidir o destino obstétrico da mulher. No 
início deste século, porém, esse destino 
passou a ficar nas mãos do médico. Ho
je em dia, enfim, embora a natureza e 
o médico ainda interfiram em certa me
dida, cabe à mulher e ao parceiro um nú
mero bem maior de decisões. A mulher 
já pode escolher o momento de engravi
dar (graças aos modernos métodos de 
controle anticoncepcional e de previsão 
da ovulação) e muitas vezes, salvo em ca
so de complicações, em que condições 
dará à luz. São várias as modalidades de 
parto existentes, mesmo dentro de um 
hospital-maternidade. Fora do hosp ital, 
há ainda um número bem maior de 
opções. 

Embora o parto de sua preferência 
não deva ser o único fator a influenciar
lhe a escolha do profissional e da equi
pe assistencial, trata-se de fator impor
tante que deve ser discutido desde o 
inicio. (Convém lembrar, contudo, que 
a decisão final às vezes só é tomada ao 
fim da gravidez, sendo que muitas só 
mesmo na hora do parto.) Entre as di
versas opções de parto hoje existentes ca
be considerar algumas, que poderao ter 
grande influência na escolha do médico 
e do hospital: 

A assistência centrada na famflla. Esse 
tipo de atendimento, embora visto como 
ideal por muitos, ainda não é uma reali
dade em muitos hospitais, embora se sin
ta uma forte tendência nessa direção. Há 
uma série de critérios (ASPO/Lnma~c) 
que visam esse ideal: normas hospitala
res voltadas para a assistência centrada 
na famllia; programas de preparação ao 
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parto baseados nessas diretrizes; atendi
mento ao trabalho de parto sem interfe
rência tecnológica desnecessária e com 
ênfase nas necessidades psicológicas e so
ciais; uma atmosfera em que se fomen
ta a cnnversa, a mútua ajuda e o mútuo 
conhecimento, onde são feitas adapta
ções segundo as diferenças culturais e on
de se estimula a amamentação já na 
primeira hora após o parto, desde que 
não haja contra-indicações; programas 
de preparo da mulher para o aleitamen
to e para os cuidados com o recém
nascido, que permitem que a amamen
tação tenha início o mais cedo possível, 
mesmo antes da alta hospitalar. Uma das 
modalidades de alojamento conjunto, 
mãe e bebê ficam num mesmo quarto, 
confortável, mobiliado, com banheiro, 
com espaço suficiente para acomodar os 
parentes e outros auxiliares, além de 
equipamento médico e dos pertences da 
parturiente, com berço e sofá-cama pa
ra que algum familiar possa ali dormir. 
Convém ta,!llbém haver uma área próxi
ma para que as pessoas que acompa
nham o trabalho de parto possam des
cansar esporadicamente. 

Sala de partos. Há algum tempo, a mu
lher que ia ter um filho ficava na sala de 
trabalho de pano, tinha o bebê na sala 
de partos e depois se recuperava na sala 
de pós-parto. O bebê lhe era tirado ime
diatamente após o parto e levado para 
o berçário, onde era atendido por trás de 
janelas de vidro. Hoje já é possível para 
a mulher internada ficar na mesma sala 
ou quarto durante todo o período do 
parto e mesmo após, onde também fica 
o bebê. Há salas de parto equipadas pa
ra a assistência ao parto normal e ao par
lo llompllcado (nu mr1lorln dos hospitais, 
as cesarianas e outras complicações sao 
feltns numa sola de parto Isolada ou no 
centro cirúrgico). Mesmo ussim, o seu 
aspecto muitas vezes é o de um quarto 
de hotel, com iluminação baixa, quudros 
na parede, cortinas na janela, armários, 

cama confortável - que costuma se con
verter em "mesa de parto". 

Em muitos hospitais a mulher é trans
ferida da sala de parto para a de pós
parto (com o bebê, nos casos de alo
jamento conjunto) depois de uma hora. 
Noutros hospitais, mais progressistas, 
a mulher pode permanecer na mesma 
sala durante toda a revisão clínica do 
pós-parto - às vezes com o marido e 
com outros parentes, que a tudo presen
ciam. 

É claro que se recomenda esse tipo de 
sala de parto para as gestações de baixo 
risco, sem possibilidade de maiores com
plicações durante o parto. Em vários 
hospitais, contudo, como a demanda 
desse tipo de sala de parto excede em 
grande medida a oferta, em geral ficam 
nela as gestantes que chegam primeiro. 
Por isso, pode-se não encontrar uma 
quando se precisa. Felizmente, esse tipo 
de assistência ao parto pode ser condu
zido, dentro da mesma doutrina, em hos
pitais mais tradicionais. 

Cama de parto. A mesa de parto dura 
e plana, em que provavelment~ a sua 
mãe lhe deu à luz, vem perdendo te;·re
no para a cama mais confortável e que, 
graças ao acionar de uma alavanca, se 
transforma em "cama de parto". Em ge
ral, a cabeceira pode ser elevada dt> tal 
forma que a parturiente fique em posi
ção de cócoras ou de semicócoras, com 
rebaixamento dos pés da cama para o 
trabalho do obstetra ou da parteira. De
pois do parto é só trocar os lençóis e 
acionar uns botões ou alavancas e pron
to - você já está de novo na cama, re
pousando. 

Cadeira de pauto. Os que defeudem o 
parto de cócOJ'llS prcferemn cadolrul\ cu· 
ma. A cadeira permite que a mulher fi. 
que sentudn durante o purto. Como a 
posição facili ta o auxílio em casos gra
ves, teoricamente acelerando o trahalho 
de parto, é uma modalidade atraeme pa-
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ra gestantes e muitos obstetras. Por ve
zes, entretanto, a maior pressão exerci
da pela cabeça do bebê contra a pelve, 
quando a mãe está na posição rle cóco
ras, pode causar excessiva laceração do 
perlneo. Er.1bora essas lesões possam ser 
corrigidas, prolongam a recuperação e o 
desconforto no pós-parto. 

Parto de Leboyer. Quando o obstetra 
francês Frederick Leboyer propôs a teo
ria do parto sem violência, a comunida
de médica o ridicularizou. Hoje muitos 
dos procedimentos que propôs, que vi
sam tornar mais tranqüila a chegada do 
recém-nascido ao mundo, viraram roti
na. Muitos são os partos feitos sem a for
te iluminação que antes parecia tão 
necessária, na premissa de que a ilumi
nação suave pode tornar mais gradual e 
menos traumática a transição do útero 
escuro para o mundo exterior tão ilu
minado. Torna-se desnecessário segu
rar o bebê pelas pernas e dar tapinhas: 
preferem-se maneiras menos violentas 
para estimular-lhe a respiração quan
do ela não começa espontaneamente. 
Em alguns hospitais, o cordão umbili
cal é seccionado imediatamente; nou
tros, que seguem o método de Leboyer, 
o cordão é preservado enquanto a mãe 
e o bebê entram em contato pela primei
ra vez, mantendo-se o elo fisico entre 
ambos durante esse primeiro conheci
mento mútuo. E embora o banho quen
te recomendado por Leboyer para a 
atenuação da chegada do bebê e para fa
cilitar a transição do melo aquoso para 
o seco não seja procedimento comum em 
hospitais, vem sendo cada vez mais o de 
colocar o bebê nos braços e no colo da 
mãe. 

A despeito da crescente aceitação das 
multas teorias de Lcboyer, o purto den
tro dessa doutrina ainda não atingiu uma 
larga fulxo du popuhtçllo. A ~:&~stunte que 
P.Stiver interessada nesse tipo de parto de
ve conversar com o obstetra ou procu
rar por um que siga a doutrina. 

Parto debaixo d'água. Trata-se de um 
conceito ainda não muito aceito pela co
munidade médica. Embora o parto re
crie o ambiente intra-uterino, e embora 
as mulheres que o vivenciaram o apro
vem como experiência gratificante, o ris
co de afogamento do bebê ainda é 
seriamente considerado por muitos obs
tetras e por muitos hospitais. Por mais 
remoto que seja esse risco, ainda o jul
gam muito grande para aceitar essa mo
dalidade como rotina. 

Parto em casa. Para algumas mulheres 
a idéia de internação para ter um filho 
quando não estão doentes não parece 
muito atraente. O que as atrai é o parto 
domiciliar. O recém-nascido chega ao 
mundo numa atmosfera de amor e de ca
rinho, no seio da família. Há um risco: 
caso surjam complicações, os recursos 
para o atendimento de emergência não 
estarão ao alcance. Para muitas mulhe
res a maternidade ou o hospital permi
tem que o parto se realize num ambiente 
a um só tempo familiar e "técnico": os 
recursos tecnológicos também estarão à 
disposição. Já as gestantes que insistem 
no parto domiciliar precisam se certifi
car de que serão atendidas por obstetra 
ou por parteira habilitada. E de que o 
transporte para um hospital próximo se
ja possível em caso de necessidade. Na 
Inglaterra, os partos feitos em casa não 
são incomuns, embora se mantenha de 
prontidão uma ambulância completa
mente equipada para um atendimento 
emergencial, pronta para transportar a 
mãe e, se o parto já tiver ocorrido, para 
transportar o recém-nascido ao hospital 
em caso de urgência. 

PARA FAZER 
A ESCOLHA 

Depois de identificado o possivel pro
fissional que a atenderá, telefone e 
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marque consulta para emrevista. Não vá 
desprevenida: formule antecipadamente 
algumas perguntas que na sua opinião 
ajudarão a sincronizar o seu relaciona
mento com o médico, para que não se 
estimulem atritos de personalidade. Mas 
não crie a expectativa de concordar em 
tudo - isso nilo ucont ccc nos cusamcn
tos mais felizes. Talvez para você seja 
importante que o médico ou o obstetra 
saiba ouvir e saiba explicar. Será que ele 
atende a essa exigência? Se você estiver 
preocupada com os aspectos emocionais 
da gravidez, será que ele leva suas quei
xas a sério? Convém também perguntar
lhe sobre as questões, das arroladas a se
guir, que você considerar mais importan
tes: parto natural versus parto com 
anestesia versus parto com uso de medi
cação (não anestésica) contra a dor; 
amamentação; indução do trabalho de 
parto; uso de monitorização fetal; lava
gem intestina l (uso de clister); uso de fór
ceps; parto cirúrgico (cesariana); qual
quer outrfl assunto que a preocupe. É a 
única maneira de garantir que não irão 
ocorrer surpresas desagradáveis no últi 
mo minuto. 

Talvez o mais importante na primeira 
consulta seja permitir que o médico ve
nha a conhecer o tipo de pessoa que vo
cê é. Pelas reações dele, perceberá se ele 
se sente ou não à vontade com você. 

Talvez também queira saber algo a 
respeito do hospital onde ele trabalha. 
Convém verificar se o hospital dispõe de 
Instalações necessârlas para um bom 
atendimento -sala de partos, quartos 
individuais, unidade de tratamento in
tensivo neonatal, alojamento conjunto, 
sala para parto de Leboyer etc. Convém 
também ver se há flexibilidade na roti
na do hospital (vou ser obrigada a fazer 
lavagem intestinal e a raspar os pêlos do 
períneo?), Ver uunbóm se admitem a 
presença do pai durante o parto, seja na
tural ou cesáreo. Em que po~lçao você 
será atendida durante o parto? Ficará dc= 
costas? Ficará de cócoras? etc. 

Antes de tomar a decisão final, veja 
se o médico lhe inspira de fato confian
ça. A gravidez é uma das vivências mais 
importantes da vida- você não vai que
rer colocá-la nas mãos de um marinhei
ro de primeira viagem em quem você não 
acredite , em quem você não confie. 

PAllA TIRAR O MELHOR 
PROVEITO DA RELAÇÃO 
MÉDICO-PACIENTE 

Aescolha do profissional ideal para 
você é apenas a primeira etapa. Pa

ra a grande maioria das mulheres, que 
nem querem ceder toda a responsabili
dade pa ra o profissional, e nem assumir 
sozinhas inteiramente, a etapa seguinte 
consiste em fomentar um bom relacio
namento com ele. Eis como: 

• Quando, no intervalo entre as consul
tas, surge alguma coisa que você acha 
que vale a pena mencionar, anote-a 
para não vir a esquecê-la na próxima 
consulta . (Para tal, é de ajuda afixar 
listas em lugares convenientes - na 
porta da geladeira, na sua bolsa, na 
sua mesa de trabalho, na mesinha-de
cabeceira - para que você não tenha 
trabalho em anotar o que deseja; or- 1 
ganize as listas antes de cada visita ao ) 
médico.) Essa é a única maneira devo- ~ 
cê ter certeza de que nada foi esqueci
do, de que você irá relatar todos os 
sintomas. B voce ntlo perderá tempo, I 
e nem fará o médico perder o dele, 

1 
tentando lembrar-se do que você ia 1 

mesmo perguntar. f 

• Leve junto com a lista de perguntas j 
uma caneta e um bloco para que você 
possa anotar as orientações dadas pe- 1 

lo seu médico. Multas pessoas flcnm ' 
multo nervosas na presença do médi· 
co para que depois se lembrem de tu· 
do o que ele falou. Se ele não lhe der 
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Protegendo-se Contra os Erros Médicos 
Ao admitirem que a relação médico-paciente 
na obstetrfcia moderna requer a parceria, a 
participação mútua, e que quando o resul
tado fica nquém das cxpco.:tntivus nem sclll· 
prc n fulhn ~ dullt~dku, os doutl>l'l'S tulo 111ub 
se permitem l'icur senuu.Jos ..:omu pmos en
quanto os pacientes ficam a atirar a esmo em 
a1vos irdefesos. Reagem, e inclusive em ra
ras ocasiões, viram a mesa: imputam o crru 
aos próprios pacientes que os acusam de in
cúriA ou erro médico (malpract ice)•. Apesar 
disso, embora estejam em crescimento os ca
sos desse tipo nos tribunais (nos norte
!1fllericdnos, por exemplo), você não precisa 
se preocupar se terá de pagar ou não seu mé
dico um milhão de dól:tres por não tomar as 
vitaminas que ele ou ela prt:screveu. Você 
9recisa se preocupar, entretanto, se a culpa 
do erro médico lhe for atribufda, pois, nes
se caso, o pr~ço a ser pago poderá ser bem 
mais alto: talvez esteja em jogo a sua vida 
ou a vida do bebê. 

Portanto, para que você nao acabe sendo 
acusada, recebendo uma pena de talião, to
me as seguintes precauções: 

• Diga toda a verdade e nada mais que a v.:r
dade. Não forneça ao médico ou à médi
ca uma história médica incompleta. Faça-o 
saber dos medicamentos ou urogas de que 
você faz uso- !feitos ou ilícitos, fanna
cológicos ou não (inclusive fumo e álcool) . 
Informe-o também das enfermidades ou 
cirurgias passadas ou recentes. 

• Não recuse exames necessários: raio X, 
oxam~s de sangue çtc. B tampouco o~ me
dicamentos, a menos que você tenha uma 
segunda opinião autorizada que a façH mu
dar de Idéia. 

• Siga as instruções com atenção ao 
submeter-se a um procedimento médico. 
Você não pode culpar o radiologista por 
uma radioarafia borrada, fora de foco, ca· 
10 tenha se mexido quiUldo lhe pediram pu· 
ra ficar parada. 

• Siga as recomendações médicas: data e ho
rário da consulta, ganho de peso, repou
so na cama, exercícios, medicamentes, 
vitnminns, c nssi m por dinntc -11 tulo Sl'f' 

que dispouhn de outrn rc..:omcudu<,'lluut~

dica rcspcitadu que lhe oriente em cou
trário. 

• Não permita que ninguém lhe trate sob in
tluência cen a de drogas ou bebidas alcoó
licas. Se assim proceder, estará se cum
pliciando ao crime. 

• Sempre alerte o médico sobre efeitos ad
versos óbvios de algum medicamento ou 
tratamento, assim como qualquer sintoma 
importante durante a gestação. Também 
não deixe de lhe dizer quando achar que 
a conduta por ele adotada estiver incorre
ta (ver p. 44). 

• Nunca ameace ou alarme, sob outros a;
pectos, um médico de modo a interferir no 
tratamento que esteja recebendo. 

• Cuide-se bem. Siga a Dieta Ideal (ver p. 
109), faça repouso e exercícios, e evite so
bretudo as bebidas alcoólicas, o cigarro, 
e outras drogas ou medicamentos não pres
critos , depois de saber que está grávida, 
ou, melhor ainda, ao começar a tentar 
conceber. 

Se achar que não pode seguir as instruções 
médicas ou prosseguir com a conduta tera
pêutica recomendada, certa ou errada, sem 
dt1vhla nllo acredita ou eonf!a na pauoa ce. 
colhida para acompanhá-la e ao seu bebê du
rante a gravidez, o trabalho de parto e o 
parto. Nesse caso, o melhor a fazer~ mudar 
de médico. 

•o termo malpractlce da Unsua lnsteaa, aqultra. 
duzido por lncllria ou erro m~ico, refere-se a urna 
conduta m~ica (diasnóstica ou terapêutica, por 
exemplo) que romPt oom oa prlnclptoa ICIRis ou 
as regras da pronsslo a nm de que o m~dlqo obte· 
nha alguma vantagem pessoal; é um termo legal ou 
jurldlco. (N. do T.) 
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as in formações adequadas voluntaria
mente, faça as perguntas antes de ir 
embora, evitando assim confusão ao 
chegar em casa. Indague sobre coisas 
como os efei tos colaterais deste ou da
quele tratamento, por quanto tempo 
tomar determinada medicação se al
guma for prescrita, quando se comu
nicar com ele sobre qualquer pro
blema. 

• Embora você não vá chamar o médi
co por qualquer incômodo pélvico me
nor , não deve hesitar em consultá-lo 
se não conseguir resolver o problema 
lendo um livro como este, ou se achar 
que não dá para esperar até a próxi
ma consulta. Mesmo que suas preocu
pações lhe pareçam tolas, não receie 
por isso. A menos que o médico seja 
recém-formado, já terá ouvido todas 
essas queixas antes. Prepare-se para 
ser clara, específica, ao relatar os sin
tomas. Em caso de dor, é preciso 
aponlar a exata localização, a dura
ção, o tipo (aguda, surda ou em cóli
ca) e a intensidade. Se possível, ex
plique-lhe o que a agrava e a alivia
a mudança de posição, por exemplo. 
Em caso de corrimento vaginal, des
creva a cor (vermelho vivo, vermelho 
escuro, acastanhado, rosa ou amare
lado), indique quando começou e re
vele a intensidade. Também é preciso 
descrever os sintomas que o acompa
nham (febre, náusea, vômito, cala
frios, diarréia). (Ver Quando Chamar 
o Médico, p. 1 S 1.) 

• Ao ficar sabendo de alguma novida
de em obstetrícia, não vá para a pró
xima consulta já dizendo ao médico 
que "precisa daquilo". Em vez disso, 
proQllro 1aber a oplnlllo do proflaNio· 
na! a respeito: se ele vê nesse novo pro
cedimento algo de valor. Muitas vezes, 
os jornais, as revistas e a televisão no
ticiam progressos médicos prematura-

mente, antes de terem sua eficácia e 
segurança comprovadas através de 
pesquisas controladas. Se for je fato 
uma conquista legítima, é bem possí
vel que o médico já tenha ouvido fa
lar dela ou talvez queira saber mais a 
respeito. Seja legítima ou não, você e 
ele só terão a lucrar mediante essn tro
ca de informações. 

• Ao ouvir alguma coisa que não cor
responde ao que o médico lhe disse, 
peça-lhe a opinião sobre o assunto. 
Mas sem desafiá-lo: apenas para ter 
melhores informações. 

• Se você suspeitar de que o seu médico 
está errado a respeito de alguma coi
sa (por exemplo, aprovando as rela
ções sexuais quando você já tem uma 
história de aborto), diga a ele. Não vá 
supor que o médico, mesmo com o 
prontuário ou sua ficha na mão, sem
pre lembrará de todos os aspectos de 
sua história clínica e pessoal - tam
bém é da sua responsabilidz,de ajudá· 
lo a evitar possíveis erros. O melhor 
a fazer nessa situação é expor-lhe co
mo você percebe o caso e falar de to· 
das as suas pn ocupações sem desa
fiá-lo. Quase sempre a gesta.nte desco
bre que o profissional realmente se im
porta com o problema e recebe a 
crítica de bom grado. 

Se tiver algum desentendimento a 
respeito de qualquer assunto- por ter 
ficado esperando, por não conseguir 
a resposta a uma pergunta formulada 
etc. - não deixe de comunicá-lo. Os 
desentendimentos não discutidos, não · 
comunicados, prejudicam a relação 
médico-paciente. 

• Se o seu relacionamento com o tn~CII• 
co se deteriorar irreparavelmente, pen
se no que significa a mudança de 
médico. Ele provavelmente não deve 
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gostar de atritos e confusão mais do 
que você. Não espere, contudo, um 
bom atendiml!nto obstétrico se você fi
car trocando regularmente de médico, 
atrás de um que acate as suas ordens. 

Considere, em vez disso, que o pro
blema no atendimento que vem rece
bendo talvez tenha origem em você 
mesma. 



--2- -
Agora Que 
Você Está 
Grávida 

As PREOCUPAÇÕES COMUNS 

---------------------------------------------------~~ 

Agora que você deixou de se preo
cupàr com o resultado do teste de 
gravidez, por certo já começará a 

ter muitas outras dúvidas: A minha ida
de ou a de meu marido terá algum efei
to sobre a gravidez ou sobre o noss,o 
bebê? De que modo o feto pode ser af\: .. 
tado por afecções crônicas ou por pro
blemas genéticos? Nosso estilo de vida 
anterior faz alguma di ferença? Será que 
minha história obstétrica vai se repetir? 
O que fazer para reduzi r possíveis riscos 
que eu possa apresentar·? 

A HISTÓRIA 
GINECOLÓGICA 
"NDo mencionei umu gravidez pr~viu u me11 
ob~tetru porque ocorreu quu11do u/111Ju 1100 1!.1'· 

1111111 caslldll. Dl!verlu ter 1111!/lcltmlulo?" 

Ahlstórlu ginecológica pr·cgr·essa tl!m, 
para o obstetra, tanta importância 

quanto as informações colhidas duran-

te a gravidez atual. Tudo o que já lhe 
ocorreu nessa esfera- gestações, abor
tos espontâneos ou provocados, cirurgias 
ou infecções - pode ou não ter conse
qüências sobre a sua gestação atual. Tu
do deve ser contado ao médico. São 
informações que permanecerão em se
gredo graças ao sigilo profissional. Não 
se preocupe com o que o médico acha ou 
deixa de achar. A função dele é cuidar 
da gestante e do bebê. Não compete a ele 

julgar você. 1 

~~~=:~::,:,~e~~~:~~:~~tinlra 
gravidez atual?" J 

P rovttvclmcnte não . Sobretudo ~e f~- , 
ram recentes e se ocorreram no prt- , 

meiro trimestre. A técnica do aborto, nos ' 
EUA, u:m evohrldo. O~ que foram t't.:l· 
tos antes de 1973 criavam maior risco de 
aborto espontâneo no segundo trimestre 
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-a técnica enfraquecia o colo uterino, 
tornando-o insuficiente. Desde aquela 
época, naquele país , as técnicas de abor
to no primeiro trimestre evoluíram e 
não acarretam mais esse tipo de lesão 
cervical. 

Os abortos múltiplos no segundo tri
mestre (entre 14 e 26 semanas), contu
do, parecem aumentar o risco de aborto 
futuro no terceiro trimestre ou, seja, de 
parto prematuro. Caso você tenha sofri
do aborto depois do terceiro mês, veja 
p. 256 para saber como reduzir os riscos 
de parto prematuro. 

Em qualquer caso, deixe o médico 
ciente dos abortos. Quanto mais ele sou
ber a respeito de sua prévia história gi
necológica, melhor será o atendimento. 

FIDROMAS 

"Tivejibromas durante vários ano$ e nunca me 
causaram problema. Mas agora que estou grá· 
vida fiquei preocupada. " 

Os fibromas ocorrem mais habitual
mente em mulheres com mais de 35 

anos. Nos EUA, o número de mulheres 
grávidas nessa faixa etária tem crescido . 
Assim, os fibromas começam a se tor
nar relativamente comuns durante a gra-

' videz (ocorrem em 1 a 2 mulheres em 
t 100). A grande maioria das gestantes 

com fibromas chegam ao termo sem 
complicações vinculadas à condição. Por 
vezes, entretanto, essas pequenas neopla
slas benignas, qut se desenvolvem na pa
redeintema do útero, causam problema: 
aumentam um pouco o risco de gravlde:t 
ectópica, de aborto espontâneo, de pla
centa prévia (placenta com implante bai
;:o), de descolamento prematuro da 

; Placenta (da parco~ uterina) , d~ tra ba
}ho de parto pn:maturo. de ruptura pre
coce da bolstt d'úguu, dé nao progrcssllo 
dó. parto, de mulformaçuo l't:tal. c de 
apresentaçllo cefálica anômulu. Para ml· 
nlmlzar esses riscos, a gestante deve: dis-

cutir o problema ctos fibromas com o 
médico para que fique melhor informa
da da sua condição geral e dos possíveis 
riscos no seu caso em particular; para 
que reduza os riscos em gestações futu
ras (ver p. 81); e prestar particular aten
ção aos sintomas que indicam problema 
iminente (p . 151). 

Às vezes a mulher com fibroma per
cebe uma pressão ou dor no abdome. 
Embora deva informar ao médico, não 
costuma significar nada de mais impor
tante. O repouso e os analgésicos segu
ros (ver p. 366) durant~ quatro ou cinco 
dias costumam trazer-lhe alívio. Às ve
zes os fibromas degeneram ou se torcem, 
causando dor abdominal não raro acom
panhada de febre. Em ocasiões esporá
dicas (raras) requerem intervenção cirúr
gica. Se o médico achar que o fibroma 
vai interferir no parto vaginal, p oderá 
optar pela cesariana. 

"Removi dois jibromas alguns anos atrás. Se
rá que tem problema por agora estar grd~ida?" 

Na maioria dos casos a remoção de 
fibromas não interfere em gravidez 

subseqüente. A cirurgia extensa para a 
remoção de fibromas maiores, entretan
to, enfraquece o útero, às vezes de tal 
forma que este não resiste. ao trabalho 
de parto. Se for esse o caso- segundo 
a avaliação do médico-, a solução es
tará no parto cesáreQ. Convém à gestan
te se familiarizar com os primeiros sinais 
de trabalho de parto precoce que come
ce antes da data prevista para a cirurgia 
(ver p. 258). Nesse caso, convém ir ime
diatamente ao hospital: trata-sede emer
gência obstétrica. 

INSUFICIÊNCIA CERVICAL 

"11••e um aborto nrJ qulntu me~· tio nr/111111 pri· 
muiru Brtl vhlet.. O m4tlicrJ me tllsse f/111! foi cuu
.l'ado por illl'uflc/Oncla da cdn•lt:l!. A cubo de 
.\'uber que estou grávida de nm-o e ,ç6 em pen-
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Sllr que possa ter o mesmo problema fico apa
vorada. " 

Agora que a sua insuficiência cervical 
foi diagnosticada, o médico deverá 

ser capaz de prevenir novo aborto. A in
suficiência cervical, em que o colo ute
rino se abre prematuramente ao ser 
submetido à pressão do útero e do feto 
em crescimento, ocorre mais ou menos 
em uma ou duas de cada cem gestações. 
Acredita-se que seja responsável por 
200Jo a 250Jo d e todos os abortos espon
tâneos no segundo trimestre. O proble
ma pode decorrer de enfraquecimento 
hereditário da cérvice (o colo do útero); 
de exposição da mãe ao dietilestilbestrol 
(DES; ver p. 70) quando ainda se acha
va no útero da própria mãe; de extremo 
e.;tiramento ou de pronunciadas feridas 
laceradas da cérvicedurante um ou mais 
partos; de cirurgia ou de tratamento a la
ser de lesão do colo uterino; de D&E ou 
de abor.to traumático (sobretudo, nos 
EUA, quando feit<>s antes de 1973). A 
gravidez múltipla (gêMeos) pode também 
levar à insuficiência cervical. Nesse últi
mo caso, porém, o problema não se re
petirá em gestações subseqüentes com 
um só feto. 

Costuma ser diagnosticada quando 
a mulher aborta no segundo trimestre 
depois de experimentar o apagamento 
(adelgaçamento) indolor progressivo e 
dilatação da cérvic:e sem contrações ute
rinas aparentes e sem sangramento va· 
ginal. O ideal seria o médico conseguir 
fazer o diagnóstico antes de ocorrer o 
aborto, para que a gravidez prosseguis
se de modo normal. Ultimamente a so
nografia vem se mostrando promissora 
para esse fim. 

Em caso de aborto em gestação pré
via por lnsuflolênçla cervical 6 preciso In· 
formar Imediatamente o obstetra do 
problema na gravidez atual. A cerclagem 
(sutura do orifíci<> cervical) pode ser feita 

no início do segundo trimestre (12 a 
16 semanas) para evitar a repetição da 
tragédia. O procedimento, bastante sim
ples, é feito no hospital depois de con
firmada uma gravidez normal pelo ultra
som. Depois da cirurgia e de 12 horas 
de repouso no leito, permite-se que a 
paciente já vá ao banheiro sozinha, e 
12 horas depois já pode voltar às ati· 
v idades normais. Talvez se proíba a re
lação sexual por toda a gestação. Pode 
também haver necessidade de exames 
médicos freqüentes. Em certos casos 
raros, em lugar da cerclagem se lança 
mão do repouso absoluto e de um d1s· 
positivo chamado pessário para sus
tentar o útero. O tratamento pode tam
bém ser iniciado quando o ultra-som 
ou o exame vaginal mostram que a cér
vice está se abrindo, mesmo que não 
tenha ocorrido aborto espontâneo pré
vio. 

A época de remoção dos pontos de
penderá em parte da preferência do mé
dico e em parte do tipo de sutura. Em 
geral são removidos algumas semanas 
antes da data provável do parto; em al
guns casos só são removidos depois de 
iniciado o trabalho de parto, a menos 
que ocorra infecção, hemorragia ou 
rompimento prematuro das membranas. 

Independentemente da conduta tera· 
pêutica adotada, são boas as chances da 
gravidez chegar a termo. MeJmO assim, 
a gestante deverá estar alerta para os si
nais de problema iminente no segundo 
e no inicio do terceiro trimestres: pres· 
são no baixo-ventre, srcreção vaginal 
com ou sem presença de sangue, micção 
excessivamente freqüente, sensação de 
corpo estranho na vagina. Em vigência 
de qualquer um desses sint01nas, vá ime
diatamente para o consultório do médl·. 
co ou para o pronto-socorro mais 
próximo. (Para outras informações so
bro o aborto csponUlneo no seaundo trl• 
mestre, ver p. 212.) 
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A HISTÓRIA OBSTÉTRICA 
QUE SE REPETE 

"Minha primeira gravidez foi um transtorno 
- devo ter sentido todos os sintomas mostra
dos no livro. Será 4 ue vai ~·e r de novo assim?" 

E rn geral, a primeira gravidez antec~pa 
muito bem como serão as gestaçoes 

seguintes, sendo tudo a mesma coisa. 
Portanto, no seu caso, os inrômodos se
rão mais prováveis do que no caso de al
guém que não os tenha tido. Mesmo 
assim, há esperança de que a sua sorte 
mude dessa vez. Todas as gestações, co
mo todos os bebês, são diferentes. Se, 
por exemplo, o enjôo matinal ou o de
sejo alimentar a atormentaram durante 
a primeira gravidez, pode ser que nem 
sejam perceptíveis na segunda (ou vice
versa, naturalmente). Não obstante a 
sorte, a predisposição genética e a exis
tência prévia de vários sintomas em ges
tação anterior sejam determinantes de 
como será a gravidez atual, outros fato
res- inclusive alguns que estão sob nos
so controle - podem modificar o 
prognóstico em certa medida. Entre es
ses fatores estão: 

Estado geral de saúde. A boa condição 
, física favorece o transcurso mais cômo

do da gestação. Em termos ideais, con-
~ vém dar a devida atenção a afecções 

crônicas (alergias, asma, problemas nas 
costas) e tratar infecções persistentes (in
fecção urinária, vaginite) antes de engra
vidar (ver Capítulo 15). Depois de 
grávida, continue a cuidar de si mesma 
e da gravidez. 

A dieta. Embora não ofereça qualquer 
prantia, a Dieta Ideal oferece à gestan
te a melhor probabilidade de uma ges
\1010 trallqUilo. AJuda a mlnlrnlzar o 
enj&o matinal e a lndlgestllo: ajuda u 
combater a fadiga, a constipação e as he
morróidas: evita as infecções urinárias e 

a anemia ferropriva e ajuda também a 
evitar as cãibras nas pernas. (Mesmo po
rém que o curso gestacional não trans
corra com muita tranqüilidade, a dieta 
bem-feita favorece o desenvolvimento e 
a saúde do feto.) 

Ganho de peso. O ganho constante de 
peso e a sua manutenção dentro dos li
mites recomendados (entre 10 e 15 qui
los) ajudam a melhorar o bem-estar:·os 
exercícios são particularmente importan
tes na segunda gestação e nas subseqüen
tes, porque os músculos abdominais vão 
se mostrando mais flácidos, deixando-a 
mais suscetível a uma ampla variedade 
de dores, sobretudo nas costas. 

Aptidão ffsica. A prática de exercidos 
corretos e por tempo suficiente (ver 
orientação à p. 225) ajuda a melhorar o 
bem-estar geral. Os exercícios são espe
cialmente importantes na segunda gesta
ção e nas subseqüentes, porque os 
músculos abdominais costumam ficar 
mais flácidos, deixando-a mais suscetí
vel a uma ampla variedade de dores e 
desconfortos, sobretudo a dor lombar. 

Ritmo de vida. A vida apressada, frené
tica, comum a tantas mulheres hoje em 
dia, pode agravar ou mesmo desencadear 
um dos sintomas mais incômodos da 
gravidez -o enjôo matinal -e também 
exacerbar outros como a fadiga, a dor 
nas costas e a má digestão. A ajuda bem
vinda nos afazeres domésticos, o descan
so do que a deixa nervosa (inclusive a 
presença dos outros filhos), a redução 
das responsabilidades no trabalho e a 
eliminação das tarefas que não têm prio
ridade durante algum tempo são elemen
tos que ajudam bastante (ver p. 207 para 
outras dicas). 

011 ou&roA filhos. AI aestantes que já têm 
outros fllhos para cuidar às vezes nem 
têm tempo para perceber os Incômodos 
da no' a gestação. Outras, que têm filhos 
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mais velhos, acabam por agravar os sin
tomas da gravidez. O enjôo matinal, 
por exemplo, pode ser agravado nos 
momentos de estresse (mandá-los para a 
escola, pôr a mesa para o jantar, estão 
entre essas situações); a fadiga pode au
mentar quando não se tem tempo para 
repousar; mesmo a constipação pode se 
acentuar quando a gestante não conse
gue ir ao banheiro quando sente vonta
de. Atenuar isso tudo pode não ser fácil, 
mas vale a pena tentar: dedique mais 
tempo a si mesma. A empregada nessa 
hora pode ajudar muito (ou uma amiga), 
única solução em muitos casos. 

"Minha primeira gra~idez foi dijlcil. Tive vá· 
rias complicações sérias. Agora que engravi· 
dei de novo estou muito nervosa. " 

A gravidez cheia de complicações não 
antecipa novas complicações em ges

tações futuras. Muitas vezes a tempes
tade na primeira pode significar calmaria 
na segunda. Se a causa das complicações 
tiver sido lima infecção ou um acidente, 
é difícil que essas tornem a ocorrer. Nem 
ocorrerão também se foram determina
das pelo estilo de viver que agora foi mo
dificado (fumar, beber, usar drogas), 
pela exposição a riscos do meio ambien
te (ao chumbo, por exemplo) a que não 
mais se está exposta, ou pela falta de 
atendimento médico no início da gesta
ção (desde que você já esteja sendo aten
dida na gravidez atual) . 
Se a causa tiver sido algum problema 

crônico de saúde -diabetes, hiperten
são-, o controle do problema ant~s de 
engravidar ou no inicio da gestação fre
qUentemente evita as compllcnçOes. 
Se você teve uma complicação especí

fica na primeira gestação que agora gos
taria de evitar, é boa idéia discuti-la com 
o obstetra pura vc:r o que pode ser feito. 
Nilo lmportu o probh.:mu ou u cuusu 
(mesmo quando "desconhecida"}, as di
cas na resposta à pergunta anterior aju
dam a tornar a gravidez mais tranqtiila 

e mais segura para você e para o seu 
bebê. 

"Tive ~ma gravidez muito tranq/Jila, no meu 
primeiro filho. Por isso mesmo me foi um cho
que o trabalho de parto de 42 horas com 5 ho
ras de esforços expulsivos para fazer nascer o 
beb§. Estou feliz por ter engravidado de novo, 
mas morta de medo de que o trabalho de par· 
to seja como o primeiro. " 

Relaxe. Desfrute a gravidez. Tire a 
idéia da cabeça. O segundo parto e 

os subseqüentes, a não ser por má posi
ção da cabeça do bebê ou por alguma 
complicação imprevista, costumam ser 
mais fáceis que o primeiro. Graças à ex
periência do útero e e o maior relaxamen
to do canal do parto. Todas as fases do 
trabalho de parto são mab breves . O es· 
forço expulsivo em geral diminui dras
ticamente. 

A CESARIANA 
QUE SE REPETE 

• '11\•e meu primeiro filho por cesariana. Me dis· 
serum que nunca poderia ter parto ••aginal por 
causa de uma unormalidade pélvica. Quero ter 
seis filhos, como minha mãe. Mas sei que trls 
cesariaflus é o limite." 

Diga isso a Ethel Kennedy, a indômita 
esposa de Robert F. Kennedy, que 

foi submetida a 11 cesariauas numa épo
ca em que o procedimento não tinha 
a simplicidade e nem a segurança qut 
tem hoje. É claro, às vezes nâo são pos
síveis tantos partos cesáreos. Muito há 
tle depender do tipo de inçisílo feita e 
do tipo de cicatriz que se formou. Fa
le com o obstetra a respeito: só ele, fa
miliarizado com o seu histórico, po
derá lhe dizer se isso é posslvel ou não. 
Tulvcz você tenhu urnu surpresa ugra· 
dável. 

Quem se submeteu a múltiplas cesaria
nas, contudo, pode apresentar maior ris· 
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co de rompimento uterino causado pe
las contrações do trabalho de parto (em 
virtude das numerosas cicatrizes lá exis
tentes) . Por esse motivo, é preciso ficar 
alerta para os sinais do trabalho de par
to (eliminação de pequena quantidade de 
sangue, ruptura da bolsa, contrações; ver 
p. 308), nos meses finais da gravidez. Ao 
despontarem, cumpre notificar o médi
co e ir para o hospital imediatamente. 
Deve-se notificá-lo também se em qual
quer momento da gravidez aparecer, sem 
-.:xplicação evidente, dor abdominal per
sistente ou hemorragia. 

"Tive meu úftimo filho por cesariana. Estou 
grflvicfa novamente e me pergunto qual a chan· 
cr. que tenho de ter um parto vaginaL" 

"lJ . ma vez uma cesanana, sempre 
uma cesariana" era, até pouco 

templ.l, uma lei obstétrica, se não gra
vada em pedra, pelo menos gravada no 
útero das mulheres que tivesssem se sub
metido a um ou mais partos cirúrgicos. 
Hoje o American College o f Obstetrics 
and Gynecology preconiza conduta bem 
diversa. Eis aqui a nova diretriz ofi
cial daquela entidade norte-americana: 
as cesarianas sucessivas não devem ser 
consideradas uma rotina; a norma deve 
ser o Parto Vaginal Após Cesariana. A 
experiê r,c'a mostra que entre 5007o a 8007o 
das mulheres submetidas a cesárea são 
capazes de ter um trabalho de parto e um 
parto normais em gestações subseqüen
tes. Mesmo as que se submeteram a vá
rias cesarianas ou as que têm gravidez 
gemelar. 

A possibilidade do parto vaginal vai 
depender do tipo de Incisão uterina (a in
cisão abdominal pode ser diversa) e do 
motivo que a levou ao primeiro r arto ci
rúrgico. Se a incisão tiver sido a trans
versa baixe. (pela região Inferior do 
lltero), que é o que ocorre em 951r/o das 
mulheres atualmente, são boas as chan
ces de parto vaginal; no caso da incisão 
Vertical clássica (pelo melo do útero), co-

mo era comum no passado, não poderá 
ser tentado o parto vaginal em virtude 
do risco de rompimento uterino. Se o 
motivo da cesariana tiver sido um que 
não se repita (sofrimento fetal, infecção, 
apresentação de nádegas, toxemia) é 
muito possível que agora o parto seja va
ginal. Se o motivo estava numa doença 
crônica (diabetes, hipertensão, cardiopa
tia) ou um problema de correção impos
sível (anormalidades da bacia, por 
exemplo) provavelment ~o parto terá de 
ser mais uma vez por cesariana. Não 
confie apenas na memória: é preciso che
car no antigo prontuário o tipo de inci
são feita anteriormente. 

Se você realmente quer agora o parto 
vaginal, discuta logo essa possibilidade 
com o médico. Alguns médicos ainda se 
atêm ao velho adágio e não permitem à 
mulher que já fez cesárea entrar em tra
balho de parto. Se você quer de fato o 
parto vaginal, terá de encontrar um mé
dico disposto a acompanhá-la desde o 
irúcio do trabalho de parto ao parto. Por 
questão de segurança, o hospital deverá 
estar preparado para uma cesárea de 
emergência, caso se faça necessária. 

É importante que você e o médico ga
rantam a segurança do parto vaginal: 

• Siga à risca as instruções no curso pre
paratório ao parto, para que consiga 
um bom trabalho de parto e que mi
nimize o estresse ao organismo. 

• Avise o médico quando surgirem os 
primeiros sinais de trabalho de parto 
(p. 308). 

• Concorde em usar pouca medicação 
(ou nenhuma) durante o trabalho de 
parto e o parto. A medicação pode en
cobrir sinais de rutura iminente. 

• Diga ao médico imediatamente se sur
gir alguma dor espontânea ou à pal
pação entre as contrações. 
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Não obstante boas as chances de par
to normal, mesmo a gestante que nunca 
fez cesariana exibe 200Jo ou mais de pro
babilidade de vir a necessitar de uma. 
Não se desaponte; por tanto, se acabar 
tendo de repeti-la. O que importa, enfim, 
é que o seu filhi nho maravilhoso nasça 
dentro de toda a segurança possível. 

"Fiz a primeira cesárea depois de um longo e 
agonizante trabalho de parto. O médico me dis· 
se para tentar dessa vez o parto vaginal, mas 
prefiro a cesárea para evitar aquela provação." 

Ao lermos o que os fi rmes oponentes 
da cesárea têm a dizer, concluímos 

rapidamente que o meio médico é o ex
clusivo responsável pelo grande número 
de cesáreas realizadas hoje em dia. Mas 
muitas vezes não se fala do outro lado 
da história: as cesáreas sucessivas (que 
compõem pelo menos um terço do total 
de cesáreas realizadas ao ano) são mui
tas vezes feitas a pedido da gestante. E 
o motivo é muito simples: desejam evi
tar outro kabalho de pa rto prolongado 
e do loroso. 

É normal que o ser humano não quei
ra sofrer- trata-se de um reflexo auto
mático que visa protegê-lo das agressões. 
Os olhos piscam quando deles se apro
xima um objeto pontudo; recuamos ra 
pidamente a mão da chama do fogo. São 
atos que fazem sentido. Mas embora pa
reça lógico fazer a cesárea sj paru ~vi 
tar as dores d o trabalho de parto, não 
é. É verdade que o trabalho de parto po
de ser mais doloroso que a cesárea, mas 
as suas conseqüências não são maiores 
do que as desta. O risco cresce com o 
parto cirúrgico e não obstante seja mui
to pequeno (a chance de morrer durante 
o parto vaginal é de uma em 10.000 e a 
de morrer durante o parto clrúraico é de 
4 em 10.000), aumentá-lo sem razao nllo 
tem lógica alguma. 

Lembre-se também de que dessa vez 
o ttabulho de: parto provavelmonte será 
multo mais fácil e multo mais breve. Se 

o parto vaginal for bem-sucedido, você 
estará evitando os dois ou três dias de 
dor abdominal que se seguem à cesaria
na. Vale a pena tentar. 

A HISTÓRIA FAMILIAR 

"Recentemente descobri que minlul mile e duas 
de suas irmlls perderam os filhos logo depois 
do nascimento. Ninguém sabe por quD. Isso JJ(). 

de acontecer comigo?" 

A história familiar de enfermidade ou 
de morte do feto era quase sempre 

mantida em sigilo, como se perder um 
filho fosse algo de pecaminoso ou de que 
se devesse ter vergonha. Hoje sabemos 
que o conhecimento da história das ge
rações pregressas ajuda a melhorar a 
saúde da geraçao atual. Embora a rr.or
te de dois bebês em circunstâncias seme
lhantes possa não passar de coincidência, 
conviria procurar Hm geneticista parare
ceber aconselhamento. O médico pode 
recomendar um. 

Todo casal que não ~abe a respl!ito de 
possíveis anomalias hereditárias na famí
lia de cada um d eve procurar descobrir, 
perguntando às pessoas mais velhas. Co
mo o diagnóstico pré-natal é possível pa
ra muitas doenças hereditárias, esse tipo 
de informação torna possível prevenir 
problemas antes que ocorram ou tratá
los ao ocorrerem. 

' 'H6 v6rlas hi.st(Jrlos em nossa famllia sobre be· 
bes que pareciam bem ao nascer mas que de· 
pois foram ficando cada vez mais do11ntes. 
Acabaram mo"endo ainda pequenos. De110 me 
preocupar?" 

E ntre as principais causas de doença e 
morte nos primeiros dias e nas pri

meiras semrtnas de vida estio o que ho· 
je conhecemos como erros inatos do 
m'!tabolismo. Os bebês que nas•:em com 
esse tipo de anomalia aenétlca não pos· 
suem uma e112lma ou outra substAncla 
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qufmica, o que impossibilita o metabo
lismo de algum elemento particular da 
dieta; qual o elemento vai depender da 
enzima em falta. O irônico é que a vida 
do bebê está em risco tão logo inicie a 
alimentação. 

Felizmente esses distúrbios, na gran
de maioria, podem ser diagnosticados 
durante a gestação. Muitos podem ser 
tratados. Portanto, considere-se uma 
mulher de sorte se ficar sabendo desse 
diagnóstico ainda antes do parto. Cer
tifique-se de agir e tomar as providências 
de acordo com o diagnóstico. Discu· 
ta a informação com o médico e tam
bém, se for necessário, com um gene
ticista. 

GESTAÇÕES MUITO 
PRÓXIMAS 
"Voltei ajicor grá~ida dois meses e meio após 
nascer meu primeiro filho. Fico cismando com 
o efeito que isso possa ter sobre a minha saú
de e a de meu no~o .filho." 

A concepção antes da plena recupera
ção de gestação e parto recentes vai 

sobrecarregar-lhe o organismo, mas não 
de preocupações debilitantes. Portanto, 
er.n primeiro lugar, relaxe. Embora se
ja rara a concepção nos primeiros três 
rneses dé puerpério (qu~se um milagre 
quando o recém-nascido vem sendo ama
mentado ao seio), é situação que pe
ga outras mães de surpresa também. 
E na grande maioria tiveram patto nor
mal, filho normal, e foi pequeno o seu 
desgaste. 

No entanto, é essencial ter ciência do 
tributo que pode ser pago por duas ges
taçOes consecutivas: tudo se há de fazer 
para compensá-lo. A concepção nos pri
meiros tres meses de puerp~rlo faz a no
va gestante Ingressar em grupo de alto 
risco, que, contudo, nesse caso, não 
auarda um prognóstico sombrio como 
parece, mormente.oom o próprio aten· 

dimento e as devidas precauções, entre 
as quais: 

• O melhor atendimento pré-natal, co
meçando logo que for descoberta a 
gravidez. Como em qualquer gestação 
de alto risco, provavelmente é melhor 
começar com um obstetra, ou com 
uma enfermeira obstétrica, em aten
dimento individualizado. Convém 
seguir escrupulosamente as determina
ções do médico e não faltar às colt
sultas. 

• A de aderir à Dieta Ideal (ver p. 109), 
que deve ser seguida senão religiosa
mente, pelo menos fielmente. É pos
sfvel que o seu organismo ainda não 
tenha tido oportunidade de repor as 
reservas utilizadas no processo gesta
tório anterior. Depois do parto, sobre
tudo se você estiver amamentando, 
poderá estar em desvantagem nutricio
nal. Isso significa que precisa compen
sar essa desvantagem para que nem 
você e nem o feto se vejam em priva
ção nutricional. Dê particular atenção 
às proteínas (pelo menos 100 g ao dia) 
e ao ferro (fazer uso de terapêutica 
complementar). 

• Ganho de peso suficiente. O seu novo 
bebê não se importa se você teve tem
po ou não de eliminar os quilos a mais 
que o seu irmâozinho ou irmãzinha 
veio a colocar em você. Vocês dois 
necessitarão do aumento de 10 a 15 kg 
também nesta gestação. Portanto, 
11em pense em emagrecer, mesmo nes
sa fase incipiente. O ganho de peso 
gradual, devidamente supervisionado, 
será mais fácil de perder depois - es
pecialmente se adquirido através de 
uma dieta de alta qualidade e porque 
voce vai estar ocupada com duas 
crianças pequenas. Certifique-se de 
que a falta de tempo ou de energia não 
a impeçam de comer bem. Alimentar 
e ouldar dos fllhoa que já tem ni\u de· 
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v e prejudicar a alimentação e o cuida
do do filho que está para vir. Acom
panhe com atenção o seu ganho de 
peso e, se não evoluir como o espera. 
do (ver p. 182), controle a ingestão de 
calorias com mais cuidado e siga as su
gestões à página 110 para aumentar o 
ganho de peso. 

• Desmame o seu filhinho mais velho 
imediatamente, se você estiver ama
mentando. Ele já colheu muitos dos 
benefícios do aleitamento ao seio, e o 
desmame nesse estágio não deve ser di
fícil nem traumático para o bebê, em
bora possa não ser confortável para 
você. Algumas mulheres continuam a 
amamentar, mas tentar reunir as for
ças para a gestação e a amamentação 
pode ser uma batalha perdida para 
qualquer uma. 

• Repouse - repouse mais do que for 
humanamente possível. Para isso é 
mister sua própria determinação e o 
auxílio de seu marido e de outras pes
soas também. Estabeleça prioridades: 
deixe tarefas doméstiws menos impor
tantes por fazer e se obrigue a deitar 
quando o seu outro filho estiver dor
mindo. Deixe o papai dar-lhe quantas 
mamadeiras puder durante a noite, e 
deixe-o também cozinhar, limpar a ca
sa e cuidar do bebê (sobretudo os cui
dados que requerem suspendê-lo ou 
carregá-lo). 

• Exercícios - o suficiente para que se 
mantenha em forma e relaxe. Mas sem 
excessos. Se você nllo consesue encon· 
trar hora para os exercícios regulares, 
faça-os em conjunto com as ativida
des físicas ·do dia-a-dia. Saia com seus 
filhos para um rápldo passeio. Entre 
para um curso de ginástica para ges· 
tantes (ver p. 230 para saber como es-

colher um) ou nade no clube etc. Mas 
evite correr e outros exercícios desgas
tantes. 

• Elimine ou minimize todos os outros 
fatores de risco da gravidez, como o 
cigarro e o álcool (ver p. 81). O corpo 
e o bebê não devem ser submetidos a 
outros estresses. 

TENTANDO A SORTE PELA 
SEGUNDA VEZ 
"Meu primeiro filho foi perfeito. Agora que es· 
tou grá vidu de novo, fico com medo de não ter 
tanta sone dessa vez." 
, 
E pouco provável que um ganhador 

da loteria esportiva venha a ganhá
la de novo, não obstante as suas chan
ces sejam iguais às de qualquer outro 
apostador. A mãe que teve um bebê 
"perfeito", contudo, não apenas tem 
grande chance de ganhá-lo novamente 
como também essa chance é maior do 
que antes de uma gestação bem-suce
dida. Além disso, a cada gestação a 
mãe tem a chance de melhorar um pou
quinho as probabilidades- pela elimi
nação de quaisquer fatores negativos 
existentes (fumo, bebida, uso de drogas) 
e pela acentuação dos positivos (melhor 
alimentação, exercícios e atendimento 
obstétrico). 

QUANDO A FAMÍLIA 
É GRANDE 

"Estou grdvida pela 6'CXta .,cz. Serd que hd ris· 
co mt~lor J)lll'tl mim ou pllrtl u bobl!" 

Sempre se postulou, segundo o conhe· 
cimento médico tradicional, que as 

mulheres com cinco ou muls filhos fazem 
crescer o risco para si mesmas e para os 
bebês a cada nova gestação. Talvez isso 
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fosse verdadeiro antes do progresso da 
obr.tetrícia atual - e talvez ainda o seja 
para as gestantes que não recebem aten
dimento adequado. De qualquer forma, 
o melhor atendimento obstétrico dos dias 
de hoje ~ria uma excelente chance da 
grande multípara (mulher com mais de 
cinco filhos) ter filhos normais e sadios. 
Em recente pesquisa viu-se que o maior 
risc :• riepois da quinta gestação é o da 
gestação múlt ipla (gêmeos, trigêmeos, 
quadrigêmeos etc.) e o da trissomia do 
21, um distúrbio cromossômico.' Des
frute portanto de sua graviJez e de sua 
grande família. Mas tome algumas pre
cauções: 

• Considere o teste pré-natal se você ti
ver mais de 30 anos (não espere até os 
35), já que a incidência de filhos com 
problemas cromossômicos parece au
mentar mais rapidamente em mulhe
res com múltiplas gestações. 

• Certifique-se de conseguir toda a aju
da que puder. E deixe de lado as tare
fas menos essenciais. Ensine os filhos 
mais velhos a serem mais auto
suficientes (mesmo os pequeninos po
dem aprender a se vestir, a guardar os 
brinquedos etc.) A exaustão não con
vém a nenhuma mulher grávida, so
t•retudo para aquela que já tem muitos 
filhos para tomar conta. 

• Controle o peso. As mulheres que têm 
várias gestações costumam Ir ganhan
do uns quilinhos a mais a cada uma 
delas. Se for esse o seu caso dê aten
ção à dieta e controle o peso (ver p. 
182). O peso em excesso aumenta al
guns riscos, sobretudo o do trabalho 
de parto difícil. Pode tamb6m compU-

'Embora, segundo essa pesquisa, ter uma fami
Ua arande niio pareça criar maiores riscos para 
os bebês, outra pesquisa demonstrou que a ca
da bebe cresce o risco da mA e desenvolver, mais 
tarde, diabetes lnsulino-independente. 

car o parto cirúrgico e a recuperação. 
Por outro lado, não exagere no con
trole da dieta e certifique-se de estar 
ganhando peso o suficiente. 

• Minimize todos os riscos da gravidez 
-ver p. 81. 

• Dê particular atenção aos sinais que 
podem significar algum problema du
rante a gestação, o trabalho de parto 
ou o puerpério (ver pp. 151 e 429). 
Uma pesquisa revelou que, embora 
não haja maior risco da multípara e 
de seu novo bebê morrerem durante 
a gravidez e o parto, há maior risco 
de complicações como apresentação 
anômala (nádegas etc.), de descola
mento prematuro da placenta, rompi
mento uterino e hemorragia puerpe
ral, além da necessidade de fórceps ou 
de parto cirúrgico. 

A MÃE SOLTEIRA 

"Sou solteira, estou grdvlda, e feliz por isso
mas também um pouco nervosa por entrar nis
so sozinlul. " 

S 6 porque você não tem marido não 
quer dizer que ficará sozinha duran

te a gravidez. A espécie de apoio de que 
você precisa poderá vir de outras fontes 
que não de um marido. Uma boa amiga 
ou algum parente com quem tenha inti
midade e se sinta bem (a mlle, uma tia, 
uma sobrinha, uma prima) podem par
ticipar e segurar a sua mão, do ponto 
de vista emocional e físico, por toda a 
gravidez. Essa pessoa pode, de várias 
formas. desempenhar o papel do pai 
durante os nove meses e tamb6m depois 
- acompanhando-a nas consultas de 
pré-natal e nas aulas sobre o parto, 
ouvindo-a quando precisar desabafar 
suas preocupações e temores e também 
a sua alegre expectativa, ajudando-a a 
arrumar a casa e a vide. pe.-:e. a chegada 
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do bebê, atuando como instrutor, como 
ponto de apoio e como intermt'diário du
rante o trabalho de parto e o parto. 

Talvez você queira ter em mente o 
seguinte ao ler este livro: as muitas refe
rências ao "marido" e ao "futuro
papai" não foram colocadas para excluir 
você. Como a maioria de nossas leitoras 
são de famílias tradicionais, é apenas 
mais simples usar estes termos consisten
temente do que tentar incluir todas as 
outras possibilidades que existem. Espe
ramos que você compreenda e que, ao 
ler o livro, perceba que se destina tanto 
a você quanto às futuras mamães 
casadas. 

SER MÃE DEPOIS DOS 35 

"Tenho 38 anos e fiquei gr{lvido pela prlmeirfl 
pez - e provavelmente ;ela última. É muito 
Importante Pflrtl mim que o meu filhinho sejfl 
Sllllio, rtUlS fll ü S()bre os riscos do grrzvidez fl/JÓS 

()$ 35." 

Ao engravidar depois dos 35 você es
tará em boa companhia - e que se 

desenvolve a cada dia. Embora o núme
ro de gestações venha declinando ~ntre 
as mulheres com 20 anos, tem se eleva
do rapidamente entre as com mais de 35. 
Existem casos de mulheres que têm seu 
primeiro filho ou que iniciam uma se
,aunda famflia após os 40 ou mesmo 4S 
anos. 

Se voce tem mais de 3S anos, porém, 
sabe que nada na vida se faz com com
pleta isenção de riscos. A gestação, em 
qualquer idade, é um exemplo. E, em· 
bora atualmente os riscos sejam bem pe
quenos, eles de fato aumentam um 
pouco com o progredir da idade. A 
maioria das mães mais velhas, contudo, 
acha que os benefí<:los de dar ln!clo u 
uma família no momento certo suplan
tam sem sombra de dúvida quaisquer ris
caa P:"tlverrmnjac!a• pelo. fato de que 

as novas descobertas médicas vêm rapi
damente reduzindo esses riscos. 

O principal risco relativo à reprodu
ção enfrentado por uma mulher na sua 
faixa etária é não engravidar, devido à 
fertilidade reduzida. Uma vez superado 
esse obstáculo e a mulher tendo engra
vidadc•, o risco mais comum e notório 
enfrentado pela mãe de mais idade é o 
de ter um bebê com a s!ndrome de 
Down. Este risco aumenta com a idade: 
1 em 10.000 l)ara as mães com 20 anos, 
cerca de 3 em 1.000 para as mã•es com 
35 mos, e 1 em 100 para as mães com 
40 anos. Especula-se que essa e outras 
anormalidades cromossômicas, não obs
tante ainda relativamente raras,. sejam 
mais comuns em mulheres com mais ida
de por causa dos ovócitos que, presen
tes na totalic1ade desde o nascimento, são 
mais antigos também e, por issl>, mais 
expostos a raios X, a medicame-ntos, a 
infecções etc. (Sabe-se, contudo, que o 
ovo nem sempre é responsável por essas 
anormalidades cromossomiais. Pelo me
nos 250Jo dos casos de Down se vinculam 
a uma falha no esperma do pai. Ver p. 
60.) 

Embora a s!ndrome de Down (carac
terizada por retardo mental, rosto acha
tado, obliqilidade dos olhos) não seja 
passível de prevenção atualmeme, pode 
ser diagnosticada in utero através do 
diagnóstico pré-natal (ver p. 73) como 
muitas outras afecções genéticas. Esse 
exame diagnóstico hoje faz parte da ro
tina de avaliaç!o das gestantes com mais 
de 35 anos e das que se encontram nou
tras categorias de alto risco, inclusive das 
que apresentam baixo teor de alfafeto
protelna- AFP (ver p. 78). Muitas ve
zes, a sonografia apresenta a mesma 
utilidade (p. 76). Caso se descubra a exis
tência de síndrome de Down ou de ou
tra anormalidade, os pais precisarilo 
decidir com o au1dllo do jcmctlclsta, do f 
pediatra, do especialista em medicina l 
materno-fetal e de outros profissionais ~ 
se devem ou não dar prosseguimento à 
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gravidez. • Para essa decisão convém que 
os pais saibam que a criança com slndro
me de Down tem a possibilidade de uma 
vida razoável, embora. abaixo de um ní
vel ideal. São excepcionalmente amoro
sas e a grande maioria aprende, com 
intervenção precoce\ a tomar conta de 
si mesmas, inclusive aprendendo a ler e 
a escrever. 

Além do maior risco de síndrome de 
Down, as mães com mais de 35 têm 
maior risco de apresentar hipertensão ar
terial (sobretudo quando ganham mui
to peso), diabetes e doenças 
cardiovasculares - doenças comuns nos 
gruoos mais velhos de um modo geral e 
que costumam ser controladas. São tam
bém gestantes mais propensas ao abor
to, sobretudo por problemas 
embrionários que impedem o pleno de
senvolvimento do feto. Como as pesqui
sas são contraditórias, não se sabe se 
nt:sse grupo etário o trabalho de parto 
e o parto são mais prolongados, mais di
fíceis ou mais complicados. Mesmo que 
sejrun, a diferença entre as gestantes mais 
novas e mais velhas é pequena. Em al
gumas mulheres mais velhas, a redução 
do tônus muscular e da flexibilidade ar
ticular pode contribuir para a dificulda
de no trabalho de parto, mas em muitas 
outras, graças a uma excelente condição 
física decorrente de um estilo de viver 
mais s11dio, isso não é problema. 

Apesar dos riscos, que, como vere
moJ, sAo bem menores do 4ue a maio
ria s JJ.!Õe, as gestantes com mais idade 
dos dias de hoje têm muito a seu favor. 
A ciência médica, por exemplo. A iden
tificação de anomalias congênitas pode 

•A legislação brasileira, completamente anacrô
nica na questão do aborto provocudo, proscre
ve os abortos terap@ut icos, Inclusive nos casos 
de patologia ovular. (N. do T.) 
2E11a lntervençllo, que abrRniiO o treinamento 
dos pais e também a exposição dll\rlu do bebe 
a um programa especial, pode ter um efeito ex
traordinário sobre as crianças com deficiência 
mental 

ser feita in ut~ro através da amniocentese, 
da amostragem de vilosidades coriônicas, 
do ultra-som e de outros procedimentos 
mais recentes (ver Diagnóstico Pré-natal, 
p. 73). Consegue-se hoje reduzir o risco 
de anomalia congênita grave a um nJvel 
comparável ao das mulheres mais jovens. 
Certos medicamentos e a supervisão mé
dica diligente podem às vezes interrom
per o trabalho de parto precoce. A mo
nitorização fetal eletrônica durante o 
trabalho de parto pode revelar a ocorrên
cia de sofrimento fetal, permitindo que 
uma série de rápidas manobras protejam 
o feto de maior trauma. 

Por mais bem-suc~didos que sejam es
ses progressos técnicos na redução do ris
co gestacional em mulheres com mais de 
35, eles quase perdem a importância 
quando a mãe adota certas condutas pa
ra melhorar as suas chances e as de seu 
bebê- através de exercícios, dieta e um 
atendimento pré-natal de qualidade. Só 
a idade reprodutora adiantada não bas
ta para colocar a mãe em grupo de alto 
risco: só ingressa nessa categoria por um 
acúmulo de fatores de risco. Quando a 
gestante forceja por eliminar ou minimi
zar ao máximo tais fatores, será capaz 
de descontar muitos anos de seu perfil 
gestatório - igualando, praticamente, as 
chances de dar à luz um bebê sadio às 
de qualquer outra mãe mais jovem. (Ver 
A Redução dos Riscos em Qualquer Ges
tação, p. 81.) 

E ainda há outras vantagens. Em tese, 
as mulheres dessa geração - melhor 
nível educacional (mais da metade já 
freqüentou a faculdade), muitas traba
lham profissionalmente, mais estabili
zadas - transformam-se em melhores 
mães graças a sua maturidade e estabili· 
dade. Por serem mais velhas e por jã te
rem conquistado o seu lugar ao sol, têm 
menos chance de se ressentirem das exi
gências criadas pelo bebê. Uma pes
quisa mostrou que aceitam melhor a 
maternidade e mostram mais paciência e 
outras características q'.'P. figo favoráveis 

'• 
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ao desenvolvimento dos filhos. Embora 
talvez não estejam no melhor de sua con
dição física, podem estar distanciadas em 
relação à idade dos filhos e sentirem mais 
a mudança do estilo de viver por já es
tarem melhor assentadas na vida, pou
cas são as que se arrependem de ter filho. 
A maioria, com efeito, se sente feliz 
diante dessa possibilidade. 

A IDADE E O TESTE PARA 
A SÍNDROME DE DOWN 
"Ten/10 34 anos. Devo ter meu filho dois me· 
ses antes de completar os 35. Devo fazer ai· 
gum exame para saber se meu filho tem a 
sfndrome de Down?" 

Aprobabilidade dessa anomalia não 
cresce repentinamente para a mulher 

com 35 anos. O risco aumenta gradual
mente dos 20 em diante, com o maior 
salto ocorrendo na mulher com mais de 
40. Portanto, não há resposta científica 
direta para justificar ou não o diagnós
tico pré-natal quando a mulher tem 
aproximadamente 35 anos. A marca dos 
35 anos é arbitrária: foi escolhida pelos 
médicos na tentativa de identificar o 
maior número possível de casos de sln
drome de Down sem expor as gestantes 
e os fetos a quaisquer riscos inerentes aos 
métodos de diagnóstico pré-natal. Al· 
guns recomendam esse diagnóstico em 
mulheres que completam 35 anos duran
te a gestação, outros não. 

Em muitos casos, o médico sugere fa
zer a dosagem de AFP (ver p. 78) em pri
meiro lugar, antes da mulher com menos 
de 35 anos submeter-se à amniocentese. 
O baixo teor dessa protelr. a no sangue 
aponta para a possibilidade, não a pro· 
bubllldllde, de slttc.lromo do Down fotlll, 
justificando a amniocentese a seguir. 
Embora o toste nao permita a ldontifl· 
cação de todos os casos, ~ útil recurso 
para a triagem dos casos possíveis. Ca
so o resultado seja normal, por outro la· 

do, a amniocentese deixa de ser prova 
essencial - desde que não haja outras 
indicações para ela exceto a idade da ges
tante. Convém discutir as opções e as 
preocupações com o médico ou com o 
geneticista se for o caso. 

A IDADE DO PAI 

"Só tenho 31 anos, mas meu marido tem mais 
de 50. A idade paterna adiantada traz riscos 
para o beM?" 

Durante grande parte da nossa histó· 
ria, acreditou-se que a responsabi· 

!idade do pai no processo reprodutor se 
limitava à fertilização. Foi só no século 
atual (tarde demais para evitar '}ue algu
mas rainhas fossem degoladas por não 
gerarem um herdeiro homem) qu.e sedes
cobriu que é no esperma do pai que se 
acha o elemento genético que determina 
o sexo da criança. E somente nos últi
mos anos é que se começou a verificar 
a hipótese de que talvez o esperma do pai 
de mais idade possa contribuir para cer
tas anomalia:; congênitas como a sín
drome de Down. Corno os ovócitos da 
mulher de mais idade, os gametas primá
rios do pai de mrlis idade (esperma não
desenvolvido) apresentam urna maior ex
posição aos riscos do meio ambiente e 
podem, em tese, contu genes ou cromos· 
somas alterados ou lesados. E das pou· 
cas pesquisas que se têm feito, provém 
alguma evidência de que aproximada· 
mente em 25o/o a 30!1/o dos casos de sln· 
drome de Down a falha cromossomlal 
proveio do pai. Parece existir taml:>ém 
um maior risco da slndrome quando o 
pai tem mais de 50 anos (ou mais de SS, 
dependendo da pesquisa), embor<t a as
aociaçllo estatística seja maia fraca do 
que no caso da idade materna. 

Maa as ovldenciaa continuam lncon• 
clusivas, sobretudo em virtude da lnsu· 
fic!Gncia das pesquisas existentes. A 
elaboração de pesquisas em grande es· 
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cala, mais conclusivas, se revela difícil 
por dois motivos. Em primeiro lugar, a 
síndrome de Down é relativamente rara 
(cerca de 1 ou 2 casos em 1.000 nascidos 
vivos). Em segundo lugar, na maioria 
dos casos, ambos os pais são de mais ida
de, tornando complicado o esclarecimen
to do papel independente da idade 
paterna. 

Portanto, se a idade paterna adianta
da pode ou não ser vinculada à síndro
me de Down e a outras anomalias 
congênitas é questão, em grande medi
da, sem resposta. Os especialistas acre
ditam na existência de alguma provável 
ligação (embora não se saiba em que ida
de tenha início), mas o risco há de ser 
certamente muito pequeno. Por ora, os 
especialistas em aconselhamento genéti
co não recomendam a amniocentese com 
base exclusivamente na idade paterna. 
Se, contudo, a leitora for passar o resto 
da gestação se preocupando com os pos
síveis - mas improváveis -efeitos des
se fator sobre o seu bebê, recomendamos 
discutir o assunto com o obstetra para 
ver se há justificativa para a amnio
centese. 

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 
("BEBÊ DE PROVETA") 
"Estou esperando um filho graças à insemino· 
ç4o onijicial. Será que tenho chance de ter um 
be~ tllo Slldio q1111nto o dos outras gestante~·?" 

A inseminação artificial, feita em labo
ratório, não modifica a probabilida

de da gestação de um bebê sadio: essa 
probabilidade é a mesma do bebê gera
do na cama.3 Pesquisas recentes mos
tram que se todos os outros fatores 

!Embora se disponha de menor nómero de In· 
formaçOes sobre a OIFJ' (Transfcr&ncla de Oa· 
metal lntrafaloplana) e a lnscmlnaçllo 
lntratubária, presume-se que para os bebês con· 
cebidos por esses novos métodos o quadro seja 
muito semelhante. 

forem iguais- idade, exposição a DES, 
número de fetos (gravidez gemelar), por 
exemplo -, não há aumento significa
tivo de complicações como prematurida
de, hipertensão durante a gravidez, 
trabalho de parto prolongado, ~.:ompli
cações no parto ou necessidade de parto 
cirúrgico. Nem parece aumentar a pro
babilidade do bebê nascer com anoma
lias. O que há é um ligeiro aumento do 
índice de aborto espontâneo, embora tal
vez esse aumento se deva à minuciosâ ob
servação e monitorização da gestante que 
engravidou dessa forma: são logo iden
tificados todos os casos de aborto. Isso, 
evidentemente, não ocorre na população 
geral. Nessa, muitos casos de aborto es
pontâneo ocorrem e passam despercebi
dos ou não são notificados. 

No princípio, contudo, existem algu
mas diferenças entre a gestação desse ti
po e as demais. As primeiras seis 
semanas costumam gerar muito mais 
apreensão, muito mais ansiedade: o tes
te positivo não necessariamente signifi
ca Ql'e a gestação está em andamento; as 
diversas tentativas podem significar 
grande sobrecarga emocional e financei
ra para o casal; e não se sabe de imedia
to quantos dos embriões em tubos de 
ensaio vão se desenvolver e transformar
se em fetos. Mais: se a gestante abortou 
em tentativas prévias, poderá ter de res
tringir as relações sexuais e outras ativi
dades físicas; talvez até seja obrigada a 
fazer repouso absoluto na cama. Duran
te os primeiros dois meses talvez tenha 
também de fazer uso de progesterona pa
ra ajudar a gestação incipiente. Passada 
essa fase, porém, a gravidez deverá 
transcorrer como qualquer outra - ex
ceto quando é gemelar, como costuma 
ocorrer em 50Jo a 250Jo desses casos. Em 
caso de al!meos, consulte p. 179. 

Como as outras gestantes, além de tu
do Isso, a gestante que lançou mllo da 
lnseminaç!o artificial pode melhorar 
bastante a probabilidade de ter um filho 
saudável através da l!$Sistência médica 
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diligente, da boa dieta, do ganho de pe
so moderado, do devido equilíbrio entre 
o repouso e os exercícios, e da renúncia 
a certos hábitos: de beber (bebidas alcoó
licas), de fumar e de fazer uso de medi
camentos sem receita médica. Ver p. 81 
para algumas dicas sobre a redução dos 
riscos gestacionais. 

PARA QUEM VIVE EM 
GRANDES ALTITUDES 
"Será que o fato de morar em grande altitude 
C4usa problemas durante 11 gravidez?" 

Desde que já se esteja habituado ares
pirar o ar menos denso das grandes 

altitudes, a chance de ter problemas não 
será a mesma da gestante que, depois de 
morar trinta anos ao nível do mar, aca
ba de se mudar para lá. As mulheres que 
residem nessas cidades exibem de fato 
uma probabilidade um pouquinho maior 
de certas complicações, tais como hiper
tensão e re~nção hídrica, baixo peso do 
feto ao nascer (ou seja, pequeno para a 
idade gestacional) etc. Entretanto, com 
a devida assistência pré-natal e com os 
devidos cuidados que dispensar a si mes
ma (dieta ideal, ganho ponderai adequa
do, abstenção de álcool e de outros 
medicamentos e de outras drogas), ages
tante conseguirá minimizar bastante es
se maior risco. O mesmo se deve dizer 
com relação ao hábito de fumar: o da 
gestante e o de qualquer outra pessoa. 
O fumo , que priva o reto de oxigênio e 
que interfere com o seu bom desenvol
vimento em qualquer altitude, parece ter 
efeito ainda mais prejudicial nessa situa
ção: chega a duplicar a redução do peso 
médio do feto ao nascer. Os exercícios 
extenuantes também podem privar o fe
to de oxlgenio, semeio recomendado às 
gestantes que moram a jlrandes altitudes 
que deem prcferancla à marcha rápida 
e não aojogglng, por exemplo, e que a 
interrompam (conselho allás que vale pa-

ra todas as gestantes) antes de chegarem 
à exaustão. 

Embora se deva conseguir um.a boa 
gestação sem maiores problemas c:m lo
calidades situadas a grandes altitudes, as 
mulheres que não estão habituadas à at
mosfera menos densa podem encontrar 
sérias dificuldades. Alguns médicos re
comendam adiar as viagens ou vi:;itas a 
tais localidades (ver p. 216) até depois do 
parto 

AS OQJEÇÕES RELIGIOSAS 
À ASSISTÊNCIA MÉDICA 
"A minha religillo me impede de reco"er ao 
atendimento médico. Sobretudo durante a gra
videz, que é um processo n11turaL Meus paren
tes porém insistem que minha lltitude é 
perigosa." 

Eles estão certos. Numa pesquisa de
monstrou-se que as gestantes quere

cusam o atendimento médico por moti
vos religiosos têm uma probabilidade 
100 vezes maior de morrer durante o par
to em relação às mulheres que recorrem 
a esse atendimento. Além disso, a pro
babilidade de morte do feto ao parto é 
três vezes maior. É preciso decidir se con
vém assumir esses riscos por conta pró
pria. Você está disposta a assumi
legalmente esses riscos caso algum pro
blema fetal pudesse ter sido evitado pe
lo tratamento obstétrico? Há tribunais 
nos EUA que consideram a mãe respon
sável quundo o comportamento desta 
tem possibilidade de causar lesão ou pre
juízo ao feto gerado. 

As pessoas que vêem nessa atitude 
uma atitude perigosa não estarão prova
velmente insinuando que os princípios 
religiosos não sejam importantes. É a vi
da humana que csti\ om Joao. nllo um 
principio religioso. E é a vida humana 
de duas pessoas, da gestante e do bebê, 
principalmente. 

Por fim, convém saber que pratica-
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mente todas as doutrinas religiosas são 
perfeitamente compatíveis com o aten
dimento obstétrico seguro e de boa qua
lidade. Recomendamos à gestante dis
cutir o assunto com três médicos, por 
exemplo. É bem possível que encontre al
gum disposto a adaptar-se com seguran
ça às suas convicções religiosas. 

INCOMPATffiiLIDADE RH 

"0 médico me disse que sou Rh negativo e meu 
marido, Rh positivo. Disse-me para nilo me 
preocupar, mas minha m4e perdeu seu segun· 
do filho por c11uso do doença Rh." 

Todos os seres humanos herdam um 
tipo de sangue que será Rh positivo 

(fator Rh dominante) ou negativo (au
sência do fator). O teste do fator Rh é 
obrigatóiio em todas as gestantes no iní
cio d~ gravidez. Se uma mulher tem Rh 
positivo (85% dos casos) ou se ambos o 
têm, ela e o marido são negativos, não 
há motivo para maiores preocupações. 
Se, nc. entanto, a mulher é Rh negativo 
e o marido posi.ivo, então todas as ges
tações devem ser conduzidas sob estrita 
vigilância obstétrica. 

Na época da sua mãe, a incompatibi
lidade Rh era de fato um problema gra
víssimo. No entanto, graças aos pro
gressos da medicina, sua preocupação 
em perder o bebê devido a essa concli
ção não mais se justifica. 

Em primeiro lugar, sendo essa a sua 
prlmeJra gestaçao, pouca ameaça há ao 
bebe. O problema só se manifesta quan
do o fator Rh adentra a circulação ma
terna, de Rh negativo, durante o parto 
(aborto espontâneo ou não) de uma 
criança que tenha herdado o fator Rh do 
pai. O organismo da mãe, ao reagir imu
noloatcamente à subsUlncla "estranha", 
desenvolve anticorpos contra esta. Os 
anticorpos, em si, são inócuos, até que 
ela engravide novamente. Se o próximo 
beb~ for Rh positivo, os anticorpos ma-

ternos poderão atravessar a placenta e 
chegar ao feto, onde vão atacar as hemá
cias fetais. O fenômeno pode causar uma 
anemia no concepto, de intensidade mui
to leve (se os níveis de anticorpos da mãe 
forem baixos) ou muiw grave (se os ní
veis forem altos). Apenas em ocasiões 
muito raras, os anticorpos podem se for
mar nas primeiras gestações, em reação 
ao sangue fetal que extravasa da placenta 
para o sistema circulatório materno:-

Hoje, a prevenção do desenvolvimen
to de anticorpos Rh é o segredo para pro
teger o feto quando há incompatibilidade 
do fator. Alguns médicos fazem um du
plo cerco ao problema. Na 28~ semana, 
a gestante Rh negativa que não exibe an
ticorpos no sangue recebe uma dose de 
imunoglobulina Rh. Ministra-se outra 
dose dentro de 72 horas após o parto, se 
o bebê for Rh positivo. (A vacina tam
bém é administrada depois de aborto, 
espontâneo ou provocado, de amniocen
tese ou de hemorragia durante a gravi
dez.) Ao ministrar-se agora a irnunoglo
bulina conforme necessário se estará eli
minando sérios problemas em gestações 
futuras. 

Se as provas mostrarem que a mulher 
desenvolveu anticorpos Rh pregressa
mente, pode-se usar da amniocentese 
(ver p. 74) para verificação do tipo de 
sangue do concepto. Se for Rh positivo, 
e portanto incompatível com o da mãe, 
acompanha-se regularmente o nível de 
anticorpos da mãe. Se os níveis se mos
trarem perigosamente elevados, se fará 
uma série de exames para avaliar a con
dição fetal. Se algum desses exames in
dicar ameaça ao feto, apontando para o 
desenvolvimento de eritroblastose fetal 
(também conhecida corno doença herno
lítica ou Rh), talvez se faça necessária 
uma transfusão de sangue Rh negativo. 
Em caso de atave incompatibilidade, o 
que é raro, a transfuslo fetal poderá ser 
feita ainda in urero. O mais comum é a 
espera até imediatamente após o parto. 
Nos casos leves, quando é baixo o nível 



64 NO PRIHC(PIO 

de anticorpos, pode não haver necessida
de de transfusão. Os médicos, contudo, 
estarão de prontidão para a transfusão 
ao parto, se houver necessidade. 

O uso das vacinas Rh tem reduzido a 
necessidade de transfusão, nesses casos 
de incompatibilidade Rh, para menos de 
1 o/o. Talvez no futuro esse recurso trans
fusional heróico venha a se transformar 
num milagre médico do passado. 

OBESIDADE 

"Já estou com um excesso de peso de uns 30 
quilos. Serd que estou colocondo a minha ges· 
tllç4o e meu filho em risco?" 

As gestantes obesas, na grande maio
ria, junto a seus filhos, atravessam 

todo o ciclo gestatório e o parto sem 
maiores problemas. Mesmo assim, os ris
cos aumentam na proporção do excesso 
de quilos adquiridos: e isso não só du
rante a gravidez. O risco de hipertensão 
e de diat>etes, por exemplo, aumenta 
quando se está obesa. Essas duas condi
ções podem complicar a gestação (sob a 
forma de pré-eclâmpsia e de diabetes ges
tacional). Pode também ser difícil de afe
rir com exatidão a data provável do 
parto: a ovulação exibe muitas vezes 
grande variação em obesas. Além disso, 
certos parâmetros tradicionais para ava
liação da data (a altura do fundo uteri
no, o tamanho do útero) podem ser 
indecifráveis em virtude das várias cama
das de gordura. O abdome com excesso 
de gordura pode também impossibilitar 
ao m~dico a devida avaliação do tama
nho e da posição fetal pela palpação, 
fazendo-se por vezes necessária a avalia
ção com recursos tecnológicos para que 
10 evitem surpresas durante o parto. Se 
o fttó for multo mcalor do que a m4dlu 
poderllo ainda surgir diflculdades duran
te o parto, fenômeno comum em mães 
obesas (mesmo nas obesas que não co
mem em demasia durante a gestação), 

Por fim, talvez haja necessidade de par
to cirúrgico que será dificultado pelo vo
lume do tecido subcutâneo abdominal 
(dificuldade existente durante o ato ci
rúrgicó e durante a recuperação da 
operação). 

O atendimento obstétrico de alta qua
lidade, como se dá com outras gestações 
de alto risco, pode favorecer bastante a 
condição da gestante obesa e do feto. É 
bem possível que você seja submetida, 
desde o início, a um maior número de 
exames do que as gestantes de baixo ris
co: ultra-sonouafia precoce para deter
minar com mais exatidão a data provável 
do parto e o mesmo exame, em fase pos
terior, para determinar o tamanho e a 
posição do bebê. Será necessário pelo 
menos um teste de tolerância à glicose ou 
de triagem para dial'etes gesta;:ional, 
provavelmente no final do segundo tri
mestre, para ver se você está ou não de
senvolvendo sinais de diabetes. Além dis
so, ao fim da gestação, várias outras 
provas diagnósticas poderão ser fdtas 
para monitorizar a condição do b'!bê. 

Os cuidados consigo mesma também 
serão importantes. O médico recomen
dará a abstinência do cigarro e a redu
ção de todos os demais riscos que se 
acham dentro do controle da gestante 
(ver p. 81 ). A dieta é importante: é pre· 
ciso evitar o ganho excessivo de peso. Na . 
maioria das ocasiões, as gestantes obe· 
sas podem ganhar menos do que os 12 
a 15 quilos recomendados durante a gra· 
vldez sem interferir de forma adversa no 
peso ou na saúde do feto.• Entretanto, 
essa dieta de menor conteúdo· calórico 
não deverá situar-se abaixo das 1.800 
calorias e deverá basear-se em alimen
tos ricos em vitaminas, sais minerais e 

4As definições variam, mas em geral uma mu· 
lhor ê ~onsldurudll obun 111 o ~uu t,u~o QNIIYII 
120% aotm t do peso I dual, ~ondo quo fUI! por• 
centagern na obesidade extrema~ d<• 150U/o. Alo 
stm, uma mulher que devesse pesar SO qutlos estâ 
obesa quando pesa 6<' e ê muito obesa quando 
pesa 7S quilos. 
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proteína (ver a Dieta Ideal, p. 109). Ca
da refeição e cada mordida são particu
larmente importantes nesses casos. Tam
bém importante é a suplementação de vi
taminas e de sais minerais. Os exercícios 
praticados de forma regular, dentro das 
diretrizes recomendadas pelo obstetra, 
ajudam a gestante a manter o ganho de 
peso dentro de limites razoáveis sem que 
seja necessário reduzir drasticamente a 
ingesta alimentar. 

Para a próxima gestação, caso você es
teja planejando outra, tente manter-se o 
mais perto possível de seu peso ideal, an
tes da concepção. A gestação terá evo
lução mais tranqüila. 

HERPES 
"Ansiava por um teste positivo de gravidez, 
mas, agora que engravidei, estou apavorada, 
pois tenho herpes genital. " 

Com a notável exceção da AIDS (sín
drome da imunodeficiência adquiri

da), o herpes ultimamente tem conquista
do uma duvidosa distinção: das doenças 
sexualmente transmissíveis, é a que mais 
tem aparecido nos jornais e revistas com 
manchetes alarmantes. E os artigos mos
tram que o contágio não se limita aos 
adultos através do ato sexual: os bebês 
são também atingidos ao atravessarem o 
canal do parto infectado. Embora a do
ença só possa trazer alguns aborrecimen
tos para os adultos, para os recém-nas
cidos pode se tornar grave em virtude da 
imaturidade de seu sistema imunológico. 

Decerto se justifica a preocupação, 
mas, apesar do alarde das manchetes, a 
histeria não. Em primeiro lugar, a infec
ção neonatal é bastante rara - a inci
dência oscila entre I em 3.000 e I em 
M.OOO p!lrloH. Em seaundo luanr, embo
ra ainda seja bastante grave, parece que 
hoje ~ mais branda nos recém-nascidos 
que a contraem do que antigamente. Ter· 
c:eiro, se a mãe tiver herpes genital reei-

divante durante a gestação (a forma mais 
comum da infecção em relação à infec
ção primária) a probabilidade de infec
tar o feto é de apenas 20Jo a 3%. Mesmo 
entre os bebês de maior risco, as gestan
tes que têm o surto herpético primário 
ao se aproximar o parto só expõem os 
filhos a um risco de 300Jo a 400Jo (60% 
a 75% deles escapam da infecção). E em
bora a infecção primária na gravidez in
cipiente aumente o risco de aborto 
espontâneo ou de parto prematuro, a in
fecção dessa natureza é relativamente 
rara. 

Assim, se você contraiu o herpes an
tes da gestação, o que é o mais prová
vel, não fique muito preocupada: o risco 
do bebê é pequeno. Com o devido diag
nóstico e com o correto tratamento mé
dico, esse risco pode ser reduzido ainda 
mais. 

A melhor forma de prevenir a maio
ria das infecções herpéticas em recém
nascidos seria através da triagem da 
doença em todas as gestantes antes do 
parto. Aquelas que apresentassem teste 
positivo seriam então submetidas a par
to cirúrgico, que reduz enormemente a 
chance de contaminação do bebê. Mas 
não se dispõe de um exame de triagem 
de baixo custo; tal exame só costuma ser 
feito em mulheres com história cünica de 
infecção herpética. 

Muitos médicos só fazem o teste quan
do a gestante desenvolve as lesões geni
tais perto da data do parto. Se a cultura 
for positiva, repete-se o exame no prazo 
de uma semana para que, quando tiver 
início o trabalho de parto, se saiba se a 
infecção ainda está em atividade.' 

Se a cultura mais recente for positiva, 
ou principalmente se as lesões herpéticas 
estiverem presentes ao ter início o traba
lho de parto ou por ocasião da ruptura 
da bolsa d'4aua, costuma-se indicar o 

'Como as drOIIBS antlvlrals ainda ntlo foram 
aprovadas no Estados Unidos para uso nn gra
videz, o seu uso naquele país é reservado para 
as situações em que há risco de vida. 
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Sinais e Sintomas do Herpes Genital 
Como é por ocasião da infecção primá

ria que há maior probabilidade de transmis· 
são herpética ao feto, o obstetra deverá ser 
informado da existência ou não dos seguin· 
tes sintomas: febre. cefaléia, mal-estar, dores 
por um ou dois dias, acompanhados de dor 
genital, de prurido genital, de dor à micção, 
de secreção vaginal ou uretra! e de dor à pai· 
pação da virilha (adenopatia inguinal), além 
das lesões características: pequenas vesículas 
que acabam apresen tando crostas. A cura em 
geral se dá no prazo de duas a três semanas, 

parto cirúrgico. Por causa do pequeno 
risco de contaminação fetal depois da eli
minação da bolsa, a cesariana costuma 
ser realizada quatro a seis horas depois 
do rompimento das membranas, exceto 
se o feto não tiver maturidade o suficien
te para o parto imediato. 

Os recém-nascidos em risco de infecção 
herpética costumam ficar isolados de ou
tros recém~nascidos para prevenção de 
possível disseminação do processo infec
cioso. No caso improvável da infecção 
ocorrer, o tratamento com agentes antivi
rais permitirá reduzir o risco de lesão per
manente. Se a mãe apresentar infecção em 
atividade. poderá mesmo assim cuidar do 
bebê e amamentar se tomar certas precau
ções para evitar a transmissão do vírus. 

OUTRAS DOENÇAS 
SEXUALMENTE 
TRANSMISSÍVEIS (DST) 

"Ouvi dizer que o herpes pode ser perigoso PQ· 

l'fl o feto. Isso é verdade em relaçllo tls outras 
doenças sexualmente transmlsslve/s!" 

Amá notícia: sim, há outras DST que 
representam risco para o feto. A boa 

notícia: a maioria é de fácil diagnóstico 
e tratamento. 

fase em que a doença pode ser transmitida. 
Se você tiver herpes genital, cuide para 

não transmiti-lo ao companheiro (que tam· 
bém deverá ter cuidado se tiver a infecção). 
Evite as relações sexuais enquanto apresen· 
tar lesões; lave bem as mãos com água e sa· 
bão após usar o toalete; tome banho 
diariamente; mantenha as lesões limpas, se
cas e recobertas por maisena (em pó); e use 
calcinha de algodão, evitando o uso de rou· 
pas apertadas e que causem atrito na região 
atingida. 

Gonorréia. Sabe-se há muito tempo que 
a gonorréia causa conjuntivite, cegueira 
e grave infecção generalizada no feto que 
passa pelo canal do parto infectado. Por 
esse motivo, recomenda-se a pesquisa la
boratorial da doença em todas as gestan
tes, em geral na primeira consulta no 
pré-natal (ver p. 134). Particularmente 
em gestantes com alto risco de doença se
xualmente transmissível, às vezes o exa· 
me é repetido ao fim da gestação. Cons
tatada a presença da doença, impõe-se 
o tratamento imediato com antibióticos. 
Ao término do tratamento, providencia· 
se outra cultura para certificar-se a cu
ra. Toma-se ainda uma precaução extra: 
colocam-se gotas de nitrato de prata ou 
pomada de antibiótico nos olhos do 
recém-nascido logo ao nascimento. (Es
sa conduta pode aguardar até uma hora 
depois do parto - porém não mais -
caso você queira manter um contato vi
sual com o bebê, antes de mais nada. 

Sífilis. Há muito tem_po que jâ se r-:co
nhece na sífilis a causa de deformidades 
ósseas e dentárias do feto, além de lesões 
progressivas do sistema nervoso, de na
timorta !idade e de lesões cerebrais. O 
exame que permite diagnosticar a doen
ça é rotina na primeira consulta do pré
natal. A antibioticoterapla da gestante 
infectada antes do quarto mês, ocasião 
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em que o processo começa a cruzar a 
barreira placentária, quase sempre evi
ta as lesões fetais. 

Clamídia. Reconhecida recentemente co
mo agressora fetal em potencial, a infec
ção por clamídia é .t10je de maior 
no ti fi :ação do que a gonorréia nos Es
tados unidos. É a infecção mais comum 
das transmilida.; pela gestante ao feto
fato que justifica a triagem diagnóstica 
da doença em todas as gestartes, sobre
tudo nas que mantiveram múltiplos par
ceiros sexuais no passado (comporta
mento que aumenta o risco da infecção). 
Já que metade das mulheres com essa in
fecção é assintomática, muitas vezes a 
doença passa despercebida (quando não 
se faz o teste diagnóstico). 

O tratamento imediato do processo an
tes ou dut ante a gestação permite a pre
venção da doença ao feto durante a pas
sar,em pelo canal d0 partO (pneumonia, 
que costuma feliz.meme ser branda, e in
fecções oculares, que de vez em quando 
são de maior gravidade). Embora o me
lhor fosse tratar a doença antes da con
cepção, o tratamento da gestante também 
previne a transmissão fetal. O uso de po
mada de antibiótico ao parto protege o 
recé .. n-nascido das infecções oculares. 

Vaginite incspecífica. Também conhe
cida como vaginite por Gardnerella, a 
vaginite inespecífica pode causar compli
cações gestacionais, como, por exemplo, 
a ruptura prematura das membranas e 
a infecção intra-amniótica, que podem 
levar a trabalho de parto prematuro. 
AliUi'll oapcclallsto• acreditam quo as 
gestantes devem ser submetidas à triagem 
dlagnóstica, incluindo a doença no rol 
das que são pesqulsadas por ocasião da 
primeira consulta. 

Verrugas venéreas, ou genltals. As ver· 
rugas sexualmente transmitidas podem 
~glr em qualquer localização na região 
genital. São causadas pelo vírus do pa-

piloma humano. Exibem características 
variáveis: desde a lesão que mal é visí
vel à nítida verruga, macia, avelud ada e 
plana ou à que exibe aspecto de couve
flor. Também variam de cor: desde a to
nalidade pálida à escuro-avermelhada. 
Altamente contagiosas, as verrugas são 
de tratamento particularmente relevan
te, não só porque podem ser transmiti
das ao bebê ou mesmo impedir o parto, 
como também porque 5o/o a IS o/o d os ca
sos evoluem para a inflamação cerviCal 
que por seu turno progride para o cân-

. cer do colo uterino. O tratamento em ge
ral é tópico e deve ser prescrito pelo 
médico - não fazer uso de remédios 
contra as verrugas venéreas vendidos sem 
receita médica. Se houver necess idade, 
as maiores podem ser removidas no fi
nal da gravidez por congelamento, por 
termocauterização ou por terapia a laser. 

AIDS (Síndrome da lmunodeficiêncla 
Adquirida). A infecção pelo vírus HIV 
durante a gestação, além de ser ameaça 
à gestante, é também ameaça ao feto. 
Uma grande proporção (a estatística os
cila entre 20% a 65%) dos recém· 
nascidos de mães aidéticas (identificadas 
pela positividade sorológica) desenvolve 
a infecção nos primeiros seis meses. 
Suspeita-se que a própria gestação tal
vez acelere o progresso da doença na 
mãe. Por essas razões, algumas mulhe· 
res infectadas preferem dar fim à gesta
ção. Antes de tomar qualquer atitude, 
porém, em caso de positividade deve-se 
repetir o teste sorológico (não é exato e 
às vezes pode ser positivo em quem não 
tom a doença)•. Se o soaundo teste for 
positivo, o aconselhamento t'onnal e as 
diversas opções terapêuticas passam a ser 
mandatórios, embora não se saiba se o 
tratamento da gestante vai prevenir a 

60cas!ona1mente, uma mulher que teve vários 
fllhos apresentará. teste falso-positivo para o 
Hl V. Se você tiver família grande e o teste for 
positivo, discuta essa possibilidade com o 
médico. 
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doença fetal. Talvez convenha informar
se sobre novas condutas experimentais 
no tratamento de gestantes com AIDS. 

Se você suspeitar de ter contraído 
qualquer doença sexualmente transmis
sível, verifique com o médico se fez o tes
te que permita identificar a doença. Se 
ainda não o fez, peça para fazê-lo. Se o 
resultado for positivo, cuide para seguir 
o devido tratamento (seu e do parceiro, 
se necessário). O tratamento protege a 
saúde da gestante e também a do bebê. 

MEDO DE CONTRAIR AIDS 

"Tanto eu quanto meu marido tivemos vdrios 
parceiros antes de nos encontrarmos. Sei que 
a AIDS às vezes não se manifesta durante anos 
e nilo consigo me ver livre do medo de tê-la con· 
traldo e de transmiti-la a meu bebê." 

M esmo que os dois tenham tido múl
tiplos parceiros, o risco de terem 

contraído AIDS é pequeno, caso ne
nhum de vocês dois se encontre em gru
po de alto risco (hemofílicos, uso de 
drogas injetáveis, ou que tiveram rela
ções sexuais com parceiros bissexuais ou 
com homossexuais masculinos ou ainda 
com usuários de drogas injetáveis). Mas 
se isso não lhe basta para afastar o me
do, ou se o medo está começando a vi
rar um problema sério durante a 
gestação, converse com o médico. Con
sidere a possibilidade de fazer um teste 
de AIDS. 

"Fiquei surpresa quando o m~dico me per· 
guntou se eu queria fazer um teste de AIDS 
- eu ntJo acho que esteja em grupo de alto 
risco." 

Aconduta desse m6dlco vem se tor
nando cada vez mais comum. O mé

dico pergunta à aestante se aostaria de 
fazer o teste, tenha ela ou n!lo história 
pregressa de comportamento de risco. 
Por isso, não se ofenda. Alegre-se: o mé-

dico se preocupa com a sua saúc'e e lhe 
oferece a oportunidade de fazer o teste. 

HEPATITE B 

"Sou portadora de hepatite B e acabo de sa
ber que estou grdvida. Será que vou prejudi
car o meu filho?" 

Saber que você é portadora de hepatite 
B é a primeira etapa para evitar que a 

condição venhu a prejudicar o bebê. Em
bora o filho de portadora (a que possui 
determinado antígeno) exiba risco eleva
do de infecção, o tratamento nas primei
ras 12 horas depois do parto com vacina 
da hepatite B e com imunoglobulina qua
se sempre previne essa infecção. ln!rorme 
portanto ao obstetra da sua condição de 
portadora para que ele determine até que 
ponto você é capaz de transmitir a doen
ça e para que o bebê seja tratado, se ne
cessário. Para outras informações sobre 
as hepatites, consultar p. 363. 

DIU AINDA IMPLANTADO 

"Uso DIU h6 dois anos e agora descobri que 
estou grdvida. Será posslvellevar a gestaçtJo 
at~ o fim?" 

E ngravidar durante o uso de meios an
ticoncepcionais é sempre um pouco 

perturbador, mas acontece. As chances 
de acontecer com o DIU são de 1-5 em 
100, dependendo do tipo de dispositivo 
usado e da inserção correta. A mulher 
que concebe em uso de DIU e não quer 
interromper a gravidez tem duas opções 
- que devem ser logo discutidas com o 
médico: deixar o dispositivo no lugar ou 
removê-lo. Para saber qual das duas 01,. 
ções preferir vai depender se o cordao 
para removê-lo está visível ou não na cér
vlce. Se nao estiver vlalvol, 6 multo boa 
a chance da gravidez evoluir sem proble· 
mas com o DIU no lugar. Este simples· 
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rr.ente será empurrado de encontro à pa
rede uterina pelo saco anmiótico em ex
pansão que circunda o bebê. Durante o 
parto, costuma ser eliminado junto com 
a placenta. Se no entanto o cordão for 
visível já no início da gravidez, as chan
ces de uma gravidez mais segura são 
maiores se for removido tão logo possí
vel, depois de confirmada a concepção. 
Se não for removido, há uma significa
tiva probabilidade de aborto espontâneo; 
ao ser removido, esse risco é de apenas 
2007o. Se isso não a tranqüiliza, lembre
se de que o risco de abortamento em to
das as gestações conhecidas é de aproxi
madamente 15% a 20%. 

Prosseguindo com a gestação manten
do o DIU no lugar, cumpre estar alerta, 
durante o primeiro trimestre, para cer
tos sinais- sangramento, cólicas, febre 
-, porque o dispositivo aumenta o ris
co de complicações gestacionais preco
ct.:s. (Ver Gravidez Ectópica, p. 142, O 
Aborto Espontâneo, p. 144.) Cumpre 
notificar imediatame:1te o obstetra des
S{S sintomas. 

AS PÍLULAS 
ANTICONCEPCIONAIS 
NA GESTAÇÃO 

"Engravidei mesmo tomando plfu/a. E conti· 
nuei tomando por um m€s porque niio sabia que 
estava grflvida. Agora e:.·tou preocupada com 
o efeito (rue isso pode ter tido sobre o meu be· 
b!" 

O ideal seria que você tivesse interrom
pido o uso de anticoncepcional três 

meses antes de engravidar, ou pelo me
nos dois ciclos menstruais completos an

. tes. Mas a concepção nem sempre espera 
pelas condlçOus ldeals e, às vezes, n mu-
lher engravida mesmo tomando a pllu
la. A despeito dos avisos que voce pos
sa ter lido na bula do remédio, não há 
motivo para alarme. Do prisma estatls-

tico, é muito pequeno o risco de certo;> 
tipos de anomalia fetal quando a gestan
te concebeu nessas circunstâncias. A dis
cussão sobre o assunto com o obstetra 
permitirá afastar os receios. 

ESPERMICIDAS 
"Dmcebi, mesmo usando espem1icida com dia
fragma, e tornei a usfl./o várias vezes antes de 
saber que estava grflvida. A substOncia pode ter 
afetado o esperma antes diJ concepçilo, ou o em· 
brião depois dela?" 

Estima-se que cerca de 300.000 a 
600.000 mulheres usavam espermici

da por ocasião da concepção e nas pri
meiras semanas de gestação, antes de 
saberem que estavam grávidas. Assim, 
os possíveis efeitos dos espermicidas du
rante esse período são de grande interesse 
para muitas gestantes e para as que vão 
escolher um método contraceptivo. 

Felizmente, o que se verificou até ago
ra é alentador. O elo entre o uso de es
permicidas e a incidência de certas 
anomalias congênitas, especificamente a 
síndrome de Down e algumas deformi
dades dos membros, é tênue e especula
tivo. Pesquisas mais recentes e mais 
convincentes não revelam o aumento da 
incidência de tais defeitos, mestno com 
o uso contínuo de espermicidas no ini
cio da gravidez. Assim, consoante as me
lhores informações existentes, a leitora, 
se for esse o seu caso, e as demais 
299.999 a 599.999 futuras mamães po
dem relaxar - parece que não há nada 
para se preocupar. 

Talvez convenha, porém, adotar um 
meio contraceptivo diverso e talvez mais 
seguro, no futuro. E como qualquer 
substância química a que se expõe o fe
to OU O ombrlllo é SUSJ)elta, se você con· 
tinuar a usar o espermicida, talvez deva 
abandoná-lo antes de engravidar nova
mente - presumindo-se que a próxima 
gravidez será planejada. 
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PROVERA 

"No m& passado o médico me deu Provera 
para que a minha regra viesse. Descobri que 
estava grávida. A hula dizia que as gestan
tes nunca devem usar o remédio. Será que o 
beM vai ser normal? Devo considerar o abor
to?" 

Tomar progesterona (no caso, Prove
ra) durante a gravidez, embora não 

seja recomendável, não justifica um 
aborto- o que lhe dirá o obstetra, pro
vavelmente. Nem é motivo para preocu
pação. O que está na bula não visa 
tão-somente à sua proteção, mas à do la
boratório que produziu o remédio: os la
boratórios se protegem das ações 
judiciais. De fato, algumas pesquisas 
apontam para um risco de 1:1.000 de cer
tas anomalias congênitas em embrião ou 
feto exposto à Provera, mas esse risco só 
está um pouco acima do que se observa 
para as mesmas anomalias em qualquer 
outra gestaÇão. 

Não se tem certeza de que Provera 
cause ou não anomalias congênitas. Al
guns médicos que a prescrevem para im
pedir o abortamento acham que só 
parece que o medicamento cau:e anoma
lias - ajudando por vezes a gestante a 
manter uma gravidez difícil, pois do con
trário abortaria. É provável que sejam 
necessários ainda muitos anos de pesqui
sa em milhares e milhares de gestantes 
para que se determinem definitivamen
te seus efeitos, caso existam, sobre o fe
to (das progesteronas em geral). Pelo que 
se sabe atualmente, se a Provera é de f a· 
to teratog~nlca (substância que pode cau
sar danos ao embrião ou feto), há de ser 
um dos mais fracos (ver A Sorte do Be
bê, p, 105). Risque esse Item da sua lista 
de preocupações. 

DIETILESTILBESTROL 
(DES) 

"Minha mile tomou esse remédio quando me 
esperava. Será que isso pode afetar a minha gra
videz ou o meu bebê de algum modo?" 

Antes que se soubesse dos perigos em 
usar estrogênios sintéticos (como o 

dietilestilbestrol) para prevenir o abor
tamento, mais de um milhão de gestan
tes os tomou. Agora que suas filhas, 
muitas com anomalias estruturais elo 
aparelho reprodutor desde o nascimen
to (na grande maioria sem maior signi
ficado ginecológico ou obstétrico), estão 
em idade reprodutora, preocupam-se es
tas com os possíveis efeitos de sua expo
sição aos estrogênios sobre a gestação. 
Felizmente, tais efe'.tos parecem ser mí
nimos para a maior parte das mulheres 
-avalia-se que pelo menos 80o/o das que 
foram expostas à droga são capazl!s de 
ter filhos. 

As mulheres com as anormalidades 
mais acentuadas, contudo, parecem exi
bir maior risco de certos problemas ges
tacionais: gravidez ectópica (provavel
mente por causa de malformação das 
trompas de Falópio), aborto espomâneo 
no segundo trimestre e parto prematuro 
(em geral por enfraquecimento ou insu
ficiência cervical, já que a cérvice, pelo 
peso do feto em crescimento, poderá se 
abrir prematuramente). Em virtude dos 
riscos envolvidos em todas essas compli
cações, é importante que você aconselhe 
o seu médico da exposição ao DES.' 
Também é importante que você tenha 
conhecimento dos sintomas dessas com
pllcnçOcs. Ca 10 ocorram, notifique Ime
diatamente o médico. Quando He sus
peita de insuficiência cervical, será to
mada uma de duas condutas. Ou :1e pro· 

'Em virtude do risco de complicações na gravi
dez, discreto porém real, as mulheres <'xpostas 
ao dietilestilbestrol devem ser acompanhadas pe
lo obstetra dul'ante toda a gestação. 
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videnciará o fechamento por sutura 
(pontos) em torno da cérvice entre a 12~ 
e a 16~ semana de gestação, ou se fará 
o exame regular da cérvice para identi
ficação precoce de sinais de abertura pre
matura. Quando são identificados tais 
sinais, nova conduta será tomada para 
prevenir o parto prematuro. 

PROBLEMAS GENÉTICOS 

"Fico achando que talvez tenha algum proble· 
ma genético e não saiba. Será que devo procu
rar aconselhamento genético!" 
, 
E provável que tragamos conosco um 

ou mais de um gene deletério, capaz 
de causar distúrbios genéticos de maior 
ou menor gravidade. Felizmente, porém, 
como muitos deles (doença de Tay
Sachs, fibrose cística, entre outros) re
querem para sua manifestação a combi
nação com um outro, o do pai, em 
mesma localização, raramente atingem 
os nossos filhos. Um dos pais (ou am
bos) pode se submeter a exame para 
identificação de alguns desses distúrbios 
antes ou durante a gestação. O exame, 
contudo, só tem sentko se houver pos
sibilidade de manifestação acima da mé
dia de ambos os progenitores serem 
portadores daquela afecção particular. A 
incticação muitas vezes decorre da origem 
étnica ou geográfica. Os casais judeus, 
por exemplo, cujas famllias são oriun
das da Europa Ocidental, apresentam 
maior risco da doença de Tay-Sachs. (Na 
maioria dos casos, o médico recomenda 
a um dos cônjuges fazer o exame; o ou
tro só o fará, necessariamente, se o do 
primeiro for positivo.) De forma seme
lhante, os casais negros apresentam ris
co de traço falc!mlco (anemia 
falclforme) e devem fazer o exame. 

As doenças que podem ser transmiti
das através de um único gene de um só 
portador (hemofilia, por exemplo) ou só 
por um dos pais afetado (coréia de Hun-

tington) costumam já ter sido identifica
das na família, mas podem não ser do 
conhecimento de todos. Eis por que é im· 
portante manter o histórico das condi
ções de saúde da família. 

Na maioria dos casos, entretanto, é 
baixo o risco de transmissão dos proble
mas genéticos e raramente se necessita do 
aconselhamento. Em muitos casos, o 
obstetra conversará com o casal a respei· 
to das questões genéticas mais comuns, 
encaminhando ao geneticista ou subes
pecialista em medicina materno-fetal só 
os que dele de fato precisam: 

• Os casais em que ambos apresentam 
positividade no exame, sendo porta
dores de afecção genética. 

• Os pais que já tiveram um ou mais fi
lhos com anomalias genéticas. 

• Os casais que têm conhecimento de a}. 

guma anormalidade hereditária num 
ramo de suas famílias. Em alguns ca
sos, como ocorre em certas talasse
rnias (anemias hereditárias comuns em 
pessoas de origem mediterrânea), a in· 
vestigação genética (DNA) dos pais fa
cilita a interpretação do teste fetal 
feito posteriormente. 

• Casais em que um dos cônjuges tem 
anomalia congênita (cardiopatia con· 
gênita, por exemplo). 

• Gestantes em que se descobriu exame 
de triagem positivo (para pesquisa de 
anomalias fetais). 

• Os casais formados por pessoas com 
íntimos laços consangüíneos, pois nes
tes é maior o risco de problemas he
reditários na prole (em primos de 
primeiro grau o risco é de 1 em 8, por 
exemplo). 

• As mulheres com mais de 35 anos. 
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O geneticista, especializado em here
dogramas e temas afins, dirá ao casal 
quais as chances de ter um filho sadio e 
<1s orientará no sentido de ter ou não fi
lhos. Se a mulher já estiver grávida, o ge
neticista indicará qual o examt! 
apropriado a fazer no pré-natal. 

O aconselhamento genético tem pou
pado o sofrimento de milhares e milha
res de casais de alto risco que poderiam 
ter tido filhos com graves problemas. O 
aconselhamento é mais oportuno antes 
da gestação, ou no caso de parentes pró
ximos, antes de se casarem. Mas nunca 
é tarde demais, mesmo depois de confir
mada a gravidez. 

Se o exame revelar grave anomalia fe
tal, o casal vai enfrentar o dilema de in
terromper ou não a gestação*. Embora 
caiba ao casal a decisão final, o aconse
lhamento genético ajuda muito também 
neste sentido . 

PARA QUEM É 
CONTRA O ABORTO 

"Meu marido e eu somos contra o aborto. Por 
que entllo devo fazer a anmio1:entese?" 

A amniocentese não convém apenas 
àqueles casais que consideram a pos

sibilidade de aborto caso se descubra 
através dela alguma anormalidade fetal 
mais grave. Para a grande maioria dos 
casais que esperam um filho, o melhor 
motivo para o diagnóstico pré-natal es-

; A leg!slaç4o brasileira, profundamente anacrô
nica nesse particular, nA o açata o abortamento 
provocado por lndlcaçOes ovulare• (doenças ge
n~ticaa, viroses maternas no primeiro trimestre, 
uao de aubltAnçlas teratoaenlcaa otc.) (N. do T.) 

tá na tranqtiilização que quase sempre 
traz. 

Embora sejam muitos os casais que 
optem pelo término da gravidez quando 
é descoberta ·alguma anomalia fetal, o 
exame também tem validade quaado não 
se cogita em aborto como opção terapêu
tica. Quando a anomalia descoberta é fa
tal, cria-se a oportunidade de luto por 
parte dos pais antes do parto, 
eliminando-se o choque que sentiriam 
por ocasião da hora do parto. Quando 
há outros tipos de anomalia presente, os 
pais já ganham um ponto de partida pa
ra começarem a se preparar para a che
gada do futuro deficiente. Quando as 
anomalias são identificadas depois do 
parto, as reações negativas são inevitá
veis - negação, ressentimento, culpa. 
Tais reações podem comprometer seria
mente o elo entre o filho deficiente e os 
pais. O diagnóstico pré-natal permite a 
elaboração dessas manifestações negati
vas já durante a gravidez. Os pais pode
rão já aprender tudo o que acharem 
necessário sobre a condi~o particular da 
criança, antecipadamente. Estarão assim 
preparados para garantir o melhor con
vívio possível com seu novo bebê. Hoje 
também já é possível conceber a idéia do 
tratamento intra-uterino da condição em 
certos casos, e de uma série de precau
ções que visarão a melhorar as condições 
do bebê. 

Portanto, se o aia&nóstlço pré-natal 
estiver indicado, não o rejeite de imedia
to. Converse com o médico, com um ge
neticista ou com algum especialista em 
medicina materno-fetal. Essas pessoas 
lhe ajudarão a esclarecer as opções ex.is
temes antes de você tomar a sua decisão. 
Não deixe, enfim, que o fato d·: ser con
tra o aborto a impeça e aos médicos de 
conseguir valiosas informações em po
tcnclol. 
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0 QUE É IMPORTANTE SABER: 
SOBRE O DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL 

, 
E menino ou menina? Vai ser loiro 

como a avó, JU de olhos verdes co
mo o avô? Será que vai ter a voz 

do pai e a habilidade da mãe para con
tas ou- que Deus o proteja! -será que 
vai ser ao contrário? Na gravidez, é bem 
maior o número de perguntas que o de 
respostas: é assunto vivo para nove me
ses de discussões à mesa, de especulação 
dos vizinhos, e de palpites nas rodinhas 
de escritório . 

Há, no entanto, uma questão que não 
é motivo para palpites casuais: uma que 
os pais, na grande maioria, e\ itam co
mentar e em que muitos deles nem mes
mo querem pensar: "Será que o bebê 
está bem?" 

Até pouco tempo, era questão a ser 
respondida só ao nascimento. Hoje, po
rém, algumas dessas dúvidas podem ser 
esclarecidas, até certo ponto, já na sex
ta semana após a concepção, mediante 
o diagnóstico pré-natal. 

Em virtude dos riscos inerentes, não 
obstante pequenos, trata-se de conduta 
a ser individualizada. Os pais, na grande 
maioria, continuam no joao da espera, 
com a feliz certeza de que a probabilida
de de seu filho estar bem seja razoável. 
Mas para aqueles cujas preocupações re
presentam mais do que o nervosismo 
normal dos futuros pais, os benefícios do 
diagnóstico pré-natal suplantam os ris
cos inerentes. Entre as candidatas para 
o diagnóstico pré-natal estão: 

• As com mols do 3S anos. 

• As que tem história familiar de doen
ça genética e/ou stlo portadoras gené
ticas da doença. 

• As que foram expostas a infecções que 
podem causar anomalias congênitas 
(rubéola, toxoplasmose etc.) ... 

• As que foram expostas desde a con
cepção a alguma substância que talvez 
tenha sido prejudicial ao bebê em de
senvolvimento. (O médico pode aju
dar a esclarecer se o diagnóstico 
pré-natal se justifica no seu caso em 
particular.) 

• As que não foram bem-sucedidas nas 
gestações anteriores ou as que têm fi
lhos com anomalias congênitas. 

Em mais de 95% dos casos, o diagnós
tico não revela anormalidades aparentes. 
No restante, traz um desenlace alentador 
para o casal aflito, pois ficam sabendo 
que seu bebê não está bem. Entretanto, 
junto com o aconselhamento genético, 
as informações servem para as decisões 
que vão ser tomadas a respeito dessa e 
das futuras gestações. Entre as possíveis 
opções estão: 

Continuar a gravidez. Esta é a opção 
mais comum quando a famllla percebe 
que a anomalia descoberta permitirá um 
convívio razoável com o futuro filho ou 
quando os pais são contra o aborto sob 
quaisquer circunstâncias. A família, sa
bendo antecipadamente o problema que 
lhe espera, poderá tomar certas provi
dências (emocionais e práticas) para re
ceber o filho com necessidades especiais 
ou para enfrentar o parto de uma crian
~o que dificilmente sobreviverá. 

Terminar a gravidez. Se o exame mos
trar que a anomalia será fatal ou extre
mamente lncapacltante, tenha sido 
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confirmada por geneticista ou por novo 
exame, são muitos os pais que optam 
pela interrupção da gravidez. Nesse ca
so, o exame criterioso dos produtos da 
concepção torna-se obrigatório. Pode 
ajudar a determinar a probabilidade 
de repetição em futuras gestações. A 
maioria dos casais, armada dessas infor
mações e sob a orientação do médico 
ou do geneticista, tenta novamente, na 
esperança de que o resultado do exame 
e o desenlace da gestação lhes sejam 
favoráveis dessa vez. Quase sempre o 
são. 

Tratamento pré-natal do feLO. É opção 
que só existe para alguns casos, em
bora espere-se que, no futuro, venha 
a abranger número cada vez maior. O 
tratamento consiste na transfusão de 
sangue (como para a doença Rh), ci
rurgia (drenar uma obstrução vesical, 
por exemplo), ou administração de en
zimas e de medicamentos (como na de 
esteróid~ para acelerar o desenvolvi
mento pulmonar do feto que precisa ser 
retirado do ventre materno prematura
mente). Com o avanço tecnológico, um 
número maior de cirurgias pré-natais, 
manipulações genéticas e outros trata
mentos fetais pode também se tornar 
lugar-comum. 

Doação de órgãos. Se o diagnóstico in
dicar que as anomalias fetais são incom
patíveis com a vida, como acontece 
quando falta quase todo o encéfalo, é 
posslvel doar um ou mais órsilos para 
outro bebê que deles necessite. Alguns 
pais acham que essa atitude pelo menos 
os consola um pouco da perda sofrida. 
O neonatoloalsta, nestas circunstâncias, 
pode prestar Informações valiosas a es
se respeito. 

Naturalmente é Importante recordar 
que nada é perfeito, nem mesmo o diag
nóstico pré-natal realizado por sofistica
dos recursos tecnológicos. Por esse 
motivo, todos os resultados que mos-

tram haver algum problema com o bebê 
devem ser confirmados por novos exa
mes ou mediante consulta com outros 
profissionais. A decisão apressada de ter
minar a gravidez por vezes leva ao abor
to de feto normal. 

Apresentaremos a seguir os métodos 
mais comuns de diagnóstico pré-natal. 

AMNIOCENTESE 

As células, as substâncias químicas e 
os microorganismos existentes no li

quido arnniótico que circunda o feto pro
piciam urna ampla gama de informações 
- a constituição genética fetal, a con
dição atual, o grau de maturidade - a 
respeito deste novo ser humano. Por 
isso, o exame de certo volume desse 
líquido, através da amniocentese, trans
formou-se num dos principais recursos 
no diagnóstico pré-natal. O exame é re
comendado nos seguintes casos: 

• Quando a mãe tem mais de 35 anos. 
Cerca de 800Jo a 90% de todas as am
niocenteses são feitas com indicação, 
exclusivamente fundada na idade ma
terna adiantada. Tenta-se a!sim veri
ficar se o feto exibe síndrome de 
Down, que é mais prevalentt: entre os 
filhos de mães nessa faixa t!tária. 

• Quando o casal já teve um J'ilho com 
anormalidade cr ornossomial - corno 
a síndrome de Down - ou com dis· 
túrbio metabólico - como a sfndro
me de Hunter. 

• Quando o casal já teve um filho ou 
tem algum parente com anomalia do 
tubo neural. (Antes porém provavel
mente se pesquisará o teor de alfafe
toprotefna (AFP) no sangue da Mãe.) 

• Quando a mãe é portadora de distúr
bio genético ligado ao X, hemofilia, 
por exemplo (em que a chance de a 
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mãe transmiti-lo à prole é de 500Jo ). A 
amniocentese permite identificar o se
xo da criança, mas não se ela herdou 
o gene. 

• Quando ambos os pais são portado
res de distí•rbio autossômico recessi
vo, de doença de Tay-Sachs ou de 
anemia falciforme, por exemplo, em 
que exibem uma chance em quatro de 
terem filho ou filha atingido pelo mal. 

• É necessário avaliar a maturidade do 
pulmão fetal (um dos últimos órgãos 
a amadurecer, a ficar pronto para fun
cionar por conta própria). 

• Quando se sabe que um dos pais é 
portador de alguma afecção genéti
ca, como a coréia de Huntington, por 
exemplo. Essa doença é de transmis
são autossômica dominante: a pro
babilidade do bebê herdar a doença é 
de 500Jo. 

• Quando os resultados de provas labo
ratoriais de triagem (dosagem de al
fafetoprote!na, sonografia, dosagem 
de estriol ou/e de hCO) se revelam 
anormais e a avaliação do líquido am
niótico se faz necessária para deter
minar se há de fato alguma anormali
dade fetal. 

Quando é feita? A amniocentese diag
nóstica costuma ser feita entre a 16~ e 
a 18~ semanas de gestaçllo, ernbora por 
vezes o seja mesmo na 14~ ou mais tar
de, na 20~. A exlqtlibllldade da amn.io
centese antes desse período- entre a lO~ 
e 14~ semana - encontra-se atualmente 
em estudo. O resultado da maioria dos 
tJutmes, em virtude da cultura de célu
las feita em laboratório, leva de 24 a 35 
dias para ser divulgado, nao obstante al· 
gun:; como o da doença de Tay-Sachs, 
o c.a s!ndrome de Hunter e o das falhas 
do tubo neural poderem ser feitos ime
diatamente. 

A amniocentese pode também ser fei
ta no último trimestre para estimar a ma
turidade dos pulmões do feto. 

Como é feita? Depois de vestir roupa 
apropriada e de esvaziar a bexiga, a ges
tante é colocada na mesa de exame. Fi· 
ca deitada de costas, o abdome é 
exposto. O feto e a placenta são então 
localizados pelo ultra-som, para gue o 
médico os evite durante o procedimen
to. (Antes já terá sido feito um exame 
ultra-sonográfico mais detalhado para 
identificação de anomalias fetai~. visí
veis.) Providencia-se a seguir a anti
sepsia abdominal com solução anti· 
séptica apropriada. Em alguns casos se 
faz uso de anestesia local por injeção (co
mo a utilizada pelos dentistas). Como a 
dor sentida durante a anestesia é a mes
ma sentida durante a passagem da agu
lha de amniocentese, alguns médicos a 
omitem. Em seguida, insere·se a agulha 
de amniocentese (uma agulha longa e 
oca) através da parede abdominal até o 
interior da cavidade uterina. Retira-se 
uma pequena quantidade de líquido. O 
pequeno risco de punção acidental do fe
to é ainda mais reduzido pelo uso do 
ultra-som como guia. Os sinais vitais da 
gestante e o batimento cardíaco fetal são 
verificados antes e depois do procedi
mento, que não deve demorar mais de 
30 minutos. Em mulheres Rh negativas 
costuma-se fazer uma injeção deimuno· 
globulina Rh depois da arnniocemese pa
ra prevenir possíveis complicações 
vinculadas a esse fator. 

Salvo quando tiver importância para 
o diagnóstico, os pais têm o direito de 
que não se lhes diga o sexo da criança, 
ao vir o resultado, preferindo conhecê
lo à modo antiga, na sala de parto. 
(Lembre-se que a troca de resultados, 
embora rara, pode acontecer.) 

É procedimento seguro? As mulheres, na 
grande maioria, experimentam não mais 
do que algumas hor?.$ de cólica leve de· 
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pois do exame; é raro o sangramento va
ginal discreto ou a perda de líquido am
niótico. Embora menos de I em 200 
casos evoluam com infecção ou com ou
tras complicações que podem ser causa
doras de aborto, a amniocentese, como 
todos os demais exames diagnósticos no 
pré-natal, só deve ser feita quando os be
nefícios superam os riscos. 

ULTRA-SONOGRAFIA 

O advento da ultra-sonografia tornou 
a ciência obstétrica muito mais exata 

e a gestação uma experiência muito me
nos problemática para muitos casais. 
Através da reflexão de ondas sonoras pe
las estruturas internas, consegue-se vi
sualizar o feto sem os riscos do exame 
radiológico. Quando o sistema usado 
possui tela de TV, tem-se a oportunidde 
única de se "ver" o bebê - pode-se até 
conseguir uma fotografia para mostrar 
aos amigõs e à família-, embora tal
vez seja preciso um especialista para que 
se consiga distinguir a cabeça das náde
gas na imagem borrada. 

A ultra-sonografia de nível I costu
ma ser feita para determinação da data 
do parto. O exame ultra-sonográfico 
mais pormenorizado (nível 2) é usado 
para outras finalidadess diagnósticas 
mals complexas. A ultra·sonografia é 
recomendada quando a mãe apresenta 
histórico obstétrico mais complicado . 
Por exemplo, quando já teve prenhez ec
tópica (tubária), mola hidatiforme 

(quando a placenta se conforma num 
conglomerado de cistos, como um cacho 
de uva, impossibilitando a embriogêne
se), filho com anomalias genéticas ou 
congênitas, ou já se submeteu a parto ce
sáreo. Serve também para: 

• Verificar a data provável do parto, 
conferindo se esta condiz com o tama
nho do bebê.1 

• Determinar a condição fe tal quando 
há risco acima do normal de alguma 
anormalidade (ou quando a preocupa
ção com tal risco é maior). Para essa 
finalidade, a ultra-sonografia transva
ginal pode ser feita mais precocemen
te e ainda se revela mais precisa. 

• Excluir o diagnóstico de gravidez por 
volta de sete semanas quando se 5US· 

peita de exame falso-positivo. 

• Determinar a causa de sangramento 
ou de pequenas perdas hemllrrágicas 
no início da gravidez - prenhez tu
bária, ovo anembrionado (quando o 
embrião deixou de se desenvolver e 
não é mais viável). 

KAJguns médicos acreditam que essa prática de
veria ser rotineira porque a verificação prévia da 
data reduz a pos;lbUJdade da lnduçao desneces
sária ao parto quando se supOe (incorretamen
te) que o bebe seja póa-maturo, o que, por sua 
vez, reduz a necessidade de uma cesariana por 
motivo de lnsucessn da Indução do parto. 

Complicações da Amniocentese 
Embora lt:jam nar""· eatlmii·Se que de· 

pois de I entre 100 procedimentos, aproxJ
madamente, haja algum escoamento de 
Uquldo amnlótlco. Se perceber tal escoamen
to pela vagina, informe de Imediato ao mé-

dlco. H6. multo buu probnbllldad~ de que o 
escowucnto se detenho ddpols de uii!Un~ lll11s, 
mas o repouso no leito e a observuçlio dili
gente costumam ser recomendados ate que 
isso ocorra. 
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• Localizar DlU implantado, presente 
por ocasião da concepção. 

• Localizar o feto antes da amniocente
se e dt.rante a biópsia de uma amos
tra do cório. 

• Determinar a condição do feto quan
do não se detecta o batimento cardía
co fetal por volta da 14~ semana com 
o sonar Doppler ou quando não se 
identifica qualquer movimento fetal 
por volta da 22~. 

• Diagnosticar a existência de fetos múl
tiplos, sobretudo quando a mãe fez 
uso de estimulantes da fertilidade e/ ou 
quando o útero é maior do que o es
perado. 

• Determinar se o crescimento uterino 
excepcionalmente rápido se deve a ex
cesso de líquido amniótico. 

• Determinar a condição da placenta, 
quando a deterioração desta pode ser 
a responsável pelo retardo do cresci
mento fetal ou pelo sofrimento fetal. 

• Visualizar a placenta para determinar 
se o sangramento tardio durante a gra
videz se deve à placenta prévia ou a 
descolamento prematuro (placenta 
abruptio). Também se pode visualizar 
coágulos de sangue por trás da pla
centa. 

• Determinar o tamanho fetal quando 
se contempla parto pré-termo ou 
quando se pensa em pós-maturidade 
(bebê pós-maturo). 

• Avaliar a condição do feto pela obser
vação da atividade fetal, dos movi
mentos respiratórios, do volume do 
liquido amniótico (ver Perfil Biofísi
co, p. 304). 

• Verificar apresentação de nádegas ou 
outras posições incomuns do feto ou 
do cordão antes do parto. 

Quando é feito o exame? Dependendo da 
indicação, a ultra-sonografia pode ser 
realizada em qualquer momento a par
tir da quinta semana de gestação até o 
parto. A ultra-sonografia transvaginal 
pode ser empregada mais precocemente 
do que o procedimento transabdominal 
-para verificação de gravidez gemelar 
ou anormalidade do desenvolvimento 
fetal. 

Como é feito o exame? O exame ultra
sonográfico ora é feito através do abdo
me (transabdominal), ora através dava
gina (transvaginal). Às vezes é feito pelas 
duas vias, dependendo da necessidade do 
caso. O exame é rápido (5 a 10 minutos) 
e indolor, exceto pelo incômodo causa
do pela bexiga cheia necessária para o 
exame transabdominal (motivo pelo qual 
a maioria das mulheres parece preferir 
o transvaginal). Durante o exame, por 
qualquer das duas vias, a gestante per
manece deitada de costas. No exame 
transabdominal, espalha-se-lhe sobre o 
abdome uma película de óleo ou de gel 
que serve para melhorar a condução do 
som. O transdutor do aparelho então 
percorre lentamente o abdome. No 
transvaginal, uma sonda ultra-sônica é 
inserida na vagina. Os instrumentos re
gistram os ecos de pulsos ultra-sônicos 
que provêm das várias partes do bebê. 
Com a ajuda de um técnico ou do médi
co presente, a gestante conseguirá iden
tificar o batimento cardíaco, a curvatura 
da coluna vertebral, a cabeça, os braços 
e as pernas. Às vezes se consegue visua
lizar ligeiramente o bebê sugando o po
legar. Noutras tantas consegue-se dis
cernir os órgãos genitais e o sexo da 
criança, embora dentro de urna proba
bilidade inferior a lOOo/o. (Se você não 
quiser saber antecipadamente o sexo do 
bebê, nilo deixe dP. r;w!:;~r q~~·.~~ o 
médico.) 

É seguro? Em 25 anos de uso clínico e 
de pesquisas, não se conhe~;em riscos: só 
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se verificaram benefícios. Todavia, de
vido à possibilidade, embora pequena, 
de que efeitos colaterais possam vir a sur
gir no futuro, a recomendação corrente 
é de que só seja feito dl_lrante a gestação 
quando existirem indicações válidas. 
Pesquisas recentes feitas na Inglaterra, 
entretanto, sugerem que os benefícios da 
ultra-sonografia de rotina durante a ges
tação são tantos que ultrapassam quais
quer riscos inerentes. 

FETOSCOPIA 

A fetoscopia é a ficção científica que 
rapidamente vai se tornando uma 

realidade médica. Numa viagem tão fan
tástica quanto as escritas por lsaac Asi
mov, um instrumento, como um 
telescópio em miniatura, provido de lu
zes e de lentes de aumento, é introduzi
do através de minúsculas incisões no 
abdome e útero até o saco amniótico, on
de mostr.a o feto e o fotografa. Ao mes
mo tempo, a fetoscopia permite o 
diagnóstico, mediante amostragem do 
sangue e dos tecidos, de diversas doen
ças do sangue e da pele que não são de
tectadas pela amniocentese. Por ser 
procedimento de risco relativamente ele
vado, contudo, e pela disponibilidade de 
outros recursos diagnósticos mais segu
ros para identificação dos mesmos dis
túrbios, a fetoscopia não é empregada 
em larga escala. 

Quando é feita? Usualmente, depois da 
16~ semana. 

Como é feita? Depoi~ de degermar o ab
dome com anti-séptico e de anestesiá-lo 
(anestesia local), o médico faz diminu
taalnolaOo• no abciOJno • no \\tero. Com 
a ajuda do ultra-som para guiar o Ins
trumento, a seguir um fibroendoscópio 
é Introduzido através das incisões até a 
cavidade uterina. Com esse periscópio 
em miniatura, o feto, a placenta e o ll-

--------------------
quido amniótico são observados, 
podendo-se ainda retirar uma amClstra de 
sangue da junção do cordão umbilical 
com a placenta e também um pt!queno 
fragmento de tecido fetal ou placentário 
para exame. 

É procedimento seguro? O exame ainda 
traz consigo um risco relativamente im
portante: a chance de perda fetal oscila 
entre 3o/o e 5%. Embora o risco seja mais 
elevado que o das demais provas diag
nósticas, é contrabalançando pelos be
nefícios, em certos casos, do diagnóstico 
e possível tratamento ou correção de al
guma anomalia fetal. 

DOSAGEM DE 
ALFAFETOPROTEÍNA 
NO SANGUE MATERNO 

A elevação do teor de alfafetoprotei
na (AFP) no sangue da gestante -

uma substância produzida pelo feto -
é capaz de indicar anomalias do tub(• 
neural como, por exemplo, espinha bí
fida (uma deformidade da coluna verte
bral) ou anencefalia (ausência do 
encéfalo ou de parte dele). O teor anor
malmente baixo pode indicar maior ris
co de sfndrome de Down ou de alguma 
outra anomalia genética. Trata-se ape
nas de um exame laboratorial de tria
gem: o resultado anormal impõe uma 
exploração clínica mais aprofundada pa
ra confirmar a existência do problema. 

Quando é feita? Entre a 16~ e a 18~ , 
semana. 

Como é feita? É exame simples que só 
requer uma amostra de sangue materno. 
~ o rol!ultullo rovulw- 1110r ttnormoJmuntt ; 
elevado, faz-se um segundo exame. So 
nesse o resultado duplicar o valor encon· 
trado no primeiro, parte·se para umas&. 
rie de outros exames que visam confir· 

1 
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mar ou excluir a existência de anomalia 
do tubo neural: ultra-sonografia (para 
ver se se trata de gravidez gemelar, para 
confirmar a data prevista do parto, pa
ra identificar anomalias fetais); amnio
ce~tese, para verificar o teor de 
alfafetoprote!na e de acetilcolinP.sterase 
nc• líquido amniótico. De cada 50 mulhe
res com leitura anormalmente elevada na 
IJrimeira avaliação, apenas uma ou duas 
tcriio confirmada a existência de anor
malictade fetal. Nas outras 48, os exames 
mostrarão outras causas para a elevação 
encontrada: gravidez gemelar, gravidez 
mais adiantada do que o previsto inicial
mente, leitura original inexata. Além dis
so, embora a elevação do teor de AFP 
não costume ser causa de alarme, os mé
dicos poderão recomendar maior repou
so e maior vigilância da gestante: há 
nesses casos um risco um ):ouco maior 
de lnixo peso ao nascer ou de prematu
ridade. 

Se o teor de AFP for muito baixo, 
também se recorrerá à ultra-sonografia, 
ao aconselhamento genéticu e/ ou à am
niocentese para verificar se o concepto 
sofre de síndrome de Down ou de outro 
defeito cromossômico. 

O exame é seguro? O teste de triagem ini
cial não cria qualquer outrc risco para 
a gestante ou para o bebê além do ine
rente a c1ualquer outro exame de sangue. 
O principal risco é que o resultado falso
negativo falso-positivo pode levar a ou
tros exames de acompanhamento que 
apresentem maior risco- e em casos ra
ros ao aborto terapêutico ou acidental de 
uma criança perfeitamente normal. An
tes de tomar qualquer decisão baseada 
em exames feitos no pré-natal, certi
fique-se de que os resultados foram ava
lindos por médico experiente ou por ge
lllllh:latu o6poctullie(ldo no aatmnto. P.:çQ 
uma segunda oplnlllo em caso de duvi
da. Os profissionais especializados em 
medicina materno-fetal podem ser de ex
trema ajuda. 

AMOSTRAGEM DAS 
VILOSIDADES CORIÔNICAS 

Diversamente da amniocentese, a 
amostragem das vilosidades coriô

nicas permite identificar anomalias fetais 
em fase muito precoce da gestação -em 
fase em que o aborto é menos complica
do e menos traumático. Embora ainda 
menos comum do que a amniocentese, 
o método vem ganhando popularidade. 
Também vem sendo empregado experi
mentalmente no segundo trimestre em 
lugar da amniocentese por causa da ra
pidez dos resultados e por causa da uti
lidade quando não se tem acesso ao 
ãmnio, como acontece quando há mui
to pouco líquido amniótico (oligoi
drâmnio). 

Acredita-se que o exame venha a ser 
capaz de identificar praticamente todas 
as 3.800 (mais ou menos) anomalias ge
néticas ou cromossômicas existentes. E 
no futuro talvez seja possível o tratamen
to ou a correção intra-uterina de muitas 
dessas condições. No momento, o exame 
é de grande utilidade para identificar 
afecções genéticas para as quais se dis
põe de recursos tecnológico-diagnósti
cos: doença de Tay-Sachs, anemia falei
forme, a maioria dos tipos de fibrose 
cística, as talassernias e a síndrome de 
Down. A pesquisa de outras doenças es
pecíficas (fora a slndrome de Down) só 
costuma ser feita quando há história 
familiar da doença ou quando se sabe 
serem os pais portadores do gene. As 
indicações do exame são as mesmas da 
amniocentese, embora o mesmo não sir
va para avaliar a maturidade do pulmão 
fetal. Ocasionalmente, é necessário fa
zer a amostragem e a amniocentese. 

Quando é feita? Em geral entre a 8~ e 
a 12P IOitH\110 11 41nttt a 9~ e a 11 ~ sem!\
na para a amostragem transabdomlnal. 
O procedimento transabdominal tam
bém é empregado experimentalmente no 
segundo e no terceiro trimestre. 
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Como é feita? Talvez um dia se torne um 
~xame para ser feito em consultório, mas 
por ora só é realizada em centros médi
cos. A princípio a amostragem das célu
las era sempre realizada por via vaginal 
e cervical (amostragem transcervical). 
Hoje, às vezes é fei ta por incisão abdo
minal (amostragem transabdominal). 
Nenhuma das duas vias é indolor: o in
cômodo pode ser muito discreto, mas 
também pode ser muito grande. 

No procedimento transcervical, ages
thllte fica deitada na mesa de exame e 
insere-se por via vaginal um longo tubo 
(sonda ou cateter) até o útero. Sob a 
orientação do ultra-som, o médico po
siciona a sonda entre o revestimento ute
rino e o cório, a membrana fetal que 
acabará conformando a face fetal da pla
centa. Faz-se então, por corte ou sucção, 
a amostragem das vilosidades coriônicas 
(projeções digitiformes do cório) que ser
virão para o estudo diagnóstico. 

No procedimento transabdominal, a 
paciente também permanece deitada na 
mesa de exame, de barriga para cima. O 
ultra-som serve para determinar a loca
lização da placenta e para visualizar as 
paredes uterinas.' Ajuda também o mé
dico a encontrar um lugar seguro para 
inserir a agulha. Na área escolhida faz
se a anti-sepsia e a infiltração de anesté
sico local. Ainda sob a orientação do 
ultra-som, o médico insere uma agulha
guia através do abdome e da parede 
uterina até a margem placentária. Em 
seguida, por dentro da agulha-guia, é 
introduzida uma aaulha mais fina que 
permitirá fazer a amostragem. Essa agu
lha é rodada e Introduzida e retirada lS 
a 20 vezes por amostragem, para ser en
fim removida com a amostra de células 
para estudo. 

'AI mulheres com placenta localizada n11 pro· 
fundldade da região posterior do útero, ou com 
nbromaa nas paredes uterinas, silo boas candl· 
datas para esse tipo de ult.ra·sonografia. 

Como as vilosidades coriônicas são de 
origem fetal, ao examiná-las o médico 
tem um retrato completo da constituição 
genética do feto em desenvolvimento. 
Como são muitas as células colhidas 
durante o procedimento, o estudo diag
nóstico pode começar quase que ime
diatamente sem precisar do tempo de 
espera (semanas) para o crescimento 
de células em laboratório, como cos
tuma ocorrer no caso da amniocentese. 
Dependendo das células amostradas, 
os resultados ficam prontos em um ou 
dois dias (quando são empregadas célu
las do meio do cório) ou até em uma 
semana (quando se utilizaram as células 
mais internas). 

O procedimento é seguro? Embora seja 
relativamente recente, as pesquisas reve
lam por enquanto que é de segurança 
aceitável e bastante fiel nos resultados. 
As vilosidades coriônicas, de onde são 
tiradas as células para teste, desaparecem 
com o desenvolvimento fetal , portanto 
acredita-se não haver perigo em removê
las. O exame aumenta a possibilidade de 
aborto em 1 o/o aproximadamente (o do
bro do risco da amniocentese). Porém é 
um risco que muitas se dispõem a assu
mir em vista das informações diagnósti
cas mais precoces que o exame propicia 
sobre o feto. Há também um ligeiro ris
co de término da gravidez em decorrên
cia de informações incorretas, já que 
uma anormalidade conhecida como mo
saico pode ser identificada nas vilosida
des e nao ocorrer no feto. Esse risco pode 
ser eliminado pela confirmação do diag
nóstico de mosalcismo através da amnJo. 
centese. 

Depois do procedimento pode ocorrer 
um breve sangramento vaginal qu<~ não 
deve ser causa de preocupação, embora 
deva ser notificado ao médico. É preci
so informá·lo tamb~m se o .~angramen

to dura tres ou mais dlas. Em virtude do 
pequeno risco de infecção, convém 



.:-

AGORA QUE VOC~ ESTÁ GRÁVIDA 

Como Reduzir os Riscos em Qualquer Gestação 
Atendimento médico correto. Mesmo ages
tação de baixo risco tem seu risco aumenta
do se não houver o devido atendimento 
pré-natal. O acompanhamento regular por 
profissional, com inicio já na suspeita de gra
videz, é conduta vital para as gestantes. (Se 
a gestante estiver em grupo de alto risco, 
cumpre escolher obstetra com experiência na 
sua condição particular.) No entanto, assim 
como é importante ter um bom médico, é 
também fundamental ser uma boa paciente. 
Recomenda-se a participação ativa no aten
dimento médico - · formulando perguntas, 
relatando os sintomas - sem tentar, contu
do, fazer o papel do médico. (Ver p. 44.) 

A dieta. A Dieta Ideal (ver p. 109) oferece 
à gestante as melhores chances de êxito na 
ge~tação e de saúde do concepto. 

O condicionamento flslco. Convém começar 
a gravidez com o corpo bem-condicionado, 
com bom tônus muscular, embora nunca seja 
tarde demais para dar inicio a um melhor 
condicionamento. O exerclcio regular pode 
evitar a constipação e melhorar a respiração, 
a circulação, o tônus muscular e a elastici
dade da pele, contribuindo para uma melhor 
gestação, com maior bem-estar, e para um 
parto mais fácil e mais seguro. (Ver p. 225.) 

Ganho ponderai. O ganho de peso gradual, 
constante e moderado, ajuda a prevenir uma 
ampla variedade de complicações - diabe
tes, hipertensão, varizes, hemorróidas, bai
xo peso fetal ao nascimento e parto difícil em 
virtude de feto muito grande. (Ver p. 182.) 

Renl\ncl1111o h~bllo de rumar. Cumpre aban
donar o hábito já ao Inicio da gestação para 
reduzir os muitos riscos à mãe e à criança, 
entre os quais o de prematuridade e o de bai
xo peso ao nascimento. (Ver p. 85.) 

Altstlnêncla alcoólica. O consumo muito ex
cepcional de bebidas alcoólicas ou a completa 
abstlnencia reduzlrAo o risco de anomalias 

congênitas, sobretudo o da slndrome alcoó
lica fetal (resultado do excessivo abuso alcoó
lico) e o efeito alcoólico fetal (resultado do 
consumo moderado de álcool). (Ver p. 83.) 

Abstinência de drogas. Todas as drogas iH
citas são perigosas para o feto e devem ser 
evitadas durante a gravidez. Medicamentos 
só devem ser usados quando os beneficios su
peram os riscos, e só quando aprovados ou 
prescritos por médico ciente da gestação. (Ver 
p. 89) 

Prevenção do risco das toxinas ocupacionais 
e do melo ambiente. Embora tudo o que to
camos, respiramos, comemos e bebemos não 
seja tão perigoso quanto nos fariam crer as 
manchetes de jornal, é prudente evitar ris
cos conhecidos (excesso de raios X, chumbo 
etc.; consultar os itens individualmente). 

Prevenção e tratamento imediato das Infec
ções. Cumpre prevenir, sempre que possível, 
todas as infecções - desde o resfriado co
mum, infecções urinárias e vaginites, até as 
corriqueiras doenças sexualmente transmis
síveis. Ao contrair alguma, porém, é mister 
tratá-la prontamente por médico que saiba 
que você está grávida. 

Cuidado com a slndrome da supermulher. 
Muitas vezes bem-sucedidas no trabalho e 
motivadíssimas em tudo que fazem, as mães 
de hoje tendem ao exagero nos empreendi
mentos e na eficiência em conduzi-los. O re
pouso suficiente durante o ciclo gestatório é 
bem mais Importante do que a atividade ex
cessiva, sobretudo nas gesta•;Oes de alto ris· 
co. Nilo espere que o corpo peç!l desclln•o 
para só então diminuir o ritmo de trabalho. 
Se o médico recomendar o começo da licença
maternidade antes do planejado, siga o seu 
conselho. Há pesquisas que apontam maior 
incidência de prematuridade entre as gestan
tes que trabalham até o momento do parto, 
quando a atividade envolve esforço físico ou 
longos perlodos em pé • 
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informá-lo ainda do surgimento de fe
bre alguns dias depois do exame.'0 

Cor . .1o muitas gestantes sentem-se fí
sica e emocionalmente esgotadas depois 
do exame (não é incomum cair na cama 
e dormir horas a fio depois dele), há 
quem recomende a volta para casa do 
hospital em carro com motorista e o en
cerramento das atividades pelo resto do 
dia. 

OUTROS TIPOS DE 
DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL 

T rata-se de um campo do conheci men
to médico que vem se expandindo ra

pidamente. Novos métodos vêm sendo 
constantemente avaliados. Além dos re
cursos convencionais mencionados aci
ma, há outros que vêm sendo 
empregados experimentalmente ou só de 
vez em quando. Entre estes estão: 

• Triagem de hCG no sangue materno. 
Talvez venha a tornar-se no mais im
portante exame (mais do que a idade 
materna) para indicar quais as gestan
tes que devem ser submetidas à amnio
centese para identificação da síndrome 
de Down. O teor elevado de hCG no 
sangue da gestante aponta, segundo os 
pesquisadores, para maior risco de fi
lho com a síndrome (mongolismo). 
Essa gestante passa então a ser candi
data à amniocentese. A exatidão do 
resultado aumenta quando se associa 
o exame à dosagem de alfafetoproteí
na (ver p. 78) e à de estriol no sangue 
(o baixo teor tem valor preditivo de 
slndrome de Down), sobretudo quan· 

10Jâ que há a possibilidade de escoamento de 
humâclos porn o slsternu clrculutórlo da mtl~. ai· 
guns médicos acreditam que toda mulher com 
fo.tor Rh neao.tlvo deveria receber uma lmuno
atobullna ch11111"dQ Allti·D·I!Iobulln!\ antes ~~~ 
amostragem das vilosidades corlônlcas. 

do consideram-se esses resultados em 
função da idade materna. 

• Amostragem do sangue fetal (cordo· 
centese). Retira-se sangue do cordão 
umbilical ou da veia hepática fetal pa
ra análise. É um pouco mais seguro do 
que a fetoscopia quando feito sob 
orientação ultra-sônica. Além disso, 
permite identificar as mesmas con
dições. 

• Amostragem da pele fetal. Retira-se 
para análise um minúsculo fragmen
to da pele fetal. O método é particu
larmente útil na identificação de <.:ertas 
afecções cutâneas congênitas. 

• Mapeamento por ressonância nuclear 
magnética. Embora ainda ele caráter 
experimental, o método parece pro· 
missor: talvez venha a permitir uma 
imagem mais nítida do feto (interna 
e externamente) que a fornecida pelo 
ultra-som. 

• Radiografia (raio X). Depois de ser o 
método mais comum de avaliação do 
feto, foi quase que completamente 
substituído pela ultra-sonografia. 

• Ecocardiografi'l. Permite a identifica
ção de cardiopatias congênitas. 

• Exame de sangue materno para iden
tificação do sexo do bebê. Embora 
ainda experimental, talvez se configu
re de grande valia na identificação de 
certas doenças hereditárias que aco
metem apenas os bebês do sexo mas
culino. 
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As PREOCUPAÇÕES COMUNS 

As gestantes estão sempre preocu
padas. O motivo de suas preo
cupações, porém, tem se modifi

cado no decurso de várias gerações, à 
medida que a medicina obstétrica- e o 
casal grávido - vai descobrindo cada 
vez mais o que interfere e o que não in
terfere na saúde e no bem-estar do con
cepto. Nossas avós, vulneráveis a uma 
ampla variedade de velhas histórias, te
miam ver um macaco durante a gestação 
porque os filhos poderiam nascer com 
cara de macaco, ou evitavam dar palma
das na barriga com receio de a criança 
nascer com algum sinal em forma de 
mão. Já nós, vulneráveis à avalanche de 
Informações pelos modernos meios de 
comunicação (às vezes apavorantes, nou
tras sem qualquer fundamento), temos 
outros medos: Será que o ar que respiro 
está poluído? A água que bebo é potá
vel? Será que o meu emprego, ou o há
bito de fumar do meu ma~tdo, ou aquela 
xícara de café que tomei pela manhã, são 
prejudiciais à saúde do bebê? E o raio 
X que f1z no dentista? Sao prcocupaçOcs 
que, por vezes, podem deixar os nervos 

em frangalhos durante a gestação. Ao 
conhecê-las mais a fundo, a gestante po
derá adquirir maior controle sobre elas 
e melhorar as chances de boa saúde pa
ra o bebê. 

ÁLCOOL 

"Bebi v4rias vezes antes de saber que esta1·a 
grávida. Receio que o álcool possa ter prejudi· 
cado o bebe. " 

"Agora, pois, guarda-te, não be-
bas vinho, ou bebida forte, e 

não comas coisa imunda; porque eis que 
tu conceberás e darás à luz um fllho ... '' 
É o que diz o anjo do Senhor à mulher 
de Manoá, em Jufzes 13, 4. Mulher de 
sorte. Ela pôde substituir o vinho pela 
água quando Sansão não passava de me
ro brilho no olhar do pai. Muito poucas 
de nós somos informadas de antemão de 
que vamos engravldar. E como multas 
vezes só ficamos sabendo lá pelo segun
do mes, somos capazes de fazer eoisM 
que não faríamos se tivéssemos subido 
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antes. Como beber com muita freqüên
cia . Eis por que essa é uma das preocu
pações mais comuns trazidas ao médico 
na primeira consulta. 

Felizmente, também é uma das que 
podem facilmente ser postas de lado. 
Não há prova de que alguns drinques 
ocasionais ao começar a gestação sejam 
prejudiciais ao embrião em desenvolvi
mento. De fato, uma pesquisa recente re
velou que as mulheres que tomaram duas 
ou três bebedeiras ao início da gestação 
têm probabilidade de terem filhos com 
anomalias estruturais ou com retardo de 
crescimento igual à das abstêmias. 

Quem continua a beber pesadamente 
durante a gravidez expõe o bebê a uma 
série de riscos. Isso não surpreende se vo
cê entender que o álcool entra na corren
te circulatória fetal aproximadamente na 
mesma concentração que entra na cor
rente circulatória materna. Cada drinque 
e cada chope que a gestante toma é divi
dido com o bebê. Como o feto demora 
duas vezes mais tempo para eliminar o 
álcool do organismo em comparação à 
mãe, poderá ficar já fora de seus limites 
enquanto a 'mãe apenas começa a sentir
se alegre. 

O consumo pesado de álcool (defini
do como o de cinco a seis drinques de 
destilados por dia, ou de cinco a seis co
pos de vinho ou cerveja) durante toda a 
gravidez pode resultar, além de muitas 
e graves complicações obstétricas, naqui
lo que se conhece como a síndrome al
coól ica fetal (SAF). Considerada como 
a ressaca que dura a vida inteira, a con
diçllo faz o bebê nascer pequeno para a 
idade gestacional, em geral com deficiên
cia mental, com múltiplas deformidades 
(sobretudo da cabeça e do rosto, dos 
membros, do ooraçllo e do alatcma ner• 
voso central) e causa também elevado 
coeficiente de mortalidade neonatal. No 
decorrer da vida, os portadores da sfn
drome apresentam sérias dificuldades de 
aprendizado. 

Os riscos relacionados ao alcoolismo 

persistente são relacionados à dose: 
quanto mais se bebe, maior o perigo em 
potencial para o bebê. Entretanto, mes
mo o consumo moderado (3 ou 4 drin
ques ao dia ou a bebedeira ocasional com 
5 ou mais drinques) durante toda ages
tação se relaciona a uma ampla varieda
de de problemas, inclusive maior risco 
de aborto espontâneo, prematuridade, 
baixo peso ao nascer e complicações du
rante o trabalho de parto e o parto. Tam
bém se vincula a um efeito alcoólico fetal 
(EAF) um pouco mais sutil, que se ca
racteriza por numerosos problemas de 
desenvolvimento e de comportamento. 
Inclusive um a dois drinques por dia au
mentam o risco de aborto espontâneo, 
de natimortalidade, de anorm<.lidr.des do 
crescimento e de problemas do desenvol
vimento. 

Embora algumas mulheres bebam um 
pouco durante a gravidez- um copo de 
vinho à noite , por exemplo - e ainda 
consigam aparentemente dar à luz um 
bebê sadio, não há garantia de que seja 
uma conduta saudável. A dose diária de 
álcool segura durante a gravidez, se é que 
há, não é conhecida. 

Tudo o que se sabe sobre o álcool e 
sobre a grav idez nos leva a sugerir que, 
embora você não deva se preocupar por 
ter bebido sem saber que estava grávida, 
convém ser prudente e parar de beber pe· 
lo resto da gravidez- exceto talvez to
mando meio copo de vinho numa festa 
ou num aniversário Uunto com alimen
to, já que o alimento reduz a absorção 
do álcool). 

Para algumas mulheres Isso ~ fácil -
as que enjoam com o álcool ao inicio da 
gravidez, o que pode perdurar até o par
to. Para outras, sobretudo as que cos· 
tumum "rela~tar" com coquc:t6ls no fim 
do dia ou que tomam vinho ao jantar, 
a abstinência poderá necessitar de redo· 
brado esforço. talvez até de mudança no 
estilo de vida. Quem bebe para relaxar 
deve buscar outras formas de relaxamen· 
to: música, banhos quentes, mas~agem, 
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exercício, leitura. Se beber já é uma ati· 
vidade inserida no ritual diário a que 
u leitora não está disposta a renunciar, 
recomendamos um bloody mary sem 
vodca (virgin mdry) no almoço, sidra 
efervescente, suco de uva ou bebidas 
maltadas, sem álcool, no jantar, e de· 
pois, na hora do coquetel, suco de fruta 
com água tônica, daiquiri de morango, 
ou ainda sangria sem álcool (ver p. 128), 
SP.rvidas na hora habitual, nos copos ha
bituais e com a cerimônia habitual.' Se 
o marido a acompanhar (ao menos 
quando estiwr com você), fica bem mais 
fácil seguir a recomendação. 

Nos Estados Unidos, o uso de álcool 
durante a gravidez é causa importante de 
retardo mental e de anomalias congêni· 
tas em geral; todos esses problemas po
dem ser prevenidos. Quanto mais cedo 
a pessoa deixa de beber durante a gravi· 
dez tanto m~nor o risco para o bebê. As 
que se recusarem a renunciar ao hábito 
ou a procurar o auxílio dos Alcoólicos 
Anônimos ou ainda de um médico es· 
pecializado no assunto ou mesmo de ai· 
gum outro programa de trata:nento do 
alcoolismo podem considerar o aborto 
preventivo e o adiamento de nova ges
tação até que a enfermidade esteja sob 
controle. 

CIGARRO 

"Fumo htJ dez anos. Isso prejudicarfJ o beM?" 

Fdizmente, não há provas evidentes de 
que o hábito de fumar antes da ges· 

tação - mesmo durante dez ou vinte 
anos- venha a prejudicar o feto em de-

1Embora a substltuiçilo de bebidas alcoólicas 
por bebidas não alcoólicas semelhantes no as· 
pecto .Jossa funcionar para algumas pessons, pa
ra outras (alcoólatras) pode servir como 
estimulante n desencadear o desejo de beber. Se 
for esse o seu caso, evite qualquer bebida ou clr· 
cunstância que a faça lembrar-se do álcool. 

senvolvimento. Contudo, está bem do
cumentado que fumar durante a gesta· 
ção - sobretudo depois do quarto mês 
- é ato capaz de aumentar as chances 
de um amplo leque de complicações da 
gravidez. Com efeito, o uso de cigarro 
constitui uma das principais causas de 
problemas pré-natais. Entre as mais gra· 
ves estão o sangramento vaginal, o abor
to espontâneo, a implantação placentária 
anormal, o descolamento prematuro de 
placenta, a ruptura precoce das membra· 
nas e o parto prematuro. Tem-se sugeri: 
do que até 14% dos partos pré-termo nos 
Estados Unidos se relacionam ao fumo. 

Há também fortes evidências de que 
o tabagismo da gestante interfere de for· 
ma direta e adversa no desenvolvimento 
do concepto in utero. O risco mais co· 
mum é o de baixo peso ao nascer. Em 
nações industrializadas, como os Esta· 
dos Unidos e a Inglaterra, o tabagismo 
parece explicar um terço dos casos de be
bês pequenos para a idade gestacional. 
E essa é a principal causa de doença e de 
mortalidade perinatal (imediatamente 
antes, durante ou após o parto). 

Mas há outros riscos em potencial. Os 
bebês de mães fumantes têm maior pro
babilidade de sofrer de apnéia (pausas 
respiratórias) e duplicada probabilidade 
de morrer em decorrência da sfndrome 
de morte súbita do lactente (morte no 
berço). Em geral, os bebês das fuman· 
tes não são tão sadios quanto os bebês 
das não-fumantes ao parto. Os filhos de 
fumantes de três maços por dia apresen· 
tam também um quadruplicado risco de 
baixo escore de Apgar (ou seja, escore 
baixo na escala padrão que serve para 
avaliar a condição do recém-nascido ao 
nascer), o que significa não serem tão sa
dios quanto os outros bebes. Hli ainda 
evidências de que, em média, nunca 
acompanham, em termos de desenvolvi· 
mento, os filhos de não-fumantes, de que 
talvez tenham deficiências físicas e inte· 
lectuais mais prolongadas e de que apre
sentem hiperatividade. Uma pesquir,~ 
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Como Abandonar o Hábito de Fumar 
Descobrir a motivação pars o tabagismo. Por 
exemplo, você fuma por prazer, para estimu
lação ou para relaxamento? Para reduzir a 
tensão e a frustração, para ter alguma coisa 
na mao ou na boca, para satisfazer um de
sejo? Talvez a leitora fume por hábito, acen
dendo o cigarro sem pensar. Descobertos os 
motivos do hábito fica mais fácil abandoná
lo e substituí-lo por ou tras fontes de sa
tisfação. 

Descobrir a motivação para o abandono do 
hábito. Estar grávida é uma boa razão. 

Escolher o método para abandonar o vicio. 
Será melhor parar de vez ou devagarzinho? 
De uma forma ou de outra, determine quan
do será o "último dia", não muito distante. 
Para a ocasião, planeje um dia cheio de ati
vidades: coisas que você não associe ao 
cigarro. 

Tentar sublimar a \IOntacle premente de fu· 
mar. Entre os elementos que ajudam estão 
os seguinte~: 

• Se você fuma sobretudo para manter as 
mãos ocupadas, deve tentar brincar com 
um lápis, com as contas de um colar, de 
um rosário, com palha; polir a prataria, 
criar uma nova receita nutritiva, escrever 
uma cana, tOcar piano, aprender a pintar, 
fazer bonecos de pano , fazer palavras cru
zadas, desafiar alguém para uma partida 
de xadrez- qualquer coisa que a faça es
quecer do cigarro. 

• Se voe~ fuma por gratificação oral, deve 
buscar um substituto: chicletes sem açú
car, legumes crus, pipoca, uma fatia de p!lo 
Integral, palitos, uma piteira sem cigarro. 
Evitar os chocolates, as balas etc. 

• Se você fuma para a própria estimulação, 
deve procurar fazer uma caminhada ligei
ra , ler um livro Interessante, bater um bom 
papo. É preciso ter certeza de que a dieta 
contém todos os nutrientes essenciais c de 
que as refeições são feitas com a devida fre
qüência, evitando o mal-estar do baixo teor 
de açúcar no ~angue. 

• Se você fuma para reduzir as tensões e re
laxar, deve tentar os exercícios. Ou as téc
nicas de relaxamento. Ou tricotar ouvindn 
música. Ou dar um longo passeio a pé. Ou 
tentar uma massagem. Ou fazer amor. 

• Se você fuma por prazer, deve buscá-lo 
noutras fontes, de preferência em situações 
em que não entre o cigarro. l r ao cinema, 
visitar butiques para bebês, ir a um mu
seu, ir a um concerto ou ao teatro, j~ntar 
com uma amiga alérgica a cigarro. Ou ter.
tar algo mais ativo, como o tênis. 

• Se você fuma por hábito, deve evitar as si
tuações em que fuma habitualmente e os 
amigos fumantes; freqüentar lugar onde 
seja proibido fumar. 

• Se você associa o cigarro com alguma be
bida, com algum alimemo ou com as re
feições, deve evitar essas bebidas e esses 
alimentos e passar a fazer as refeições nou
tro local. (Digamos que a leitora fume sem
pre dois cigarrO'i com o café da manhã mas 
nunca na cama. Tome o café na cama du
ranre alguns dias.) 

• Ao sobrevir a vontade premente de fumar, 
inspire profundamente diversas vezes, com 
uma pausa entre as inspirações. Ao fim, 
prenda a respiração enquanto acende um 
fósforo. Expire lentamente, apagando o 
fósforo. Finja que era um cigarro e 
esmague-o no cinzeiro. 

11• \lllçl nlo reaJJIJn rumar um c1111tro, nlo 
se desespere. Retorne ao programa, sab<,n
do que cada cigarro que você deLcar de fu
mar estará ajudando o bebê. 

Olhe para o cigarro como um problema de 
fácil soluçilo. Quando você era fumante não 
lhe deixavam fumar no cinema, no metrô, 
em certas lojas e até mesmo em alguns res
taurantes. E pronto. Agora voce tem de COR• 

vencer a sl mesma que n!lo lhe é permitido 
rumar, e ponto final. Nilo há alternatil'o. 
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revelou que aos 14 anos os filhos de fu
mantes são mais propensos às doenças 
respiratórias, têm menor estatura que a 
dos filhos de não-fumantes e costumam 
ter menor êxito na escola. 

Acreditava-se que o motivo para to
das essas dificuldades estava na insufi
ciente nutrição pré-natal dessas crianças: 
as mães •fumavam em vez de comerem 
durante a gravidez. Pesquisas recentes, 
porém, não confirmam essa teoria; as 
fumantes que se alimentam e que ga
nham tanto peso quanto as não-fuman· 
tt.!S ainda dão à luz filhos menores. A 
causa parece residir na intoxicação pelo 
monóxido de carbono e na redução do 
oxigênio fetal, através da placenta. o ga
nho desmedido de peso - de dezoito 
quilos ou mais- é capaz de reduzir um 
pouco o risco de baixo peso para o feto, 
não obstante o excesso de peso gere ou
tros riscos para a mãe e para a criança. 

De fato, ao fumar, a gestante confina 
o bebê num ''ambiente uterino'' cheio de 
fumaça. O batimento cardíaco fetal se 
acelera, o bebê apresenta tosse e escarro 
e, pela oxigenação insuficiente, o bebê 
não se desenvolve plenamente. 

As pesquisas revelam que os efeitos do 
consumo de cigarros, como os do álcool, 
são dependentes da dose: o tabaco reduz 
o peso do bebê ao nascer na proporção 
direta do número de cigarros fumados: 
a fumante de um maço por dia apresen
ta em relação à não-fumante uma pro
t:labllldadc 1~00/o maior de dar à luz uma 
criança de baixo peso. Portanto, a redu
?ilo do número de cigarros fumados por 
dia já pode ajudar. Entretanto, essa pos
tura pode ser ilusória: a fumante muitas 
vezes compensa com tragadas mais fre
qüentes e mais profundas, fumando mais 
intensamente cada cigarro, o que tam
b6m acontece ao tentar reduzir os riscos 
usando cigarros de baixo teor de alcatrão 
e mcotina. 

A situação, contudo, não é de todo 
ruim. Algumas pesquisas revelam que, 
quando a gestante renuncia ao hábito de 

fumar ainda na gravidez inicial-antes 
do quarto mês -,consegue reduzir os 
riscos de lesão fetal aos ruveis das não
fumantes. Embora quanto mais cedo lar
gar o cigarro melhor, o abandono do há
bito, mesmo no último mês, ajuda a 
preservar o fluxo de oxigênio para o be
bê durante o parto. Para algumas mu
lheres, a renúncia ao hábito é mais fácil 
na gestação incipiente, ao desenvolver'!m 
repentina repulsa pelo cigarro --prová_: 
vel aviso de um corpo intuitivo. Se no 
entanto você não tiver a boa sorte da 
aversão natural, recomendamos tentar 
grupos de ajuda mútua como o dos Fu
mantes Anônimos. Ou peça ao seu mé
dico a indicação de outros recursos 
locais. Você pode até mesmo tentar a 
hipnose. 

Entre os sintomas de abstinência apre
sentados pela maioria das pessoas ao 
tentar deixar de fumar estão os seguin
tes, que variam de pessoa para pessoa: 
ânsia por cigarro, irritabilidade, ansie
dade, inquietude, dormência ou formi 
gamento nas extremidades, tonteira, 
fadiga e distúrbios do sono e do apa
relho digestivo. A princípio, algumas 
pessoas percebem também o comprome
timento do desempenh) físico e mental. 
A maioria passa durante algum tempo 
a tossir mais, já que o organismo agora 
se vê em condições de eliminar todas as 
secreções que se acumularam nos 
pulmões. 

Tonte diminuir o nervosismo de~or
rente da falta de nicotina aumentando a 
ingestão de frutas, de suco de frutas, de 
leite e de verduras. Elimine temporaria· 
mente o consumo de carne de vaca, de 
aves, de peixe e de queijo; evite a cafeí
na, que só faz exacerbar os sintomas de 
abstinência. Repouse bastante (para 
combater a fadiga) e faça exercícios (pa
ra substituir o estímulo proporcionado 
pela nicotina). Evite a concentração In
telectual excessiva durante alguns dias, 
se necessário e se possível, dedicando-se 
a tarefas amenas e indo por exemplo ao 
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cinema ou a outros lugares em que é 
proibido fumar. 

Os piores efeitos da abstinência duram 
de alguns dias a algumas semanas. Os be
nefícios, entretanto, duram pelo resto da 
vida- para você e para o bebê. (Para 
outras dicas, consulte p. 94). 

"Minlw cunlwda fumou dois maços [J()r dia du· 
rante 'lS tres gestações. Não teve nenhuma com· 
plicaçlJo e os filhos nasceram fones e sadios. 
Por que devo parar de fumar?" 

Todos nós sabemos de histórias de 
pessoas que venceram desafiando a 

sorte - do paciente com câncer que ti
nha uma chance de sobrevida de lOo/o e 
que viveu pelo resto de seus dias, da ví
tima de um terremoto que foi encontra
da viva depois de passar dias presa nos 
escombros de um prédio sem água e sem 
comida. Estas histórias nos causam ad
miração. Mas não há o que admirar na 
gestante que resolve desafiar a natureza 
fumando durante toda a gravidez para 
depois de nove meses constatar que dá 
à luz um filho absolutamente sadio. 

Durante a gestação não existem certe
zas absolutas, só probabilísticas. Mas 
podemos fazer várias coisas para aumen· 
tar ainda mais essa certeza probabilísti
ca. Deixar de fumar é uma delas e das 
mais simples de favorecer a sorte para 
que tenhamos uma gestação sem compli
cações e para que tenhamos um filho sa
dio. É possível que você, mesmo 
fumando durante toda a gravidez, venha 
a ter um bebê saudável, mas à custa de 
um importante risco de que o bebê so
fra de alguma das conseqüências arro
ladas à p. 8S. A sua cunhada teve sorte 
(talvez tenha sido favorecida por fato
res hereditários ou de outra natureza que 
podlllll pcrfult"tnlllltú nllo UHlllr t1 lhe f11 • 
vorecer)1

; mas talvez você esteja de fa
to a fim de arriscar a sorte, não é 
mesmo? Apesar disso repare que talvez 
essa sorte não seja tão verdadeira assim. 
Alguns dos déficits fís icos e intelectuais 

que afligem os bebês de fumantes não se 
manifestam imediatamente. O lactente 
aparentemente sadio pode transformar
se numa criança que vive doentinha, que 
é hiperativa ou que tem problemas de 
aprendizado. 

Além do efeito do cigarro sobre o be
bê durante a gravidez, há também o efei
to do convívio com você, depois de 
nascido, em ambiente enfumaçado. Os 
bebês de pais fumantes adoecem mais do 
que os bebês de não-fumantes: a proba
bilidade de internação hospitalar nos pri
meiros anos de vida até a idade escolar 
é maior. 

Assim, você pode perceber que deixar 
de fumar é o melhor a fazer. 

QUANDO OUTRAS 
PESSOAS FUMAM 

"Deixei de fumar, mas meu marido continua 
com dois maços por dia e alguns dos meus c~ 
legas de trabalho fumam como clwminés. Te· 
mo que isso possa de algum modo prejudicar 
o bebê." 

O ato de fumar - e isso vai se tor
nando cada vez mais evidente - não 

afeta só a pessoa com o cigarro nabo
ca: afeta os que estão à sua volta. Inclu
sive o feto em desenvolvimento cuja mãe 
está perto do fumante. Assim, se o seu 
marido (ou qualquer outra pessoa den
tro de casa ou no trabalho, na escriva
ninha ao lado) fuma, o corpo do b~bê 
vai se contaminar com os resíduos da fu· 
maça do cigarr :> tanto como se a própria 
gestante fumasse. 

1É posslvel que a raZIIo dos beb~s nllo serem de 
bui)(O po~u ~•tQJII 110 rato I!O QUU Ulu llíhlulrlr• 
peso em excesso por consumo excessivo de ce· 
I orlas. O aporte calórico adma do que ~e costu· 
ma necessitar pode, em alguns casos, reduz.Jr o 
risco do bebê da fumante nascer pequeno para 
a idade gestaclonal - ou seja, menor do que a 
média -, mas pode causar outros problemas. 
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Se o marido não conseguir parar de 
fumar, peça-lhe para fazê-lo fora de ca
sa ou noutra sala, longe de você e do be
bê. O abandono do hábito, decerto, seria 
melhor, não só para a própria saúde 
do fumante mas também para o ulte
rior bem-estar do bebê. As pesquisas 
revelam que o hábito de fumar dos pais 
-do pai <'U da mãe - é capaz de causar 
problemas respiratórios em seus filhos, 
comprometendo-lhes o desenvolvimento 
pulmonar até a maturidade. Esse hábi
to pode aumentar as chances de que os 
filhos também se tornem fumantes. 

É provável que você não consiga fa
zer com que seus amigos e colegas de tra
balho abandonem o hábito, mas talvez 
consiga fazê-los não fumar perto devo
cê. Isso fica fácil quando há leis prote
gendo os não-fumantes nos locais em 
que se mora ou em que se trabalha. Se 
não houver leis nesse sentido, tente a per
suasão empática - mostre-lhes por 
exemplo a matéria neste livro que trata 
dos efeitos prejudiciais do cigarro sobre 
o feto. Se isso de nada adiantar, tente ou
tros recursos, por exemplo, mudando o 
seu escritório para outro lugar durante 
toda a gestação. 

USO DE MACONHA 

"Eu costumo~ufumar maconha socialmente
consentia faz No somente em festas- duron· 
te uns 10 anos. Serd que Isso poderio prejudi
car o beM que estou esperando? Fumar 
maconha durante a gcstaçOu ~ perisuso?" 

C orno ocorria com o cigarro há vinte 
anos, não se têm ainda as evidências 

dos efeitos do uso da maconha. Logo, 
os que a usam hoje não passam de co
baias testando uma substância cujos 
riscos ainda estilo por serem documen
tados. E como a maconha atravessa a 
placenta, as mulheres que fumam duran
te a gestação fazem de seus bebês cobaias 
também. 

Costuma-se recomendar aos casais qw~ 
estão tentando ter filhos que se abste
nham do uso de maconha, por ser dro
ga capaz de interferir na concepção. Mas 
se você já estiver grávida, não há por que 
se preocupar com o seu hábito pregres
so - não há evidências de que prejudi
que o feto. 

Fumar maconha durante a gravidez, 
porém, é história que parece ter um des
fecho menos feliz. Algumas pesquisas 
mostram, embora não todas, que as ges
tantes canabistas (usuárias de maconha) 
quando só fazem uso de um cigarro de 
maconha por mês exibem maior proba
bilidade de: ganhar peso insuficiente; so
frer de hiperemese gravídica (vômito 
pronunciado e crônico), que quando sem 
tratamento pode interferir seriamente no 
estado nutricional da gestante; ter traba
lho de parto perigosamente acelerado, 
prolongado ou interrompido, ou ter de 
submeter-se a parto cirúrgico; ter bebê 
com baixo peso ao nascer (embora seja 
pequeno o aumento do risco); apresen
tar traços de mecônio no líquido amnió
tico durante o trabalho de parto (uma 
complicação que pode indicar sofrimen
to fetal); e ter um bebê que necessite da 
reanimação cardiorrespiratória depois 
do parto. Embora não haja nítida evi
dência de maior incidência de malforma
ções em filhos de canabistas, têm sido 
relatados casos com características seme
lhantes à da Sfndrome Alcoólica Fetal 
(ver p. 84), além de tremores, anorma
lidades da visão e choro que lembra a 
abstinência na fase de recém-nascido. 
Demonstrou-se tamb~m que a rnaconha 
interfere na função placentária e no sis
tema endócrino fetal, podendo afetar a 
gestação a bom termo. Segundo as evi
dências disponíveis, o governo norte
americano adverte que a maconha usa
da pela gestante f'Odc ser pcriao!lu pnra 
a saúde do feto. 

Assim, a maconha deve ser encarada 
como qualquer outra droga ou fármaco 
durante a gravidez: CIJ.m,,re não fazer 



90 NO PRINCÍPIO 

uso de qualquer deles, a menos que ne
cessários e prescritos pelo médico. Se vo
cê já tiver fumado maconha no inicio da 
gestação, não há por que se preocupar. 
Como a maioria dos efeitos negativos da 
maconha parece ocorrer com a evolução 
da gestação, é muito improvável que o 
feto tenha sido prejudicado. Toda ges
tante que se vê com dificuldade em aban
donar a maconha deve comunicar ao seu 
médico ou recorrer a auxílio profissio
nal tão logo seja confirmada a gravidez. 

COCAÍNA E 
OUTRAS DROGAS 
"Cheirei cocoiM uma semana antes de desco
brir que estava grá•·ida. Agora estou preocu
pada. N4o sei o que posso ter causado ao meu 
beM" 

Não se preocupe com o uso anterior 
de cocaína. Apenas certifique-se de 

que não vai .mais usá-la. O uso inadver
tido antes de saber que estava grávida 
pode não ter maior significado, mas o 
uso persistente durante a gravidez pode 
ser catastrófico. A cocaína, além de atra
vessar a barreira placentária, pode lesá
la, reduzindo o fluxo de sangue para o 
feto e retardando o crescimento fetal. 
Também pode causar uma série de ou
tras complicações: aborto espontâneo, 
trabalho de parto prematuro e natimor
talidade. No bebê que sobrevive há o 
risco de acldemevascular ao nascer e ue 
nwnerosos outros efeitos crônicos. Entre 
esses estão a diarréia, a irritabilidade, o 
choro persistente e outras alterações do 
comportamento, além de anormalidade 
do ritmo respiratório e das ondas cere
braü .. Suspeita-se também que esses be
bes apresentem maior risco de slndrome 
de morte sllblta (morte no berço). Mas 
isso ainda não foi comprovado. 

Sem dúvida, quanto mais freqüente o 
uso de cocaína pela gestante, tanto maior 

o risco para o bebê. Entretanto, mesmo 
o consumo esporádico ao fim da gravi
dez pode ser perigoso. Por exemplo, bas
ta usá-la uma vez no terceiro trimestre 
para desencadear contrações e anorma
lidades do batimento cardíaco fetal. 

Diga ao médico se já fez uso de cocaí
na desde que está esperando um filho. 
Quanto mais o médico souber a n :spei
to de seus hábitos, mais estará pre]para
do para dar-lhe um melhor atendimen
to. Se tiver dificuldade em renunciar ao 
hábito completamente, procure de ime
diato auxilio profissional. 

As gestantes que usam drogas de qual
quer tipo - outras a}{'m das pres·~ritas 
pelo médico que sabe que você est1i grá
vida-colocam também em risco a saú
de do bebê. Todas as drogas ilícitas 
(inclusive a heroína, a metadona, o 
crack, o LSD e o PCP) e todos os medi
camentos prescritos de que se abusa (nar
cóticos, tranqüilizantes, sedativos, 
comprimidos para emagrecer) podem 
causar sérios problemas para o feto em 
desenvolvimento e/ou para a ge!.tação 
com o uso continuado. Verifique com o 
médico todas as drogas que está usando 
ou já fez uso durante a gravidez. Se ain· 
da estiver usando qualquer tipo de dro
ga procure auxílio profissional: médico 
especializado em adicção, grupos de mú
tua ajuda etc. É preciso abandonar o há· 
bito agora. 

CAFEÍNA 
·'É d(jlcil poru mim começur um diu sem tomar 
minhas duas x/coras de cafl. Mas li que a CO· 
fel na é copoz de causar anomalias congDnitas 
e baixo peso ao nascimento. É verdade?" 

Segundo as pesquisas científicas mais 
recentes, provavelmente nllo. A cafel· 

na (encontrada no caf6, no chá, nas colas 
e noutros refrigerantes) e a sua parente, 
a teobromlna (encontrada no chocolate), 
atravessam a placenta e entram na circu-
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Alguns Perigos em Perspectiva 
Os jornais, o rádio e a televisão bom

bardeiam a toda hora o público com os ris
cos que a mulher grávida enfrenta hoje em 
dia. Se déssemos atenção a tudo que lemos, 
vemos e ouvimos, provavelmente teríamos 
que deixar de comer, de beber, de respirar 
e de tr1balhar para não nos expormos a tão 
famigerados riscos. Mas uma coisa é certa: 
nunca foi tão seguro engravidar como hoje 
em dia. Nunca foi tão grande a chance de ter
mos filhos com boa saúde. Os riscos do meio 
ambiente, quase sempre, são simplesmente 
~eóricos : só uma pequena fração de todas as 
ano1 nalias congênitas e das complicações du
rante a gravidez se deve a eles, salvo raras 
e notórias exceções. 

O que a futura mamãe deve fazer? ln
forrn:u-se bem a respeito desses riscos neste 
capltulll, colocá-los na devida perspectiva e 
tomar então a atitude necessária para mini-

!ação fetal. Entretanto, embora as pri
meiras pesquisas em animais de experi
mentaçilc mo.>trassem numerosos efeitos 
prejudiciais da cafeína sobre o feto ani
mal em dt:senvolvimento, as pesquisas 
em ser~s humanos até agora não mos
tram ef~itos adversos em decorrência do 
uso moderado - até três xícaras de café 
por dia ou seu equivalente com outras 
bebidas cafeinadas - durante a 
gravidez. 

Mesmo assim, há algumas razões vá
lidas para abandonar as bebidas cafei
nudus QUr&mte a sem11;llo, ou pelo menos 
para reduzir o consumo. Em primeiro lu
gar, a cafeína tem um efeito diurético, 
promovendo a perda de llquidos e de cál
cio - ambos vitais para a saúdt: mater
na e fetal. ~e você estiver com problema 
de micção freqüente a cafeína só o acen
tuará. Seaundo, o café e o chá, especial
mer.te quando tomHdos com creme e 
açúcar, causam saciedade sem ser nutri
tivos: podem até prejudicar o seu apethe 
por alimentos de maior valor nutritivo. 

mizá-los ou eliminá-los, se for o caso. Os fa
tores sobre os quais não temos controle mes
mo quando estamos grávidas não costumam 
ter maiores impactos sobre o desfecho da ges
tação: as que trabalham em terminais de ví
deo, as que se expõem à poluição da cidade 
por monóxido de carbono, a breve exposi
ção a cheiro de tinta, de inseticidas etc. Im
portância têm os fatores sobre os quais temos 
controle: atendimento médico regular de boa 
qualidade, a dieta, o hábito de beber, de fu
mar, de fazer uso de drogas (licitas ou iHci
tas). Não adianta a mulher se preocupar com 
cheiro de tinta da sala recém-pintada se con
tinuar a fumar um maço de cigarro por dia 
durante toda a gravidez. É preciso que se 
preocupe com aqueles fatores que definiti
vamente têm algum efeito sobre o bem-estar 
do bebê. 

O mesmo se pode dizer das colas, que 
além disso podem conter substâncias 
químicas questionáveis e açúcar em ex
cesso. Terceiro, a cafeína pode exacer
bar as oscilações de humor comuns na 
gravidez, podendo interferir também no 
repouso oportuno. Quarto, pode inter
ferir na absorção de ferro de que você 
e o bebê tanto necessitam. Quinto, pes
quisas recentes parecem mostrar que o 
consumo de cafeína durante a gestação 
pode resultar no desenvolvimento final 
de diabetes pelo bebê.3 Por fim, o fato 
de que muitas mulheres perdem o gosto 
pelo café no Inicio da gestação sugere 
que a mãe natureza considera a substiln
cia inadequada para as gestantes. 

Como vencer o hábito do café? O pri
meiro passo, desde que haja motivação, 

3Esses pesquisadores descobriram que os países 
om qu• o contumo de caf6 é mais elevado tam
b6m apresentam a maior lncldencla de diabetes; 
a hipótese é que a cafelna cruza a placenta, 
acumula-se no p4ncreas fetal e acaba por lesar 
as células que depois produzirão Insulina. 
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é simples durante a gestação: oferecer ao 
bebê o começo de vida mais sadio possí
vel. A seguir, é preciso determinar o mo
tivo do hábito, quais as bebidas que 
podem ser usadas para satisfazer essa ne
cessidade. Se for questão de paladar ou 
de conforto proporcionado pela bebida 
quente, é só passar para algum substitu
to que não contenha cafeína (mas que 
não entre em lugar do leite, dos sucos ou 
de outras bebidas nutritivas).4 Quem 
faz uso de bebida de sabor cola só pelo 
prazer do paladar pode passar a fazer 
uso de outros refrigerantes sem cafeína, 
embora os refrigerantes não devam ter 
vez numa dieta para gestantes; dê prefe
rência aos sucos naturais de frutas sem 
adoçá-los artificialmente (de melão, de 
mamão, de morango etc.) e em todas as 
combinações possíveis. Já quem bebere
frigerantes por serem refrescantes poderá 
encontrar mais prazer nos sucos e nas 
águas minerais, com ou sem gás. Se a fal
ta de cafeína for percebida muito inten
samente, a renúncia ao hábito poderá ser 
reforçada através de exercícios físicos e 
de alimentação saudável, rica em proteí
na e carboidratos complexos, ou através 
de atividades que animem a gestante: 
dançar, praticar jogging, fazer sexo. Em
bora se sofra um pouco, durante alguns 
dias, depois de abandonado o café, lo
go sobrevém um bem-estar extremo. 
(Decerto a gestante ainda sentirá a fadi
ga normal da gravidez incipiente.) 

Se a gestante beber café, chá ou bebi
das sabor cola para se ocupar, que se 
ocupe com algo mais proveitoso para o 
bebe. Por exemplo, tricotar, sair para 
comprar o berço, descascar legumes pa
ra o jantar. Se voe~ faz uso de bebida ca
felnada como parte do seu ritual diário 
(hora do cafezinho, ao ler o jornal, ao 
ver TV), deve mudar o local desse ritual, 

'Embora os chás descafelnados nllo estejam 
contra-indicados, cuidado com os medicinais ou 
com o uso maciço de chá de ervas; ver p. 368. 

mudando também a bebida que o 
acompanha. 

Para minimizar os sintomas de abstinên· 
cia da cafeína. Acontece com qualquer 
viciado em café, chá ou refrigeranti!S sa
bor cola: uma coisa é dizer que vai aban
donar o vício, outra coisa é abandoná-lo. 
A cafeína é uma droga adictiva: os que 
param repentinamente o consumo pode
rão experimentar os sintomas de absti
nência: cefaléia, irritabilidade, fadiga e 
letargia, entre outros. Por isso é uma boa 
idéia suprimi-lo gradualmente- come
çando pela rtdução a um nível pr~tica
mente seguro de duas x.ícaras ao dia (com 
alimento para atenuar o efeito sobre o 
organismo) durnnte alguns dias. Então, 
depois de habituada a duas xícaras, gra
dualmente diminuir o consumo ciaria· 
mente: passar a red Jz:ir um q.Jarto de 
xícara por dia até uma xícara e, por fim, 
mitigada a necessidade da droga, passar 
para nenhuma. Outra opção seria usar 
produtos descafeinados junto com os ca
feinados até conseguir a completa elimi
nação dos últimos. 

De qualquer forma, a abstinência se
rá menos incômoda e mais fácil de ven
cer se você der atenção às seguintes 
sugestões: 

• Mantenha o teor de açúcar no sangue 
mais elevado- e com ele o seu nível 
{e energia. Adote o hábito das refei· 
ções pequenas e freqüentes com ali· 
mentos ricos em proteínas e em car· 
boidratos complexos. Certifique-se de 
tomar 0s complementos vitamínicos. 

• Faça exercícios fora de casa todos os 
dias. 

• Durma o suficiente- o que provavel· 
monte vul s"r mnhJ l'áoll Mom l\ cul'ol011. 

Se achar que a vida sem cafeína não 
serve para você, não se desesp•!re. Segun· 
do as evidências, uma ou dua~ xícaras de 
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café ao dia não devem causar nenhum 
problema. 

SUBSTITUTOS DO AÇÚCAR 

"N4o quero ganhar muito peso. Posso usar 
adoçantes?" 

Costuma ser uma surpresa desagradá
vel para as adeptas de dieta, mas o 

uso de substitutos do açúcar raramente 
ajuda a controlar o peso. Talvez por
que a pessoa imagine ter poupado mui
tas calorias ao substituí-lo e exagere, por
tanto, nos alimentos. Mesmo que os 
adoçantes garantissem o controle de pe
so, recomenda-se cautela com o seu uso 
em gestantes. 

Infelizmente, não são muitas as pes
quisas sobre o uso de sacarina durante 
a gravidez. As pesquisas em animais, 
contudo, revelam um aumento no cân
cer da prole quando as fêmeas grávi
das ingerem a substância. Somando-se a 
isso as evidências de que os adoçantes 
cruzam a placenta humana e são elimi
nados muito vagarosamente pelo feto, 
torna-se conduta prudente não usar sa
carina durante os preparativos para a 
gravidez, por ocasião da concepção e 
mesmo durante a gravidez. Não se preo
cupe, entretanto, sobre a sacarina con
sumida antes de saber que estava 
grávida, já que os riscos, se é que exis
tem, são decerto multo pequenos. 

Por outro lado, as pesquisas não re
velaram efeitos adversos decorrentes do 
uso das quantidades típicas do adoçao
te aspartame (várias marcas no merca
do) pela maioria das mulheres durante 
a gestação .1 O aspartame compõe-se de 
dois aminoácidos comuns (fenilalanina 
e ácido aspártico), mais metano!: os mé
dlc:os, na molorla, aprovam o U8o mo· 
derado desse adoçante pelas gestantes. 
Porém muitos produtos que já vêm ado
çados com aspartame não silo satisfa
tórios do ponto de vista nutricional (ex-

cesso de aditivos, escassez de nutrientes) 
e as gestantes deveriam ter critério ao 
consumi-los. Pode-se usar esse tipo de 
adoçante para adoçar um iogurte, por 
exemplo. Mas a ingestão exagerada de 
bebidas diet não seria. 

Durante a gestação, os melhores ado
çantes são as frutas e os sucos naturais 
nutritivos. Nos últimos anos, os produ
tos adoçados inteiramente com frutas e 
suco de frutas concentrado têm prolife
rado nas casas de produtos naturais e nos 
supermercados. Aliás é o que recomen
damos sempre (ver Dieta Ideal, p. 126): 
o uso de produtos naturais em detrimen
to de todos os artificiais em que chamam 
a atenção o excesso de substâncias 
químicas. 

GATOS EM CASA 

"Tenho em casa dois gatos. Ouvi dizer que ga
tos silo um risco para o jêto. Podem paSSJlr uma 
doençu. Devo me livrar deles?" 

P rovavelmente não. Como você con
vive com eles há algum tempo, é bem 

provável que já tenha contraído a doen
ça, a toxoplasmose (ver p. 358), e que te
nha desenvolvido imunidade a ela. 
Estima-se que metade da população 
norte-americana já foi infectada (a esti
mativa em outros países - na França, 
por exemplo -chega a 900Jo da popula
ção). Além disso, os índices de infecção 
são bem mais elevados em pessoas que 
têm gatos ou que comem carne crua com 
freqüência ou que bebem leite não-

1As mulheres com fenllcetontlria, todavia, pre
cisam limitar a ingestão de fenilalanina. Em ge
ral, são advertidas pr ra ndo fazer uso de 
aspartame. Insinua-se que algumas mulheres
uma entre lO ou at• entre 50- podem nllo mc
tabollz.ar a fenllalllnlno tom •Miblr •lnttllllllft d" 
problema. Ainda não se comprovou a tese de que 
essas mulheres pudessem comprometer o cére
bro do bebê por consumirem aspartame em gran
de quantidade. 
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O Estilo de Vida Durante a Gestação 
Você está grávida-:- de repente começa a 

ver o mundo de forma muito diferente. E se 
ames os seus hábitos só diz.iam respeito avo
cê, agora dizem respeito a duas pessoas: vo
cê e seu bebê. Velhos hábitos podem agora 
tornar-se maus hábitos que você está com 
pressa de mudar. 

Felizmente, existem várias estratégias que 
a podem ajudar nesse sentido. 

Elimine as tentações. Tire da sua vista tudo 
o que pode ser prejudicial: o vinho na gela
deira, o licor bem à mostra no bar, os bom
bons no vidro num armário da cozinha e 
assim por diante. 

Passe para os substilutos. Aprenda a fazer 
drinques sem álcool, adote as f rutas, prefi
ra o pão integral ao pão branco etc. 

Outras dicas para vencer os obstáculos. Um 
elos principais o bstâ~ulos para se mudar ele 
hábito é o esquecimento: facilmente esque
cemos ele o.ossos objeti vos quando a tenta
ção está por perto. Colt= fotografias de b~bê; 
sadios e fofinhos na porta da geladeira, no 
ar'Tiário da cozinha, na porta do bar, na sua 
m,'Sa de trabalho. Coloque-as também na sua 
carteira: toda vez que for pegar dinheiro para 
comprar uma besteirinha "proibida" , a fo
tografia não lhe deixará esquecer. Se o seu 
vício é omitir o café da manhã, cole por den
tro da porta da sala o seguinte lembrete: 
"Você já serviu o café da manhã para o seu 
filho hoje?" 

Seja toleruute com voe~ mesma. Se você co
meter o deslize de tomar, por exemplo, um 
copo de cerveja ou de ~lnho, nAo se de por 
vencida: volte à luta, persista. Tente desco
brir o que a levou a reincidir no vicio. Pro
cure evitar tals situações. 

Identifique e reprima os sentimentos que a 
f1111:em fraqu~jar. SAo muhas 1u pouon5 que: 
acham dtrrcll manter 11 dlc:ta, evitar o álcool, 
o Clilarro, as drOII81 ou mudar outros hábl· 
tos negativos em momentos de fome, de ran· 

cor, de aborrecimento, de fadiga ou de soli
dão. Adote as refeições pequenas e freqüen
tes para afastar sempre a fome. Procure diluir 
os aborrecimentos e ressentimentos imedia
tamente, antes deles tomarem conta de vo
cê. Repouse bastante- ouça quando o seu 
corpo lhe diz que vá com calma. E se vQCê 
se sentir muito só ou aborrecida, parta para 
alguma atividade estimulante: participe de 
grupo de gestantes, faça algum curso inte
ressante. Deixe o marido saber que está pre
cisando de mais atenção- e dos motivos que 
a levam a precisar dessa atenção agora mais 
do que nunca. 

Insista no relaxamento. Muitas vezes é a ten
são que nos torna suscetíveis e que nos faz 
esquecer nossas boas intenções. Tire vários 
momentos de descanso durante o dia para fa
zer simples excrdcios de relaxamento (ver p. 
147). 

Aprenda a dizer não. À segunda xicara de 
café, ao cigarro que lhe é oferecido, ao co
po borbulhante que passa à sua frente, aos 
bombons. Seja educada mas firme: "Você 
sabe que eu adoro bombom, vó, mas meu fi
lho é muito jovem ainda para eles." Ou en
tão diga: "Obrigada, mas vou brindar ao seu 
aniversário com suco de laranja, meu bebê 
ainda é menor de idade." 

Encontre um aliado. O marido é a opção ló
gica, mas pode ser qualquer outra pessoa, do 
trabalho, da famOia ou seja quem for que fi
que muito tempo junto a você. O aliado de
verá aderir às novas re~ras do jogo quando 
estiver com você; isso ajuda a reforçar a sua 
rcsoluçll.o e a eliminar multas tentaçOes. 

Se você nlo conseguir mudar de hábitos so
zinha, peça ajuda. Alguns hábitos são mais 
di freeis de mudar do que outros. Se tiver di
ficuldade com algum potencialmeme perlgo
~o. StljU rumur, beber OU Ultlr drOII"S, trute 
de procurnr ojudu prol'lsslonal ou ni111U111 jru· 
pode miltua u)udn. 
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pasteurizado (veículos que transmitem a 
doença). Se você ainda não fez o exame 
para saber se já ad11uiriu a imunidade no 
pré-natal, é improvável que venha a fazê
lo ?gora - a menos que mostre sinto
mas cta doença (embora alguns médicos 
façam o exame regularmente em gestan
tes que convivem com muitos gatos). 

Se você fez o exame e não é imune, ou 
se não tem certeza de que seja ou não, 
tome as seguintes precauções: 

• Chame o veterinário para ver se os ga
tos têm a infecção. ~e um deles tiver, 
e .. 1tregue-os a outra pessoa para tomar 
co~.1ta deles durante pelo menos seis se
manas - pe rio do em que a doença é 
transmissível. Se não tiverem a infec
ção, mantenha-os livres dela, não lhes 
dando carne crua, não os deixe pas
sear na rua, nem caçar camundongos 
ou passarinhos (que podem transmi
tir a toxoplasmose aos gatos) ou con
viver com outros gatos. Peça a outra 
pessoa para limpar o caixotinho ou a 
casinha. Se tiver de ser vo,;ê mesma, 
use luvas e lave as mãos ao acabar. Se 
dormem em caminha com palha, esta 
deve ser trocada diariamente porque 
os oócitos que transmitem a doença 
se tornam mai~ contagiosos com o 
tempo. 

• Use luvas ao jardinar. Não deixe os 
seus filhos brincar na areia em que ga
tos possam ter depositado as fezes. 
Lave as frutas e verduras, especial
mente as da horta doméstica, com de
tergente (enxaguando completamente) 
e descasque e/ou cozinhe os legumes. 

• Não coma carne bovina crua ou mal
cozida. Não beba leite não-pasteuri
zado; em restaurantes peça sempre 
carne bem passada. 

Há médicos lnsl~tlndo para que o tes
te seja feito de rotina antes da fecunda
ção ou no início da gestação em todas 

as mulheres. As que forem imunes po
dem relaxar (teste positivo), as demais 
devem tomar as precauções necessárias 
para prevenir a infecção. Já outros mé
dicos acham que o custo desse teste não 
justifica os possíveis benefícios. 

SAUNAS, BANHOS 
QUENTES DE IMERSÃO ~ 
ETC. 

"Nós temos banheira em casa. Posso usá-la en
quanto estiver grávida?" 

Você não precisa aderir à ducha fria. 
Mas é bom evitar os banhos prolon

gados de imersão em água quente. Tu
do o que faz a temperatura do corpo 
subir além de 38,9°C e a mantém duran
te algum tempo nesses níveis - banho 
de banheira, banho de chuveiro muito 
quente, muito tempo na sauna (seca ou 
a vapor), trabalho físico excessivo em 
época de calor, ou até uma virose - é 
potencialmente perigoso para o embrião 
ou o feto em desenvolvimento, sobretu
do nos primeiros meses. Algumas pes
quisas mostraram que o banho de 
imersão em água quente (ou a imersão 
em piscina térmica) não eleva a tempe~ 
ratura da mulher a n.lveis perigosos ime
diatamente - leva pelo menos 10 
minutos (ou mais, se os ombros e os bra
ços não estiverem submersos ou se a tem
peratura da água for inferior a 3 8,9°C) 
-, mas como varia a reação de cada um 
e também variam as circunstâncias, to· 
me as devidas precauções: prefira o cer· 
to pelo incerto e não entre na piscina ou 
na banheira. Mas não se acanhe em mo
lhar os pés. 

Se você tem dado alguns mergulhos 
em águas mais quentes, provavelmente 
nâo há motivo para alarme. As pesqui
sas mostram que as mulheres saem do 
banho antes do corpo atingir os 38,9°C: 
porque se sentem incomodadas. É pro-
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vável que você também tenha a mesma 
atitude. Mas, se estiver preocupada, fa
le com o obstetra a respeito sobre a pos
sibilidade de fazer uma ultra-sonografia 

• ou algum outro exame pré-natal para se 
tranqüilizar. 

A permanência prolongada na sauna 
também não se recomenda, embora não 
existam evidências concretas. A sauna 
em fins de semana é costume na Finlân
dia, mesmo para gestantes, e apesar dis
so as anomalias do sistema nervoso 
central que se atribuem à hipertermia 
(perigosa elevação da temperatura do 
corpo) não são comuns nos bebês naque
le país. Apesar disso, os especialistas 
norte-americanos recomendam evitar as 
saunas. 

EXPOSIÇÃO A 
MICROONDAS 

"Li que a exposiçilo a forno de microondas é 
perigosa para o feto em desenvolvimento. De-
1'0 deixar de usar o nosso até o nascimento do 
bebU?" 

O forno de microondas pode ser o 
melhor amigo da futura mamãe, 

permitindo a feitura de refeições rápidas 
e nutritivas. Mas como tantos outros de 
nossos milagres modernos, fala-se que 
pode ser também uma ameaça moderna. 
O nosso comprometimento pela exposi
ção às microondas é ainda questão mui
to controvertida. É necessário pesquisar 
muito mais sobre o assunto para que se 
venha a conhecer a resposta defintiva. 
Acredita-se, contudo , que dois tipos 
de tecido humano - o fe to em desen
volvimento e o olho - sejam particu
larmente vulneráveis aos efeitos das 
microondas, por terem pouca capacida
de de dissipar o culol' pol' elas g,e1·udo . 
Assim, em vez de desligar o forno de mi· 
croondus, a sestuntc dllvo e tornar alau· 
mas precauções. 

Em primeiro lugar, certifique-se de 
que não há escapamentos no forno. Não 
o opere se o selo da porta estiver danifi
cado, se o forno não fecha direito, ou 
se tem alguma coisa presa na porta. Pa
ra testar a presença de escapamento, so
licite a ajuda de serviço especializado. 
Não fique junto ao forno enquanto es
tiver em funcionamento. Por fim , siga 
à risca as instruções do fabricante. 

ALMOFADAS E 
COBERTORES ELÉTRICOS 

"Usamos cobertores elétricos durante todo o 
inverno. Isso é seguro para o bebê que estou 
esperando?" 

Você pode se aconchegar mais ao seu 
companheiro. Mas se os pés dele es

tiverem tão frios quanto ')S seus, au
mente a temperatura do ambiente, se 
dispuser de aquecimento central, ou 
aqueça a cama com o cobertor e desli
gue-o antes de entrar nela. Os cobertores 
elétricos podem elevar muito a tempera
tura do corpo. Embora seu uso não te· 
nha sido associado à lesão fetal, em tese 
esse risco existe. Além disso, embora us 
pesquisas sejam contraditórias, alguns 
pesquisadores dizem haver também al
gum risco decorrente do campo eletro
magnético criado por esses cobertores. 
Portanto, seria prudente tentar outras 
formas de aquecimento. Mas não se 
preocupe com as noites em que você já 
dormiu sob ele - mesmo em tese, a 
chance de que o bebê tenha sofrido le
são é extremamente remota. 

Seja cautelosa também ao usar uma 
almofada elétrica (que costuma ser usa· 
da em lugar da bulsa de água quente). 
s~ o seu uso foi recomendado p~:lo mé· 
dico, envolva-a numa toalha para redu
zir a lransmlssdo de calor, limlle as 
aplicações u lS minutos e não durma 
com ela. · 
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Os colchões de água que dispõem de 
aquecimento elétrico também têm sido 
vinculados a problemas na gravidez. Pa
rece que aumentam o risco de aborto es
pontâneo. Para os cientistas, esse efeito 
seria decorrente do campo eletromagné
tico ali gerado. Embora o risco deva ser 
muito pequeno, procure mudar para ou
tro tipo de colchão ou então durma no 
sofá até o bebê chegar. 

RAIOS X 

"Tirei radiografia dos dentes antes de saber que 
o1~1ava t:rávida. Será que prejudiquei o bebê?" 

Não se preocupe. Primeiro, para ara
diografia dentária, os raios X não 

apontam na direção do útero. Segundo, 
o avental de chumbo protege de forma 
eficaz o útero e o bebê contra a radiação. 

Determinar a segurança de outros ti
ro~ de raio X durance a gravidez é algo 
mais complicado, mas está claro que o 
exame radiológico-diagnóstico raramen
te representa ameaça ao embrião ou ao 
feto. Três são os fatores que determinam 
se a radiação X será ou não prejudicial: 

• A quantidade de radiação. A lesão 
grave ao embrião ou ao feto só ocor
re com doses muito elevadas (50 a 250 
rads). Parece não ocorrer qualquer le
são a doses inferiores a 10 rads. Co
rno os modernos equipamentos ra
diológicos raramente emitem mais do 
que 5 rads durante um exame diagnós
tico típico, tais exames não represen
tam problema durante a gravidez. 

• Quando a exposição ocorre. Mesmo 
1 em altas doses, parece não haver ris-
f co teratogênico ao embrião antes do 
t implante (do sexto ao oitavo dia após 

a fecundação). Há um risco um pou
co maior ele lesão durante ~ período 
Inicial da formação dos órgãos do be· 
bê (terceira à quana semana após a f e-

cundação), persistindo algum risco de 
lesão do sistema nervoso central du
rante toda a gravidez. Mas isso só em 
altas doses. 

• Quando há verdadeira exposição do 
útero. O s equipamentos de hoje são 
capazes de se restringir a irradiar a 
área que precisa ser examinada. Pro
tegem o restante do corpo da exp osi
ção à radiação. Os exames, na grande 
maioria, podem ser feitos com um 
avental de chumbo a cobrir o abdo
me e a pelve da mãe (e portanto o úte
ro). Entretanto, mesmo o raio X 
abdominal dificilmeute é perigoso, já 
que praticamente nunca emite mais do 
que 10 rads. 

Naturalmente não convém assumir ris
cos desnecessários, por menores que se
jam. Por isso é que se recomenda o 
adiamento de raio X de rotina até apés 
o parto. Já os riscos necessários são ou
tra questão. Como a probabilidade de le
são do feto pela exposição à radiação X 
é pequena, a saúde da gestante não deve 
ser posta em perigo pelo adiamento de 
um exame genuinamente necessário. 
Além disso, os pequenos riscos do exa
me radiológico durante a gravidez po
dem ser minimizados pela observação 
das seguintes indicações: 

• Informar sempre o médico solicitante 
e o técnico da radiologia sobre a 
gravidez. 

• Nunca fazer radiografia, mesmo den
tária, durante a gestação quando os 
benefícios não suplantarem os riscos. 
(Ler Ponderando Riscos versus Be
nefícios, p . 106.) 

• Não fazer a radiografia se outro pro
cedimento diagnóstico, mais seguro, 
puder ser usado em seu lugar. 

• Havendo necessidade de exame radlo-
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lógico, certificar-se de que será feito 
em instituição devidamente licenciada, 
ou que seja submetida a inspeção fre
qüente. O equipamento deve estar em 
boas condições e ser operado por téc
nico devidamente treinado, sob a su
pervisão de radiologista (de tempo 
integral). O equipamento radiológico 
deve permitir, sempre que possível, a 
exposição apenas da menor área ne
cessária. O útero deve ser protegido 
por avental de chumbo. 

• Cumpre seguir com atenção as instru
ções do técnico- sobretudo a de não 
se mexer durante o exame- para que 
não se tenha de repetir a chapa. 

• O mais importante, contudo, se hou
ver necessidade de alguma radiogra
fia, é não perder tempo se preocu
pando com as possíveis conseqüên
cias. É maior o perigo para o bebê 
quando a gestante se esquece de usar 
o cinto de segurança. 

RISCOS DOMICILIARES 

"Quanto mais leio, mais me convenço de que 
u fmicu forma de proteger o bebê nessa época 
é passando o resto da gravidez truncada num 
quano esterilizado. Até minha casa oferece ris· 
cos." 

A s ameaças que a gestante e o bebê 
enfrentam, em decorrência do cres

cente número de riscos ambientais, inclu
sive no próprio quintal de casa, perdem 
rapidamente a relevância quando com
rarudus as amcnçaa enfrentadas por nos· 
sos avós, quando a moderna obstetrícia 
ainda engatinhava. Todos os perigos do 
meio ambiente juntos (à exceção do ál
cool, do tabaco e de outros medicamen
tos) silo bem menos ameaçadores à 
gestante e ao bebê do que os criados por 
uma parteira inexperiente ao atender os 
nossos ancestrais sem sequer lavar as 

mãos. Assim é que, apesar do alarde que 
se faz a respeito dos perigos que nos dr
cundam, repetimos: a gestação e o par
to nunca foram tão seguros ~:orno hoje. 

Não obstante ser desnecessário aban
donar a casa e mudar-se para um quar
to esterilizado, algumas precauções de
certo se justificam quando se trata ctos 
riscos domiciliares: 

Produtos de limpeza. Como muitos pro
dutos de limpeza vêm sendo usados já 
há muito tempo e nunca se notou cor
relação entre casas limpas e anomalias 
congênitas, é improvável que os desin
fetantes de ban'1eiro ou de cozinha ou 
que os lustra-móveis venham a com
prometer o bem-estar do bebê. Com efei
to, é provável que verdadeiro seja o con
trário: a eliminação de bactérias e de 
outros microorganismos pelo cloro, pe
lo amoníaco e por outro~ agentes de lim
peza é bem capaz de proteger o bebê 
graças à prevenção de infecções. 

Não há pesquisa a demonstrar que a 
inalação incidental e ocasional de de
sinfetantes domésticos comuns tenlla 
efeitos deletérios sobre o feto em de
senvolvimento; por outro lado, tam
bém não há pesquisa demonstrando que 
a inalação freqüente seja completamen
te segura. Se a leitora já se "expôs" aos 
produtos de limpeza, não há motivo pa
ra preocupação. Mas, pelo resto de sua 
gravidez, procure fazer a sua limpeza de 
casa com mais prudência. Faça do seu 
nariz, t: das recomendações seguintes, o 
indicador de possíveis substâncias qulmi
cas perigosas: 

• Quando o produto apresentar cheiro 
forte ou gases, não o aspire direJ:amen· 
tt:. Use-o em área com boa ventilação, 
ou não o use de forma alguma. 

• Use spray para pulverlzaçllo em vez de 
aerossóis. 

• Nunca misture amoníaco com produ· 
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tos clorados (mesmo quando não es
tiver grávida); a mistura gera gases 
letais. 

• Procure evitar produtos cujos rótulos 
tenham advertências quanto à toxi
cidade. 

• Use luvas de borracha durante a lim
peza. Poupam a pele de suas mãos e 
impedem a absorção cutânea de subs
tâncias potencialmente tóxicas. 

Chumbo. Não que as gestantes precisem 
de alguma coisa a mais para se preocupar, 
mas nos últimos anos descobriu-se que o 
chumbo- que há muito se descobrira ser 
o causador da redução do Ql em crianças 
que o ingeriram de tinta que se soltava de 
brinquedos - pode também afetar ages
tante e o feto. A exposição maciça coloca 
a gestante em risco de hipertensão indu
zida pela gravidez e inclusive em risco de 
perder o bebê. O bebê fica exposto a uma 
série de problemas, desde graves distúr
bios do comportamento e de natureza 
neurológica a anomalias congênitas de 
menor importância relativa. Os riscos são 
multiplicados quando ,J bebê é exposto ao 
chumbo no útero e continua a ser expos
to depois do nascimento .. 

Felizmente, é bastante fácil evitar a ex
posição ao metal e as conseqüências que 
essa acarreta. Eis como: como a água de 
beber é fonte comum de chumbo, 
certifique-se de que a sua não o contém 
(ver adiante). As tintas são também fonte 
de chumbo. Se a tinta da parede de sua 
casa vai ser removida, afaste-se da casa 
durante o trabalho. Há ainda outras fon
tes: pratos antigos, louça feita em casa 
e também muito velhgs etc. Em caso de 
dúvida, não as use para servir ou para 
guardar alimentos, particularmente os 
mais ácidos (vinagre, tomates, vinho, re
frigerantes etc.). 

Água de torneira. A água só fica atrás 
do oxigênio no rol das substâncias essen-

ciais à vida. Embora o jejum não seja 
por certo uma recomendação médica, os 
seres humanos são capazes de sobrevi
ver até por uma semana sem alimento, 
mas só por alguns dias sem água. Em ou
tras palavras: há mais que se preocupar 
se a gestante deixar de beber do que se 
fizer o contrário. 

É verdade que, há algum tempo, acar
retava graves riscos às vidas dos que be
biam a água de torneira. Mas a forma 
moderna de tratamento da água veio 
eliminá-los, ao menos nas regiões desen
volvi nas do globo. Embora haja quem 
suspeite de que se tenha criado uma no
va ameaça ao concepto pelas substâncias 
químicas empregadas na purificação da 
água, não há evidências conclusivas de 
que isso seja verdade. Ademais. nas ci
dades em que se utilizam sistemas com 
filtros no processo de pu.rificação, em lu
gar das substâncias químicas, está elimi
nado qualquer risco dessa natureza. 

Inseticidas. Embora alguns insetos, co
mo certas mariposas, sejam bastante da
nosos às árvores e às plantas de um 
modo geral, e outros o sejam à nossa 
sensibilidade estética, como as baratas e 
as formigas, dificilmente representam 
risco à saúde dos seres humanos - mes
mo dos grávidas. Via de regra, é mais se
guro conviver com eles do que 
eliminá-los através de inseticidas, alguns 
dos quais foram vinculados a anomalias 
congênitas. 

Naturalmente, os vizinhos podem não 
concordar - a menos que alguém tam
bém esteja grávida ou tenha filhos pe
quenos. Nos casos em que a pulverização 
de Inseticida está sendo felt.u por toda a 
vizinhança, só convém sair à rua depois 
de dissipado o cheiro, coisa que pode le
var de dois a três dhs. Dentro de casa 
convém manter fechadas as janelas. Se 
o síndico resolveu fazer a cledetizaçllo de 
todos os apartamentos de seu prédio, pe
ça para não fazer no seu, se possfvel. Ca
so contrário, certifique-se de que todos 
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os armários estejam fechados, para evi
tar a contaminação do seu conteúdo, e 
de que todas as superfícies de prepara
ção de alimentos estejam cobertas. Pro
cure passar uns dois dias em casa de 
parentes ou de amigos e ventile o seu 
apartamento o mais que puder. Os inse
ticidas só geram perigo enquanto persis
tirem os gases. Quando estes já tiverem 
assentado, é preciso lavar bem todas as 
superfícies em que são preparados os 1\li
mentos junto à área dedetizada. 

Em caso de exposição acidental a in
seticidas ou herbicidas, não se alarme. 
A exposição breve, indireta, dificilmen
te causará algum mal ao bebê. O que faz 
crescer o risco é a exposição freqüente, 
prolongada, à semelhança da exposição 
ocupacional a substâncias químicas (co
mo numa fábrica ou campo fortemente 
pulverizado). 

Toxicidade das tintas. Em todo o reino 
animal, o período que antecede o nasci
mento (ou !:\,postura de ovos) é o de emo
cionada preparação para a chegada da 
nova prole. Os pássaros arrumam os ni
nhos, os esquilos recobrem as casinhas 
nas árvores com folhas e raminhos, os 
pais humanos se embrenham por entre 
pilhas de papel de parede e tecidos os 
mais variados. 

E quase sempre pinta-se o quarto do 
tão esperado bebê. Isso, nos dias em que 
as tintas se baseavam em arsêrúco ou 
chumbo, podia criar uma ameaça à saú
de do concepto. Durante algum tempo 
passou-se a acreditar que as modernas 

tintas de látex eram muito mais seguras. 
Recentemente constatou-se que podem 
conter quantidades excessivas de mercú
rio. As normas do governo uorte-ameri
cano hoje exigem que as tintas não con
tenham esse elemento. Mas como ainda 
não se sabe que novos riscos as tintas nos 
reservam, não se pode considerar a pin
tura uma atividade recomendável à ges
tante - mesmo para aquela que tenta 
desesperadamente manter-se ocupada nas 
últimas semanas de espera. Ficar se equi
librando no alto de escadas no mínimo é 
perigoso, e o cheiro de tinta pode causar 
náusea. É bom que o futuro papai, ou al
guma outra pessoa, se encarregue desse 
aspecto dos preparativos. 

Durante a pintura, fique fora de casa. 
Ficando ou não dentro de casa, porém, 
é preciso abrir bem as janelas para a boa 
ventilação do ambiente. Cumpre evitar a 
exposição aos removedores de tinta, sem
pre altamente tóxicos, independentemen
te de sua natureza. E não participe do 
processo de remoção (seja de que manei
ra for), sobretudo se a tinta a ser remo
vida contém mercúrio ou chumbo. 

POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

"Parece que quando se est6 grávida nem res
pirar é seguro. A po/uiç4o atmosférica urbana 
prejudiCil o beM?" 

Quem vive junto a um terminal rodo
viário ou passa a noite numa cabi

ne de pedágio de uma rodovia sempre 

Deixe a Sua Casa Respirar 
Embora a correta vedaçllo do doml· 

cfUo ajude, nos Estados Unidos, a reduzir o 
consumo de energia, também aumentará o 
rltco de polulçtlo do ar ambiente (no Interior 
da casa). Portanto, recomenda-se ntlo cala· 

fctar todas u abcnuraa e todas as frctta.1 nas 
portas e Janelas. É preciso deixar que um 
pouco de ar fresco entre e que um pouco do 
ar no Interior sala. Se o tempo permitir, man
tenha as janelas ubcrtus. 
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Para Eliminar a Poluição Doméstica: a Solução Verde 
Não há como eliminar totalmente a polui

ção dentro de casa. Os móveis, as tintas, os 
carpetes, as cortinas, todos podem despren
der poluentes na atmosfera que se respira 
dentro de casa. Mesmo que não haja com
provação de que essa forma de poluição se-

congestionada decerto está expondo o 
concepto a um excesso de poluentes e pri
vando· o de oxigênio. Mas o ar de uma 
grande metrópol~ quando nela se respira 
norr.1almente, não chega a criar maiores 
riscos, sobretudo ao se levar em conta a 
outra possibilidade- deixar de respirar. 
Em todo o mundo, são milhões de mulhe
res que vivem e que respiram nas grandes 
cidades e dão à luz milhões de bebês sa
dios. Mesmo no decênio de 60, quando se 
vivia o auge da poluição em lugares co
mo Los Angeles e Nova Yorlc, não foram 
documentadas lesões ao concepto. 

O ato de respirar cotidianamente, por
tanto, não terá efeitos deletérios para o 
bebê. No entanto, na mãe intoxicada por 
monóxido de carbono o feto parece na
da sofrer na gestação incipiente (embora 
C• possa na intoxicação por essa substân
cia em gestação mais adiantada). Thdavia, 
é de bom senso evitar a exposição a do
ses muito elevadas de qualquer poluente. 
Eis como: 

• Evitando as salas cheias de fumaça por 
per!dos prolongados e freqüentes. 
Lembrar que os charutos e os cachim
bos, por não serem inalados, enfuma
çam ainda mais o ambiente do que os 
cigarros. Peça à família, aos seus con
vidados e aos colegas de trabalho pa
ra nao fumarem na sua presença. 

• Verifique se o seu carro está co111 o es
capamento em ordem, se nl\o há vaza
mento de gases tóxicos e se o cano 

ja prejudicial a você ou ao bebê, não é difí
cil fazer alguma coisa para reduzi-la. Muito 
simples: coloque plantas no interior da ca
sa: as plantas têm a capacidade de absorver 
gases nocivos e de liberar oxigênio no am
biente, além de enfeitá-lo. 

de descarga não está ficando enferruja
do. Nunca dê partida no carro com as 
portas da garagem fechadas; mantenha 
fechada a porta traseira da camionete 
quando o motor estiver ligado; evite 
entrar em filas nos postos de gasolina, 
com os carros a expelirem monóxido 
de carbono; ao dirigir em tráfego pe
sado, feche a janela do carro. 

• Nos Eslados Unidos muitas cidades 
possuem um sistema de alarme em ca
so de poluição atmosférica maciça. A 
recomendação é de que a gestante fi
que em casa, com as janelas fechadas 
e o ar-condicionado ligado, caso tenha 
um. De resto, é seguir as instruções 
dadas aos moradores do lugar que se 
acham em maior risco. 

• Recomenda-se não correr, não cami
nhar e não andar de bicicleta em ro
dovias congestionadas, nem fazer 
exercícios ao ar livre quando a polui
ção atmosférica é intensa: durante a 
atividade física se respira mais ar -
e também mais poluição. 

• Certifique-se da devida ventilação dos 
fogões a gás, das lareiras e dos fogOes 
a lenha de sua casa. Se não estiver cor
reta, a casa pode encher-se de monó
xido de carbono e de outros gases 
possivelmente perigosos. 

• Preserve o ar em torno do lavanderia 
doméstica com folha.gP.ns. As plantas 
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vivas melhoram a qualidade do ar 
dentro e ao redor da casa. 

• Se você trabalhar em terminal de ôni
bus ou numa cabine de pedágio em ro
dovia movimentada, considere a 
possibilidade de uma transferência 
temporária para o serviço de escritó
rio para eliminar mesmo o risco hipo
tético de que a poluição possa 
prejudicar o bebê. 

RISCOS OCUPACIONAIS 

"Ouve-se falar muito dos perigos no focal de 
trabalho, mas como sa!Jer se o ambiente onde 
se trabalha é seguro?" 

Só muito recentemente é que se come
çaram a explorar e a identificar os ris

cos ocupacionais e as ameaças que pai
ram sobre a fertilidade de trabalhadores 
e trabalhadoras e sobre o bem-estar de 
seus filhos ainda em gestação. As pesqui
sas têm se revelado inconclusivas, como 
acontecé'sempre que se tenta verificar as 
relações de causa e efeito entre fatores 
do meio ambiente e complicações gesta
tórias. Em primeiro lugar, é difícil sepa
rar todos os possíveis fatores de risco 
existentes na vida de urna mulher, ou 
provar que o desfecho desfavorável não 
tenha sido causado por alguma intercor
rência genética. Em segundo lugar, em
bora muitas pesquisas freqüentemente 
propiciem resultados curiosos, não há 
como aplicá-los aos seres humanos, já 
que a experlmentaçllo nestes não é, ob
viamente, exeqüível. 

Logo, os efeitos no homem só podem 
ser determinados através de pesquisas 
epidemiológicas, que silo conduzidas de 
duas formas: na primeira, grandes gru
pos de mulheres expostas a certas subs· 
tllnclas são acompanhados para se 
verificar qual o desfecho de sua gestação 
(se houve abortamento, se o filho nas
ceu com anomalia congênita etc.); na se-

gunda, estuda-se um pequeno grupo de 
mulheres que apresentou desfecho ges
tacional desfavorável, tentando-se des
cobrir se todas rartilharam de um fator 
de risco em comum. Nas duas formas, 
os resultados auferidos não permitem 
respostas definitivas ao proble~na: fun
cionam como meros indicadores. 

Pelo que se sabe hoje, é certo que de
terminados ambientes de trabalho apre
sentam riscos às gestantes - indústrias 
químicas, centros cirúrgicos, setores de 
radiologia etc. Outros ambientes até ago
ra são considerados com in~:erteza, da
da exigüidade das pesquisas efetuadas 
para que se lhes comprove a segurança 
- ou a insegurança. Na maioria dos am
bientes de trabalho, muitas das preocu
pações sobre possíveis riscos são 
injustificadas. 
D~mos a seguir um resumo do que se 

sabe (e do que não se sabe) sobrr. a se
gurança em certas profissões e ocupações 
durante a gravidez. 

Trabalho em escritório. Hoje, nos Esta
dos Unidos, são mais de lO milhões de 
mulheres que se sentam atrás de escriva
ninhas e que operam terminais de com
putador. Muita controvérsia ainda existe 
sobre os possíveis riscos para as gestan
tes da radiação emitida por tais termi
nais. As pesquisas feitas ness(: sentido, 
desde o início da década de 80, têm sido 
inconclusivas. Un1a déssas pesquisas 
mostrou aumento na incidência de abor
to entre mulheres que usavam os termi
nais durante mais de 20 horas por 
semana. Mas a causa desses abortos es· 
ponttlneos poderia estar em qualquer OU· 

tro fator não-Identificado, já que a 
radiação dos terminais 6 baixa (inferior 
à da luz do sol). Sem dúvida fazem-se ne
cessárias pesquisas mals prolonaadas pa· 
ra esclarecer o assunto com certeza. Mas, 
até que se tenham as conclusões, o pâ· 
nlco não se justifica, multo menos tro
car de emprego. Entretanto, se a questão 
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a preocupa, talvez prefira tomar algumas 
precauções para minimizar os riscos pos
síveis. Considere o seguinte: 

• Nenhum problema gestacional foi en
contrado e'11 gestantes que faziam uso 
de terminais por menos de 20 horas na 
semana. Se você usar o terminal du
rante menos de vinte horas, parece que 
conseguirá eliminar até mesmo os ris
cos teóricos. 

• Se o problema à saúde está na radia
ção, afirmam alguns, então é mais pe
rigoso sentar atrás do terminal do que 
na frente da tela (a parte de trás emi
te mais radiação). Se você trabalha em 
posição inconveniente, atrás de vários 
terminais, por exemplo, tente mudar 
o local da mesa de trabalho. 

• Outras medidas- uso de avental pro
tetor, de filtro sobre a tela (contra a 
radiação não-ionizante) - têm se 
mostrado controversas. Para alguns 
são absolutamente ineficazes. 

Embora não se tenha provado que os 
terminais possam ser causa de aborto, há 
evidências de que podem causar vários 
desconfortos físicos: dor no pescoço, no 
punho, no braço, nas costas, além de 
tonteira e dor de cabeça. Tais problemas 
rodem complicar os já inerentes à gra
videz. Para reduzi-los, tente o seguinte: 

• Não fique sentada o tempo todo du
rante o dia - levante-se e caminhe, 
mesmo que seja na mesma sala. 

• Faça exercícios de alongamento ou de 
relaxamento (ver p. 230) periodica
mente enquanto estiver sentada no 
terminal. 

• lllle cadeira de altura ajustável com 
apoio para a parte baixa das costas. 
Certifique-se de que o teclado e o mo
nitor ~:stejam em altura c:ômoda. 

• Certifique-se de que os óculos são 
apropriados ao uso do terminal. 

Profissões da área de saúde. Desde o dia 
em que o primeiro médico atendeu o pri
meiro paciente, todos os profissio"nais de 
saúde (médicos, veterinários, dentistas, 
enfermeiras, técnicos de laboratório etc.) 
passaram a arriscar com freqüência a 
própria vida para salvar a de outras pes
soas . Embora os riscos façam parte ine
vitável do trabalho, convém que a 
profissional da área de saúde, sobretu
do quando grávida, se proteja o mais que 
puder. Entre os poss!veis riscos estão a 
exposição a gases anestésicos (seja por 
escapamento no centro cirúrgico ou pe
lo que é eliminado pelos pacientes no 
pós-operatório imediato), a substâncias 
químicas (óxido de etileno e formaldel
do, por exemplo) usadas na esterilização 
de equipamentos, à radiação ionizante 
(usada no diagnóstico e no tratamento 
de várias doenças)/ a agentes antineo
plásicos (contra o câncer) e a infecções, 
como a hepatite B e a AIDS. Dependen
do do risco em particular a que se está 
exposto, é preciso tomar várias precau
ções ou passar par.1 uma especialidade 
mais segura durante algum tempo. 

O trabalho em fábricas. A segurança do 
ambiente de trabalho numa fábrica de
pende do que lá se fabrica, por exemplo, 
e do esclarecimento a respeito de higie
ne e segurança do trabalho por pan~e de 
quem a administra. As gestantes devem 
evitar uma série de substâncias no am
biente de trabalho. Entre essas estão: os 
agentes alquilantes, o arsênico, o benze-

6Multos técnicos que trabalham em ralos X 
diagnósticos de baixa dosagem não ficarão ex
postos a nfvels perigosos de radiação. Recomen
da-se. por~m, que mulheres em época de trnbn
lho de parto, c que executem serviço com uma 
dosagem mais elevada de radlaçao, usem um dls
positivo que mantenha o registro da exposição 
diária, para assegurar que a exposição cumula
tiva anual não exceda os nfveis de segurança. 
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no, o monóxido de carbono, os hidro
carbonetos clorados, o dimetil sulfóxido, 
os compostos mercuriais orgânicos, o 
chUirbo, o litio, o alumínio, o óxido de 
etileno, a dioxina e as bifenilas pliclora
das. Sempre que forem instituídos os de· 
vidos protocolos de proteção ocupacio
nal, a exposição a tais toxinas pode ser 
evitada. 

Aeromoças e comissárias c1e bordo. Thm
se sugerido que o vôo em grandes altitu
des expõe a tripulação a excessiva radia
ção solar (sobretudo em quem voa com 
freqüência). A radiação é mais intensa 
junto aos pólos e menos intensa no equa
dor. Recomenda-se que as pessoas que 
voam por longas distâncias, sobretudo na 
proximidade dos pólos, considerem a mu
dança para rotas mais curtas a menor al
titude durante a gravidez. Ou que dêem 
preferência ao trabalho no solo. Se estiver 
preocupada a respeito, discuta o assunto 
com o médico- ele pode tranqüilizá-Ia. 

Trabalho físico extenuante. Todo o tra
balho que erfvolve grande esforço físico, 
que exige muito tempo de pé, que exige 
mudança de turnos etc ., aumenta o ris
co de aborto precoce e tardio, além de 
aumentar o de parto prematuro e de na
timortalidade. Se voce estiver num des
ses casos, peça a transferência para 
alguma atividade men os extenuante até 

se recuperar do parto e do puerpério. 
(Ver p. 241 para outras recomendações.) 

Outras ocupações. As professoras e as 
assistentes sociais que lidam com crian
ças pequenas podem entrar em contato 
com infecções potencialmente perigosas, 
como a rubéola. As que lidam com ani
mais, que trabalham em açougues ou que 
inspecionam açougues e frigoríficos po
dem estar expostas à toxoplasmose (em
bora possam já ter desenvolvido a 
imunidade, caso em que o bebê não es
tará em risco). As que trabalham em la
vanderias também se expõem a uma série 
de infecções. Se você trabalhar em lugar 
onde há risco de infecção, tome as pre
cauções necessárias. Vacine-se, se for o 
caso, ou use luvas, máscaras etc. (Ver as 
várias infecções separadamente.) 

Artistas, fotógrafas, esteticistas, ag,ricul
toras e muitas outras profissionais podem 
estar expostas a uma ampla variedade de 
substâncias químicas possivelmente peri
gosas durante o seu trabalho. Quem traba
lha com substâncias suspeitas deve tomar 
certas precauções, que em alguns casos po
de significar não fazer a pane do trabalho 
que envolve o uso de tal substância N:lo 
se preocupe em excesso com a exp03içio 
que já ocorreu: na maioria dos casos a ex
posição que não foi maciça o suficiente 
para causar problemas na mãe dificilmen
te causará alguma lesão no feto. 

Silêncio, por Favor 
De todos os riscos ocupacionais, o rui

do t um dos mais prevalentes: já se sabe há 
multo tempo que causa perda dn audlçdo nas 
pessoas expostas regularmente. Mas não se 
sabe como poderia afetar o bebê dentro da 
barriga da mae - se~ que chcgu n ufctó·lo. 
Descobriu-se que o ruldo aumenta o risco de 
aborlo óapontAnto olll nnhni\IM, mua nllo o&• 
tá claro se tem o mesmo efeito em seres hu
manos. As pesquisas que visavam determinar 

se a exposlçAo ao ruldo em excesso poderia 
causar anomalias congênitas deram resulta
dos contraditórios. Tampouco se sabe se as 
vibrações, que muitas ve1.cs acompanham o 
ruldo, são prejudiciais. Até que se saiba mais 
sobre o a~sumo, convém que 11 gestante que 
trabalhe em ambiente com ruído em dema
~lu ou qu~ u•tuJu oxpuMt" n vlbr11~a ~ !Ont" 
conseguir uma transferência temporária do 
setor, só por medida de precaução. 

l 
l 
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0 QUE É IMPORTANTE SABER: 
A SORTE DO BEBÊ 

-----------·------------------------------------------

º 
uando um jogador de roleta apos
ta no seu número de sorte, suas 
chances de acertar são bastante 

r as. O mesmo se dá quando ages
tante, inadvertidamente ou não, coloca 
em jogo a sorte do bebê, expondo-o a te
ratógenos, substâncias potencialmente 
lesivas a ele. Quase sempre, ao se jogar 
com a sorte do bebê, nada lhe acontece, 
ele nada sofre. 

Embora a isso se dê o nome sorte, são 
vários os fatores que a determinam, co
mo no caso da roleta, cuja interrupção 
do movimento depende do peso da roda, 
do atrito que encontra e da força com 
que é rolada. Assim, entre os fatores que 
determinam a sorte do bebê estão: 

A potência das substâncias teratogêni
cas. São muito poucas as substâncias te
ratogênicas potentes. A talidomida, por 
exemplo, droga usada no inicio da dé
cada de 60, causava sérias deformidades 
em todos os fetos a ela expostos no úte
ro, num momento particular de seu de
senvolvimento (1 entre 5 de todos os 
bebês expostos em qualquer momento 
pré-natal). Outro medicamento, o Accu
tane, usado no tratamento da acne, só 
mais recentemente conhecido como te
ratogênico, causnva anomalias quase em 
1 entre 5 exposições. No outro extremo 
estão drogas como o hormônio Provera 
- um progestásico - que, segundo se 
pensa, só raramente causam anomalias 
(no caso do Provera estima-se que 1 en
tre 1.000 fetos expostos). A maioria dos 
medicamentos sltuu•se entre esses dois 
extremos e, felizmente, poucos sllo tllo 
potentes quanto a talidomida e o Accu
tane (e compostos afins deste último). 

Muitas vezes é dificí1irno dizer se de
terminada droga é teratogênica de fato, 
mesmo quando seu uso pareça estar vin
culado à ocorrência de certas anomalias 
congênitas . Digamos que apareça uma 
anomalia, por exemplo, em bebês cujas 
mães fizeram uso de determinado an
tibiótico para o tratamento de alguma 
infecção durante a gravidez que se acom
panhava de febre alta. A causa da ano
malia poderia estar na febre ou na in
fecção, não no medicamento. Ou então, 
conforme se conjetura no caso do Prove
ra, que era usado para prevenir o aborto 
espontâneo, as malformações vinculadas 
a seu emprego talvez nada tenham a ver 
com o medicamento, mas se apresentam 
apenas porque a droga evitou o aborto 
de um embrião já malformado. 

A suscetlbllidade do feto ao teratógeoo. 
Assim como nem todas as pessoas expos
tas às gripes e resfriados sucumbem, nem 
todo feto exposto a uma droga terato
gênica é afetado por ela. 

Quando o feto foi exposto à substfincia 
teratoaênlca? O período gestacional em 
que os teratógenos, na maioria, silo ca
pazes de causar dano é muito breve. A 
talidomida, por exemplo, não causava 
lesão quando tomada depois do 52? dia. 
De forma semelhante, o vírus da rubéo
la causa lesões em menos de I oro dos fe
tos quando a exposição se dá depois do 
terceiro m@s. 

Durante o sexto ao oitavo dia após u 
fecundaçAo (antes da regra falhar), o ovo 
fecundado, ou concepto, que se expande 
num conglomerado de células e que des
ce pela trompa de Falóp!o e.té o útero, 
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é particularmente insensível às substân
cias que passam pelo organismo mater
no: raramente sofre .nessa fase alguma 
malformação. Com efeito, se sofrer al
guma lesão menos importante, tem a ca
pacidade de reparar o dano. O único 
risco é o de não sobreviver por algum er
ro genético ou ser destruído por algum 
fator externo, como uma dose muito al
ta de radiação. 

O período durante o qual se formam 
os órgãos - da implantação do ovo no 
útero por volta de seis ou oito dias até 
o final do primeiro trimestre - é o in
tervalo de tempo em que o risco de mal
formação é maior. Depois do terceiro 
mês, o risco desse tipo de lesão se reduz. 
As agressões a partir daí sofridas ou afe
tam o ritmo de crescimento fetal ou o seu 
sistema nervoso central. 

Tempo de exposição. A maioria dos efei
tos teratogênicos guarda relação com a 
dose do~agente. A breve exposição aos 
raios X durante uma radiografia de ro
tina dificilmente causará algum proble
ma. Já uma seqüência de radioterapia 
seria capaz de causar. O tabagismo mo
derado durante os primeiros meses pro
vavelmente não afeta o concepto; o 
tabagismo inveterado durante toda a 
gravidez aumenta certos riscos dt: forma 
bastante significativa. 

Estado nutricional da gestante. Pesqui
sas em animais mostram que certas ano
malias aparentemente causadas por 
fármacos, em alguns casos, são na rea
lidade decorrentes de má nutrição; o fár
maco se limitou a diminuir o apetite e 
também, em conseqüência, a ingesta de 
áaua e de alimento. Assim como quan
do se resiste mais a uma vlrost:: quanuo 
se está bem-nutrido tl repousado, tam· 
bém o conccpto resistirá melhor a teru
tógenos se apresentar bom estado 
nutricional - através de você, natu
ralmente. 

A gestante foi afetada pela exposição? 
É tranqüilizador saber que a exposição 
química que não é tóxica o suficiente pa
ra causar sintomas na mãe costuma não 
ser tóxica a ponto de causar problemas 
no feto. 

Interação entre os fatores de risco. A 
tríadr. má alimentação, tabagismo e abu
so de álcool, o uso concomitante de ci
garro e de tranqüilizantes e outras 
combinações aumentam enormemente os 
riscos. 

E·dstência de fatores proteton~s desco
nhecidos. Mesmo quando todos os fato
res parecem idênticos, nem todos os 
conceptos são atingidos da mesma for
ma. Em experimentos com fet t)S de ca
mundongo de idêntica linhagem 
genética, expostos aos mesmos teratóge
nos em idênticas fases do desenvolvimen
to e em doses iguais, só 1 em 9 apre
sentava malformações congênitas. Não 
se sabe exatamente por quê, embora tal· 
vez algum dia a ciência médica venha a 
encontrar a solução do mistério. 

PONDERANDO RISCOS 
VERSUS BENEFÍCIOS 

S erá que a gestante de hoje deve re
cear pela vida e pelo bem-estar do be

bê só porque este se desenvolve num 
mundo cheio de riscos ambientais? Cer
tamente que não - e por várias razões. 
Primeiro, os medicamentos e demais fa· 
teres do meio ambiente só conseguem ex
plicar menos de I IJfo de todas as ano
malias congênitas- e estas afetam ape
nas dll 3U/u u 40/u de todo~ o~ bebe~. O 
risco geral é btlixlssimo, m~:smo qu;,ndo 
a gestante jd tlvtlr sido exposto a agen te 
teratogênico especifico. Segundo, se não 
tiver sido exposta, o conhecimento dos 
riscos ajuda a evitá-los, fazendo melho-
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rarem ainda mais as chances do bebê. 
Terceiro, apesar das advertências som
brias que se fazem nas manchetes dos 
meios de comunicação, nunca foram tão 
boas as chances de se ter um filho sadio, 
normal. 

Claro que nenhuma decisão nesta vi
da está totalmente livre de riscos. Mas, 
ao tomarmos decisões, aprendemos a pe
sar os riscos contra os benefícios. Mui
to mais importante é ter essa conduta na 
gravidez, quando cada decisão tomada 
pode vir a interferir na segurança e no 
bem-estar não de uma, mas de duas vi
das. Ao decidir se pára ou não de fumar, 
se toma ou não um aperitivo antes do 
jantar, se vai comer um chocolate ou 
uma maçã enquanto assiste à televisão, 
você deve ponderar riscos e benefícios. 
Será que os benefícios decorrentes do fu
mar, do beber e do comer chocolate va
lem os riscos a que se expõe o bebê? 

Ora, na maioria das vezes a resposta 
talvez seja não. Mas de vez em quando 
talvez convenha arriscar. Um pequeno 
copo de vinho, por exemplo, para come
morar o aniversário: o risco para o bebê 
é praticamente nulo e o benefício (um 
aniversário mais alegre) é de fato impor
tante. Ou então uma grande fatia de bo
lo, rica em açúcar e gordura, nesse 
mesmo aniversário - na verdade uma 
porção considerável de calorias inúteis. 
Mas •!Sse vinho e bolo não privarão o be
bê dos nutrientes necessários a longo pra
zo e, afinal, é o seu Rniversário. 

Algumas dessas decisões são fáceis. 
Po~ exemplo, o consumo habitual de ál
cool durante a gravidez é capaz de com
prometer o feto pelo resto da vida (ver 
p. 83). A renúncia ao hábito de beber tal
vez exija um esforço considerável, mas 
os riscos de não o fazer são claros. 

Digamos, porém, que voce tsteju com 
umu infecção e a febre alta crie uma 
ameaça para o bebe. O médico uao de
ve hesitar em usar da medicação - a 
mais segura na menor dose eficaz possí
vel - para debelar a infecção e acabar 

com a febre. Nessa eventualidade, os be
nefícios do tratamento medicamentoso 
suplantam sem sombra de dúvida os pos
síveis riscos. Já uma febrícula, por ou
tro lado, não vai prejudicar o bebê e até 
vai ajudar o corpo a combater o proces
so infeccioso. Assim, antes de recorrer 
aos medicamentos, o médico provavel
mente dará uma oportunidade para que 
o organismo se recupere sozinho, na 
premissa de que os possíveis riscos"'su
plantem os benefícios do uso de medi
camentos. 

Já outras decisões não são tão simples. 
No caso, por exemplo, de um resfriado 
acompanhado de sinusite, com dores que 
a mantêm de pé durante a noite. Con
vém tomar algum remédio para se con
seguir ao menos dormir? Ou se deve 
passar noites e noites de insônia que não 
lhe farão bem e nem ao bebê? Nesses ca
sos o melhor a fazer é: 

• Descobrir outras possibilidades em 
que se obtenham os benefícios com 
menores riscos - talvez através de 
métodos que excluam medicamentos 
(ver o Apêndice). Vale a pena tentar. 
Se tais recursos não derem resultado, 
torne a avaliar a opção inicial - nes
se caso, comprimidos. 

• Indagar ao médico a respeito dos ris
cos e dos benefícios. É importante 
lembrar que nem todos os medicamen
tos causam anomalias congênitas, e 
muitos podem ser usados com segu
rança durante a gravidez. A cada dia 
novas pesquisas vêm lançando luz 
quanto à segurança ou à falta de se
gurança no uso de vários medicamen
tos. Os médicos têm acesso a essas 
lnformaçOos. 

• Procurar Informações por conta pró
pria : em revistas, em livros. Esclare· 
cer as dúvidas com o médico. 
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• Verificar se existe alguma forma de 
aumentar os benefícios e/ ou de redu
zir os riscos (por exemplo, usando o 
antiálgico mais eficaz e mais seguro, 
na menor dose eficaz e pelo período 
de tempo mais breve possível) e ten
tar assegurar os primeiros se assumir 
os segundos (tomar o comprimido ao 
ir para a cama, para garantir também 
o devido repouso ao organismo). 

~ Ao consultar o médico e, se necessá
rio, geneticista ou subespecialista em 
medicina materno-fetal, reunir todas 
as informações disponíveis, pesar os 
prós e os contras ... e tomar a decisão. 

Durante a gestação, a grávida se verá 
diante de incontáveis situações que exi
girão uma decisão inteligente. Quase to
das as decisões da gestante terão um 
impacto sobre as suas chances de ter um 
bebê sadio. Uma ou outra decisão pre
cipitada não será catastrófica- o efei
to sobre a probabilidade terá sido muito 
pequeno. Se a leitora já cometeu algu
mas dessas imprudências não tão impor
tantes e não há como desfazê-las, 
simplesmente deixe-as de lado. Apenas 
tente acertar mais a partir de então até 
o fim da gravidez. E lembre-se: as çhan
ces são muito maiores em favor do bebê! 



--4-
A Dieta 

Ideal 
Há um minúsculo ser que está se 

desenvolvendo dentro de você. Já 
são muito boas as chances de que 

venha a nascer com saúde. Mas é dada 
à gestante a oportunidade de melhorar 
tais chances ainda mais - assegurando
lhe não só uma boa saúde, mas uma saú
de excelente-, oportunidade que surge 
sempre que a gestante vai se alimentar. 

Não se trata de teoria vã. Uma pesqui
sa feita pela Escola de Saúde Pública da 
Universidade de Harvard ilustra de for
ma extraordinária o Intimo vínculo exis
tente entre a condição de saúde do bebê 
ao nascimento e a dieta materna duran
te a gestação. Das mulheres pesquisadas 
cuja dieta foi considerada boa ou exce
lente, praticamente 950Jo deram à luz be
bês com boa ou excelente condição de 
saúde. Por outro lado, tão-somente 8o/o 
das gestantes que se alimentaram real
mente mal (via de regra, através de re
feições ligeiras, de baixo valor nutritivo) 
tiveram filhos com bom ou excelente es
tado de saúde e 6~0Jo delas tiveram be
bês com problemas de maior gravidade: 
natimortalidade, prematuridade, imatu
ridade funcional, anomalias congênitas . 

Evidentemente, as mulheres pesquisa
das, na grande maioria (como a maior 
parte das gestantes), seguiram uma die
ta que, embora não fosse excelente, tam
bém não era a pior possível. Sua ali
mentação oscilou em torno da média, as
sim como a saúde de seus filhos. Oiten
ta e oito por cento tiveram filhos com 

saúde boa ou regular. Apenas 60Jo 
tiveram-nos com saúde de fato excelen
te- o que desejaríamos, afinal, para to· 
das as nossas crianças. 

Já outras pesquisas mostraram que o 
efeito da dieta é de longo alcance vez por 
outra. O que a gestante come ou deixa 
de comer pode ter um efeito sobre os ór
gãos em desenvolvimento do bebê (a fal
ta de proteínas e de calorias no último 
trimestre, por exemplo, pode interferir 
no desenvolvimento cerebral e também 
se acredita que a falta de ácido fólico po
de se vincular a falhas do tubo espinhal). 
Esse efeito também se estende ao cresci
mento global do feto (a má alimentação 
ou a alimentação insuficiente pode retar
dar o crescimento fetal intra-uterino). 
Mas as pesquisas revelam também que 
os hábitos alimentares podem ter um 
efeito sobre o perfil evolutivo da gravi
dez (certas complicações, como a anemia 
e a pré-eclâmpsia, são mais comuns en
tre gestantes mal nutridas); podem ter 
efeito sobre o bem-estar da gestante (n 
fadiga, a náusea matinal, a constipação, 
as cãibras e um cortejo de outros sinto· 
mas gravídicos podem ser minimizados 
ou evitados pela boa dieta); sobre o tra
balho de parto e o parto (em geral, as 
mulheres bem alimentadas e bem nutri
das têm menor probabilidade de parto 
prematuro; especificamente, a deflclên. 
cia de zinco se associa a maior risco de 
trabalho de parto prematuro); sobre o es
tado emocional (a boa dieta ajuda a ate-
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nuar as oscilações de humor); e sobre a 
recuperação no puerpério (o corpo bem 
nutrido se recupera com mais facilida
de; o peso adquirido compassadamente 
e à base de alimentos nutritivos também 
é perdido mais depressa). 

Se os seus hábitos não forem dos· mais 
disciplinados ou dos mais virtuosos, a 
Dieta Ideal, • por nós indicada, represen
tará para você um verdadeiro desafio. 
Mas ao considerar o resultado dos esfor
ços empreendidos- favorecer a chance 
de ter um filho com ótima saúde e de 
uma recuperação mais rápida da ges ta
ção e do parto - achamos que esse de
safio se justifica: vale a pena aceitá-lo. 

•é preciso entender o espírito da dieta ideal das 
autoras. Essencialmente, é uma dieta rica em 
proteínas (hiperprotéica), com baixo teor de gor· 
duras, teor moderado de açúcares {principalmen
te sob a forma de carboidratos complexos) e 
valor calórico adequado às necessidades da ges
tante. Ao confrontarmos certos hábitos alimen
tares dos brasileiros com as recomendações 
dietéticas sugeridas, impõem-se certas conclu
sões. A feijoada completa, por exemplo, riquís
sima em gorduras, não tem vez no cardápio 
ideal. Dos alimentos em geral devem-se preferir 
os cozidos aos fritos, os naturais aos enlatados, 
e assim por diante. Outros hábitos comuns -
o chope com batatas fritas em fins de tarde, o 
bombom ou o chocolate de vez em quando etc. 
- estão terminantemente proscritos pela dieta 
proposta. 

Segui-la à risca é diffcil. Pode parecer difícil 
ainda manter, por meses a fio, uma dieta rica 
em proteínas com variedade no cardápio: para 
o comum das famílias brasileiras, a dieta hiper
protélca variada, se baseada em peixes, crustá
ceos, carnes de primeira, pode ficar muito cara. 
Mas isso é facilmente contornado com um mí
nimo de criatividade e de conheclmentC'. As pro
teínas silo encontradas em muitos outros 
alimentos de grande valor nutritivo: o fei)IIO· 
soja, o feijão-preto, o feijllo-branco, os ovos, 
a lentilha, o trigo Integral etc. Daf a conclusl!o: 
uma dieta de alto valor nutritivo pode ser dlctu 
de baixo custo. (N. do T.) 
1Também nunca se deve jejuar durante a gravi
dez. Un1a pesqulaAitrM~!II,nae r,velou um IIUmon· 
to no ntlmero <.lo parto&ICI&O apóa o Iom klppur, 
o Dia da Expiação, sugerindo que o jejum ao 
fim da gravidez é çapaz. de des~ncadear o parto 
prematuro, 

NOVE PRINCÍPIOS 
ELEMENTARES PARA 
NOVE MESES DE 
ALIMENTAÇÃO SADIA 

Levar em consideração tudo o que .;e 
come. A gestante só dispõe de nove me
ses de lanches e refeições com os quais 
assegurar o melhor começo de vida pa
ra o bebê. Todos contam. Antes de fe
char a boca numa garfada, é preciso 
considerar: "É o melhor que posso dar 
ao meu bebê?" Em caso afirmativo, 
prossiga. Mas se o que ali está só vai 
satisfazer a gula ou o apetite, afaste o 
garfo. 

Nem todas as calorias são igu~tis . Cento 
e cinqüenta calo rias de rosquinhas, por 
exemplo, não são iguais a 150 calorias 
de bolinhos de trigo integral, adoçados 
com suco. Nem as 100 calorias encontra
das em 10 batatas fritas são equivalen
tes às 100 encontradas em batatas cozi
das com casca (ou numa porção das 
nossas batatas fritas ideais; ver p. 123). 
Assim, escolha as calorias com cautela 
dando preferência à qualidade sobre a 
quantidade. O seu filho se beneficiará 
muito mais com 2.000 calorias prove
nientes de alimentos nutritivos do que 
com 4.000 oriundas de fonte calórica 
"vazia". 

O jejum da gestante é o jejum do bebê. 
Assim como não pensaríamos em fazer 
jejuar o nosso filho depois de nascido, 
não havemos de fazê-lo jejuar durante I 
a vida lntra-uterlna. O feto nAo conse- 1 
guirá nutrir-se das carnes da mamãe, por 
mais robusta que ela seja: necessita de 
nutrição regular a Intervalos regulares. 
Nunca, nunca deixe de fazer <:ssa ou 
aquela refelçlo.• Mcamo quand~, a ae•· 
tante nao sente fome, o bebe se-nte. Se 
urna azia persistente ou uma constante 
sensação de plenitude estão lhe estr~gan-
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<lo o apetite, distribua a sua alimentação 
em seis pequenas refeições por dia, em 
vez c'e três grandes. 

É preciso eficiência na nutrição. Cum
pre atender às necessidades nutricionais 
diárias da forma mais eficaz posslvel, as
se~uramlo o aporte calórico exigido. Co
mer seis colheres de manteiga de 
amendoim (se você conseguisse empurrá
las) com 600 calmias, ou seja, cerca de 
250io das necessidades diárias, é bem me
nos t:ftciente para se conseguir 25 g de 
protelna do que comer 100 g de atum 
com 125 calorias. E, para obter 300 mg 
de cálcio, comer uma xícara e meia de 
sorvete (cerca de 450 calorias) é forma 
bem menos eficaz do que tomar um co
po de leite desnatado (cerca de 90 calo
rias) ou uma xícara de iogurte com baixo 
teor de gordura (100 calorias). As gor
duras, por terem o dobro de c:\lorias por 
grama das proteínas e dos carboidratos 
(glicldios~ , são particularmente ineficien
tes como fonte nutritiva. Preferir as car
nes magras às gordas, o leite e laticlnios 
magros aos gordos, os alimentos assados 
ou grelhados aos fritos; pouca mantei
ga a muita; fritar alimentos com uma co
lher (chá) de gordura a fritá-los com 1/4 
de xícara, da mesma gordura. 

A eficiência é importante também pa
ra quem encontra dificuldade em ganhar 
pesl} suficiente. Para fazer o ponteirinho 
da balança subir, dê preferência aos ali
mentos densos em nutrientes e calorias 
- abacates, nozes, castanhas, amêndoas 
e frutas secas, por exemplo - que bem 
atendam as suas necessidades e as do be
be. Evite as trocas calóricas que promo
vem a perda de peso (pipocas, saladas 
mistas etc.) 

Esteja você tentando ganhar mais ou 
menos peso, ou tentando introduzir à 
torça 01 doxo gomponontoe clh1rloa da 
dieta Ideal numa barriga muito cheia, In· 
cômoda e enjoada, sempre que possível 
opte por alimentos que atendam a duas 

ou mais exigências nutricionais com uma 
só porção - por exemplo, brócolis (vi
tamina C, fibras e cálcio); iogurte ou sal
mão enlatado (proteínas e cálcio); 
damascos secos (frutos amarelos e fer
ro). (Os doze componentes são indicados 
a partir da p. 113). 

Os carboidratos são tema complexo. 
Algumas gestantes, receando ganhar 
muito peso durante a gravidez, equi
vocadamente eliminam os carboidratos 
da dieta como se fossem batatas quen
tes. Os carboidratos refinados e/ ou sim
ples, verdadeiros (como o pão bran
co, o arroz branco, os cereais refinados, 
os bolos, os biscoitos, os doces e alguns 
dos salgados, os açúcares e os melados) 
são fracos como fonte nutritiva - acres
centam pouco além de calorias. Já os 
carboidratos não-refinados e/ ou comple
xos (pão integral, cereais não-refinados, 
arroz integral, legumes, feijão, ervilha e 
as batatas cozidas- sobretudo com cas
ca) asseguram o aporte de elementos es
senciais: vitamina B, oligoelementos, 
proteínas e fibras. São bons não só para 
o bebê mas para a gestante. Ajudam a 
eliminar a náusea e a constipação e, co
mo são ricos em fibras mas não engor
dam (a menos que sejam servidos com 
manteiga ou molhos), ajudam também 
a manter o peso baixo. Além disso, o 
consumo abundante de fibras (carboi
dratos complexos) parece reduzir o ris
co de diabetes gestacional. 

Nada de doces: só trazem problemas. 
Nenhuma caloria é mais inútil, e portan· 
to mais desperdiçada, do que a do açú
car. Mais: os pesquisadores hoje 
descobrem que o açúcar não é só desti
tuído de valor como também pode ser 
prejudicial. As pesquisas sugerem que, 
além de promover cáries, talvez esteja 
implicado no diabetes, nas doenças car
dhu:aa, na depr111lo e em alauns casoa 
de hlperatlvldade. a possível que o tnulor 
problema do açúcar esteja no fato de ser 
encontrado sobretudo em alimentos que 
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representam a destruição nutritiva: do
ces e produtos cozidos, feitos de farinha 
fina e branca e com excesso de gordura. 
Os substitutos do açúcar {mesmo o as
partame, que acredita-se que st:ja de uso 
seguro na gestação; ver p. 93) são ques
tionados como opção para todo o açú· 
car que a gestante comum está habituada 
a consumir , em parte porque tais ado
çantes são muitas vezes encontrados em 
alimentos de menor valor nutritivo. 

Para doces deliciosos e nutritivos subs
titua o açúcar por frutas e suco de fru· 
tas (sucos concentrados). São quase tão 
doces quanto o açúcar mas contêm mais 
vitaminas e oligoelementos. Os produtos 
assim adoçados quase que invariavel
mente são feitos de grãos integrais e de 
gorduras benéficas, sem aditivos quími
cos duvidosos. Faça os seus doces em ca
sa, use das receitas indicadas neste 
ca-pítulo e faça sua escolha dentre a se
leção, cada vez mais abundante, nas 
boas lojas de alimentos e nos supermer
cados. Mas leia os rótulos para certificar
se que a suljstituição do açúcar não seja 
a única vantagem de um produto de bai
xo valor nutricional. 

Na dieta ideal recomendamos limitar 
o consumo de açúcares refinados (mas
cavo, branco, turbinado, mel, xarope de 
bordo, xarope de milho, frutose etc.) du
rante a gestação a ocasiões especiais. To
das as calorias do açúcar podem vir de 
alimentos que dão maior retorno nutri
cional ao bebê. 

Comer alimentos que guardem lembrao· 
ça de onde vieram. Se as suas vagens não 
veem há meses seus campos de origem 
(por terem sido cozidas, processadas, 
preservadas e enlatadas desde o cultivo), 
provavelmente não vão mais trazer os 
benefícios naturais para você e o seu be
be. DO prcfcrOnclu u f1·uws, legumes o 
verduras frescos da sua época correta ou 
que foram congelados em estado natu· 
ral, se não houver disponibilidade de 
produtos frescos ou se você não tiver 

tempo para prepará-los (os que foram 
congelados imediatamente após a colhei
ta são tão nutritivos quanto os frescos). 
Procure comer verduras e legumes crus 
(ou frutas) ·todos os dias. Cozinhe os le
gumes no vapor (no bafo) ou refogue
os um pouco, para que retenham o seu 
teor de vitaminas e sais minerais. Escal
de as frutas em suco sem acrescentar açú
car. Evite os alimentos prepdrados com 
aditivos químicos, açúcar e sal na linha 
de produção; costumam ser de baixo va
lor nutritivo. Dê preferência ao peito de 
frango fresco à empada de galinha; os 
pratos de forno feitos com ingredientes 
frescos e não com uma mistura de ingre
dientes processados quimicamente; o 
mingau de aveia feito com aveia fresca 
trilhada (você pode temperá-lo com ca
nela e frutas secas picadas) e não com as 
variedades açucaradas de preparo ins
tantâneo. 

Fazer da questão da boa alimentaç:io um 
caso de família. Se houver elementos 
subversivos em casa, pedindo-lhe para 
fazer brigadeiros ou para incluir batatas 
fritas na lista de compras, pode apostar: 
a Dieta Ideal não vai ter nenhuma chan
ce. Assim, faça dos outros membros da 
família seus aliados, colocando todos na 
mesma dieta. Faça biscoitos de aveia 
com frutas (p. 126) e não os de chocola
te (brigadeiros etc.) Traga para casa bis
coitos crocantes de trigo integral, e não 
batatas fritas. Além de um bebê mais sa
dio e de uma mamãe mais magrinha, no 
puerpério se terá também um marido 
mais elegante e filhos (se você já os ti
ver) com melhores hábitos alimentares. 
Continue com a Dieta Ideal para toda a 
família depois do parto e você estará 
dando a cada membro- principalmen
te ao mais novo deles - as melhores 
ch~ncos de uma vldu muls longa e mais 
sadia. 

Não sabotar a dieta com maus hábitos. 
A melhor dieta pré-natal do mundo se-
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rá facilmente estragada se a gestante não 
seguir o conselho de abster-se de bebi
das alcoólicas, do cigarro e de outras 
drogas pouco seguras. Leia sobre o as
sunto no Capítulo 3 e, se já leu, trate de 
mudar de hábito. 

OS DOZE COMPONENTES 
DIÁRIOS DA DIETA IDEAL 

As calorias. O velho adágio que diz que 
a grávida come por dois é verdadeiro. 
Mas é importante lembrar que um des
ses dois é um feto minúsculo em desen
volvimento cujas necessidades calóricas 
são bem menores que as da gestante -
algo em torno de 300 calorias/dia. Por
tamo, se você é de peso mediano, só pre
cisa de 300 calorias a mais para manter 
o peso gestacional.2 Durante o primeiro 
trimestre talvez precise de menos de 300 
calorias extras por dia, salvo se quiser 
compensar o seu baixo peso inicial. Ao 
acelerar-se o metabolismo com o evoluir 
da gravidez, talvez passe a necessitar de 
mais de 300 calorias ao dia. Apesar das 
muitas dietas para gestantes que lhe re
comP.ndam comer alimentos que dariam 
para uma família de quatro pessoas, con
sumir calorias além das que o bebê ne
cessita para o crescimento e das que você 
necessita para desenvolvê-lo é desneces
sário e desaconselhável. Consumir pou
cas calonas, por outro lado, não só é 
desaconselhável como também poten
cialmente perigo~o; as mulheres que não 
cor.somem calorias o suficil.:nte durante 
a a:widez - sobretudo no seaundo e 

2Para descobrir quantas calorias são necessárias 
para que a gestante mantenha o peso pré
gestacional, é só multiplicar o peso antes da ges· 
taçilo por 12 em caso de vida sedentária, por 15 
em çn8o de utlviuodumiHJurudu u por 22 um ~u
so de atividade intensa . Como o ritmo de meta
bolismo calórico varia de pessoa a pessoa mesmo 
durante a gruvldcz, as exigências calóricas tam
bém variam e os valores calculados acima são 
só aproximados. 

terceiro trimestres - podem prejudicar 
seriamente o desenvolvimento do bebê. 

Existem quatro exceções a essa fórmu
la básica. Em cada um desses casos a ges
tante deve discutir as suas necessidades 
calóricas com o médico: a gestante obe
sa, que com a devida orientação nutri
cional poderá reduzir o aporte calórico 
indicado; a gestante excessivamente ma
gra, que certamente necessita de maior 
aporte; a adolescente que, ainda em cres
cimento, tem necessidades nutricionais 
especiais; e as gestantes com fetos múl
tiplos, que necessitarão de mais 300 ca
lorias para cada um deles. 

Ter de acrescentar mais 300 calorias 
por dia parece um sonho para quem gos
ta de comer, mas é triste dizer que não 
é verdade. No momento em que você in
gerir os seus quatro copos de leite (total 
de 380 calorias para o leite magro ou des
natado) ou o equivalente em alimentos 
ricos em cálcio, e consumir as suas por
ções a mais de proteína, já terá ultrapas
sado a cota permitida. Isso significa que 
em vez de acrescentar alimentos saboro
sos e supérfluos, provavelmente terá 
mesmo é de eliminar aqueles com que já 
está acostumada para bem nutrir o bebê 
e manter um ganho de peso convenien
te. Para certificar-se de que conseguirá 
o máximo rendimento nutricional de 
suas calorias, torne-se uma especialista 
em dietas eficientes (ver p. 110). 

Mas embora as calorias contem sig
nificativamente durante a gestação, vo
cê não precisa "contá-las". Em vez de 
se preocupar com complicados cálcu
los a cada refeição, suba numa boa ba
lança uma vez por semana paru ver seu 
progresso. Pese-se na mesina hora do 
dia, nua ou usando as mesmas roupas 
(ou roupas de mesmo peso) para não 
prejudicar a medida. Se o ganho de peso 
eH~Ivor no compuaao certo (aproximada
mente 45 g a 50 g por semana no segun
do e no terceiro trimestres; ver p. 182) 
o aporte calórico está correto. Se o ga
nho de peso for inferior a esse valor, o 
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aporte está insuficiente; na lúpótese con
trária, está em excesso. Reajuste o aporte 
nutricional conforme o necessário, mas 
sem nunca eliminar preciosos nutrientes 
da dieta junto com as calorias. E c:onti
nue a acompanhar o seu ganho de peso 
semanalmente para ver se está no cami
nho certo. 

As proteínas (4 porções ao dia). Os ami
noácidos que compõem as proteínas são 
o)S blOCOS de construção das células hu
manas e de particular relevância quando 
se "constrói" um bebê. 'Tanto a falta de 
proteínas quanto a de calorias guardam 
relação com bebês pequenos para a ida
de gestacional. Assim, o consumo diário 
de proteínas pela gestante deve ser, no mí
nimo, de 60 a 75 gramas. Achamos que 
100 gramas, a quantidade em geral reco
mendada para as gestações de alto risco, 
é um patamar mais seguro, já que a maior 
quantidade talvez ajude a evitar que ages
tante ingresse em grupo de alto risco.3 

Embora a meta de 100 gramas de proteí
na possa parecer muito grande, os norte
americanos, por exemplo, normalmente 
consomem essa quantidade por dia. Pa
ra obter os 100 gramas basta comer um 
total de quatro porções de Alimentos Ri
cos em Proteína da Classificação dos Ali
mentos para a Dieta Ideal (ver p. 119). Ao 
computar as porções de proteína, não se 
esqueça de contar também a proteína 
existente em muitos dos alimentos ricos 
em cálcio: um copo de leite ou 30 g de 
queijo fornecem cerca de um terço das ca
lorias numa porção de proteína; uma xí
cara de Iogurte é Igual a meia porção; 120 
g de salmão enlatado equivalem a uma 
pol'çâo completa. 

1As mulheres que n!lo esJao Ingerindo uma 
quantidade suficiente de calorias (talvez devido 
i\ tiRUIIIII I! MQI vOmltOR) 1\QII~IIIUinl dt Ulllll quUII• 
tidade maJor de protelnas, de modo que ao mes
mo tempo ' sua necessidade de ener!in e à 
roFmtlç!o do bul)e, Sl111 IJt~vum lll cortll lcur ch1 
que consumam pelo menos quatro porções dia· 
ria mente. 

Se no fim do dia faltar meia porção, 
ou mesmo uma porção inteira, preencha 
a cota antes de dormir com um lanche 
rico em proteína. Tente, por exemplo, 
uma salada com ovos (meia porção de 
proteína quando feita com 1 ovo e duas 
claras) e com biscoitos de trigo integral; 
o Milk Shake Duplo (dois terços de uma 
porção de proteína; ver p. 125); ou 3/ 4 
de xícara de queijo ricota magro {uma 
porção de proteína) enfeitada com fru
tas frescas, passas, canela ou t01"1ate e 
manjericão picados. Não use, entretan
to, suplementos protéicos líquidos ou em 
pó para complementar a necessidade diá
ria de proteínas - podem ser preju
diciais. 

Alimentos ricos em vitamina C: duas 
porções por dia. Você e o seu bebê pre
cisam de vitamina C para a reparação 
dos tecidos, a cicatrização de feridas e 
diversos outros processos metabólicos 
(que utilizam nutrientes). O bebê tam
bém precisa dessa vitamina para o devi
do crescimento e para o d~senvolvimento 
de ossos e dentes fortes. Trata-se de um 
nutriente que o organismo não consegue 
armazenar, e por isso precisamos reno
var o estoque diariamente. Os alimentos 
para essa finalidade devem ser consumi
dos frescos, sem cozinhar, já que a ex
posição à luz, ao calor e ao ar <1estrói a 
vitamina no decorrer do tempo. Confor
me você pode ver na listas dos alimen· 
tos arrolados, o velho suco de laranja 
está longe de ser a única, ou mesmo a 
melhor, fonte dessa vitamina essencial. 

Alimentos ricos em caUclo: quatro por
ções por dia. Nos seus tempos de escola 
você provavelmente ficou sabendo que 
as crianças em crescimento precisam de 
multo ctUclo para ter ossos o dentes for
tes e sadios. Ora, o mesmo serve para o 
feto em crescimento at4 que ac eram for
me num bebê plenamente desenvolvido. 
O cálcio é vital para o desenvolvimento 
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do~ . músculos, do coração e dos nervos, 
e também para a coagulação do sangue 
e para a atividade enzimática. Mas não 
é só o bebê que sai perdendo se você não 
ingerir cálcio suficiente. Se o aporte desse 
elemento for insuficiente, o bebê vai 
retirá-lo dos seus próprios depósitos (nos 
ossos) para preencher a sua cota, 
preparando-a para uma osteoporose 
mais adiante. Ainda outro motivo para 
beber leite (ou ingerir cálcio sob outras 
formas) está no resultado de uma pesqui
sa recente indicando que o consumo ele
vado de cálcio ajuda a prevenir a 
hipertensão induzida pela gestação (pré
eclâmpsia). 

Seja portanto diligente e não deixe de 
consumir quatro porções de alimentos ri
cos em cálcio por dia. E não se preocu
pe se a'idéia de quatro copos de leite por 
dia não lhe atrair. O cálcio não precisa 
ser servido em copos. Pode ser servido 
num pote de iogurte, num pedaço de 
queijo, numa porção grande de queijo ri
cota. Pode ser disfarçado em sopas, pra
tos de forno, pães, cereais, sobremesas; 
isso é bem fácil quando se encontra na 
forma de leite em pó sem gordura ou lei
te desnatado evaporado (1/3 de xícara e 
1/2 xicara, respectivamente, equivalem a 
um copo cheio de leite, ou a uma porção 
de cálcio). Se você optar pelo copo, po
de dobrar o teor de cálcio em cada um 
misturando o leite com 1/3 de xicara de 
leite em pó sem gordura (ver Milk Shake 
Duplo, p. 125). Para as que não toleram 
laticínios, o cálcio pode vir também de 
outras fontes. Consulte a lista à p. 120. 

Para as que não têm como certificar
se da quantidade de cálcio que estão in
aerindo ao dia (vegetarianas, pessoas 
com intolerância à lactose) pode-se reco
mendar a suplementação com cálcio. 

Frutas, legumes e verdurost lr4!s porções 
ao dia ou mais. Preferido dos coelhi
nhos, esse arupo do alimento• fornece vi
tamina A, sob a forma de bctacaroteno, 
vital para o crescimento celular (as célu-

las do bebê se multiplicam num ritmo 
fantástico), a vitalidade da pele, dos os
sos e dos olhos, sendo capaz ainda de re
duzir o risco de alguns tipos de câncer. 
As verduras e os legumes tamb~m asse
guram certa dose de vitaminas essenciais 
(vitamina E, riboflavina, ácido fólico, 
BJ, numerosos sais minerais (muitas 
verduras propiciam boa quantidade de 
cálcio e de oligoelementos) e fibras anti
constipantes. Uma abundante seleção 
das fontes naturais mais eficazes de vi
tamina A está indicada numa lista de 
Verduras, Legumes e Frutas à p, 121. As 
que não gostam de verduras talvez se sur
preendam ao saber que a cenoura e o es
pinafre não são as únicas fontes de 
vitamina A; de fato, ela é fornecida por 
muitos deliciosos doces naturais - da
masco seco, pêssegos, melão (cantalupo) 
e manga, por exemplo. E as que gostam 
de legumes e verduras sob a forma de su
co saibam que um copo de coquetel de 
legumes conta para preencher a cota diá
ria necessária. 

Outras frutas e hortaliças: duas porções 
ao dia ou mais. Além dos produtos ri
cos em vitamina A e C, você necessita 
de pelo menos dois outros tipos de fru
tas ou de verduras e legumes por dia -
para obter mais fibras, mais vitaminas 
e mais sais minerais. Muitos desses são 
ricos em potássio ou/e magnésio, ambos 
importantes para uma gestação saudável, 
e em boro, cuja importância só agora co
meça a ser compreendida. Consulte a lis
ta à p. 121. 

Gnlos Integrais e legumes: cinco porções 
ao dia, ou mais. Os grãos da variedade 
Integral (trigo, aveia, centeio, cevada, 
milho, arroz, painço, milho miúdo, so
ja, e assim por diante) e certas legumi
nosas (ervilhas e feijões secos) são ricos 
em nutrientes, sobretudo as vitaminas do 
complexo B, tio necessárias para o cor
po do bebê em desenvolvimento. Ess~s 
carboidratos complexos concentrados 
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são também ricos em oligoelementos, co
mo o zinco, o selênio, o magnésio, que 
comprovadamente são de grande impor
tância durante a gestação. Os amil?.ceos 
podem também ajudar a atenuar o en
jôo matinal. 

Embora todos eles tenham muitos nu
trientes em comum, cada um tem pro
priedades próprias. Para máximo 
benefício, inclua uma ampla variedade 
de carboidratos complexos na sua dieta. 
Seja aventureira: faça um empanado de 
peixe usando farelo de aveia temperado 
com ervas e queijo parmesão. Acrescente 
alguma variedade de trigo a seu prato de 
arroz à moda oriental (pilau). Empregue 
cevada trilhada na sua receita preferida 
de mingau de aveia. Use feijão-branco 
na sopa. 

Não inclua na sua conta os grãos refi
nados (pães ou cereais crocantes feitos 
com farinha de trigo, por exemplo) co
mo se atendessem às suas necessidades 
regularmente. Mesmo os "enriquecidos" 
ainda carecem de fibras e na grande 
maioria lhes faltam as vitaminas e os oli· 
goelementos encontrados nos originais 

Alimentos ricos em ferro: alguns por dia. 
Como são necessárias grandes quantida
des de ferro para aporte sangüíneo em 
desenvolvimento do feto e para o seu 
próprio aporte de sangue em expansão, 
precisará de um maior suprimento du
rante os nove meses, maior do que em 
qualquer outro período da vida. Assegu
re esse suprimento o mais que puder com 
a dieta (ver lista à p. 122). O consumo 
de alimentos ricos em vitamina C à mes· 
ma hora em que os ricos em ferro ajuda 
na absorção do mineral pelo corpo. 

Como multas vezes é difícil atender à 
necessidade gestacional de ferro só com 
a dieta, recomenda-se que, desde a 12~ 
semana de gestação, a gestante faça uma 
de suplemento- 30 miligramas de fer
ro ferroso ao dia. Para aumentar a ab
sorção do suplemento de ferro, convém 
tomá-lo entre as refeições com suco de 

frutas ricas em vitamina C ou com água 
(mas não com leite, chá ou café). Se es
tiverem baixas as reservas de ferro da 
gestante, talvez o médico pr'escreva 60 a 
120 miligramas ao dia. 

Alimentos ricos em gordura: quatro por
ções inteiras ou oito meias porções, ou 
uma combinação equivalente ao dia. Se
gundo diretrizes gerais de nutrição, não 
mais do que 30% das calorias do adulto 
devem provir de gordura (na dieta norte
americana média, 4011Jo das calorias vêm 
da gordura). As mesmas diretrizes se 
aplicam às gestantes adultas. Isso signi· 
fica que se você pesar mais ou menos 60 
quilos e precisar de 2.100 calorias por dia 
(ver p. 113 e Apêndice se pesar mais ou 
menos), não mais do que 630 dessas ca
lorias devem vir das gorduras. Como 
bastam 70 gramas de gordura (quanto se 
encontraria numa grossa fatia de quiche) 
para atingirmos as 630 calorias, essa ex.i· 
gência é a mais fácil de atender - e a 
mais fácil de ultrapassar a cota permiti
da. E embora não haja problema em 
abusar dos legumes e dos alimentos ri· 
cos em vitamina C, ou mesmo dos ali
mentos integrais ou ricos em cálcio, o 
excesso de gordura acarreta excesso de 
peso. Ainda assim, embora seja boa 
idéia manter moderado consumo de gor
dura, eliminar toda a gordura da dieta 
é atitude potencialmente perigosa. A gor
dura é vital para o bebê em des'!nvolvi· 
mento; os ácidos graxos essenciais que 
propicia são exatamente isso - es· 
senciais. 

Fique atenta aos alimentos ricos om 
gordura que comer todos os dias; aten
da à cota, mas pare antes de exced&·la. 
Não esqueça que a gordura usada no co
zimento e no preparo dos alimentos tr:lm· 
bém conta. Se você fritou ovos em meia 
colher de sopa de maraarina (1/2 por· 
çfto) e fez uma pasta de atum com malo· 
nese (1 porção) inclua essa quantidade na 
sua cota diária. 

Se você não estiver ganhando peso su-

1 
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fir.iente, e se o aumento do consumo dos 
outros alimentos nutritivos não for efi
caz, tente acrescentar uma porção a mais 
de gordura por dia (mas não mais); as 
calorias concentradas que proporciona 
podem ajudá-la a atingir o peso ideal. 

Pru a informações sobre o colesterol na 
gravidez., ver p. 160. 

Alimentos salgudos: com modcruçiio. 
Há tempos SI! recomendava a restrição 
de sal na dieta da grávida, por contribuir 
o sal para a retenção de lí:Iuido e para 
a distensão abdominal. Hoje acredita-se 
que um certo aumento no volume de lí
quidos no corpo é necessário e normal 
e que uma quantidade moderada de só
dio é necessária para manter o nível ade
quado de líquidos. Entretanto, as 
grandes quantidades de sal (em picles, 
molho de soja, batatas fritas) não fazem 
bem a ninguém, gestantes ou não. A in
gestão elevada de sódio se vincula à ele
'lação da pressi'io arterial, condição 
capaz de causar uma ampla variedade de 
complicações graves durante a gestação, 
o trabalho de parto e o parto. Embora 
a deficiência de iodo não seja problema 
em centros desenvolvidos, talvez queira 
usar sal iodado para certificar-se de que 
atende à maior necessidade de iodo du
rante a gestação. Como regra geral, em 
vez de adicionar sal durante o cozimen
to, coloque sal à mesa, a seu gosto. 

Líquidos: pelo menos oito copos diaria
mente. Você não só está comendo por 
dois, mas também está bebendo por 
dois. Se for uma daquelas pessoas que 
passam o dia inteiro sem beber um gole 
aequer, ~chegada a hora de mudar esse 
hábito. A proporção que aumentam os 
líquidos do organismo durante a gravi
dez, também aumenta a necessidade de 
inaerlr líquidos. O feto também precisa 
deles, pois grande parte do seu corpo, co
mo do da mãe, é composto de água. Os 
líquidos em abundância também ajudam 
a manter sua pele macia, reduzem o ris-

co de prisão de ventre e de infecção uri
nária e livram o corpo de toxinas e de 
escórias metabólicas. É preciso beber 
ao menos oito copos de líquido por dia 
(cerca de dois litros) - mais, se pos
sível, caso você esteja retendo líquido 
(paradoxalmente, a ingestão abundante 
de líquido pode eliminar o excesso deste 
no organismo). Naturalmente, nem to
do o líquido precisa vir direto da tornei
ra. Pode-se contar o leite (cuja 
composição constitui-se em dois terços 
de água), suco de frutas e legumes, pe
quenas quantidades de café descafeina
do (desde que por processo natural) ou 
de chá, sopas e água mineral. Certifique
se, porém, que os líquidos ingeridos não 
sejam calóricos ou você acabará consu
mindo calorias excessivas diariamente. 

Usando copos ou xícaras maiores, vo
cê ingerirá mais líquido de cada vez. Dis
tribua a quantidade de líquidos por todo 
o dia e não tente beber mais de dois co· 
pos de uma só vez - o que poderia di
luir seu sangue excessivamente, causando 
um desequilíbrio químico. 

Suplementos nutricionais: a fórmula ges
tacional diária. Os complementos vita
núnicos sempre geraram controvérsia no 
meio científico. Essa controvérsia ago
ra se intensificou nos EUA em virtude 
de uma declaração da Academia Nacio
nal de Ciências norte-americana. Segun
do essa entidade, não há provas 
suficientes que justifiquem o uso rotinei
ro desses suplementos (exceto dos 30 mg 
de ferro) por todas as gestantes. A Aca
demia instou a comunidade científica a 
aumentar as pesquisas para descobrir-se 
se a auplementaçlo com certas vitaminas 
e sais minerais seria de fato valiosa para 
todas. Por ora, entretanto, recomenda 
que os médicos avaliem com critério a 
dieta de cada paciente e que prescrevam 
as vitaminas só quando houver deflclen
cia delas na alimentação normal - a su
plementação rotineira estaria limitada 
àquelas com elevado risco nutricional, 
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A Prescrição de Vitaminas 
Não há qualquer modelo oficial que es

pecifique qual deveria ser a composição de 
um comprimido ou uma drágea de suplemen
tação vitamlnica. Assim, a escolha da fór
mula correta pode ser complicada. Muitas 
vezes o méclico prescreve um suplemento. Em 
geral, as fórmulas prescrilas especificamen
te são superiores à que compramos na far
mácia. sem qualquer prescrição. 

Se você estiver escolhendo uma suple
mentação vitaminicatmineral por coma pró
pria. procure por uma fórmula que c'Ontenha: 

· • Não mais do que 8.000 UI de vitamina A; 
4.000 ou 5.000 UI seria provavelmente 
melhor. 

• 800 a 1.000 mcg (I mg) de ácido fólico. 

• A cota máxima permitida para gestantes 
de vitaminas D e C. Algumas fórmulas 
contêm mais ou menos do que a recomen
dação oficial, e isso não tem importância. 
Mas evitar as que contenham quantidade 
muito maior, salvo quando prescritas pe
lo médico. 

• A cota máxima permitida para gestantes, 
um pouco mais ou menos, de niacina 
(B), de ácido pantotênico (B1, ausente em 
muitos suplementos), ferro, iodo, zinco e 
cobre. • 

inclusive as veaetariunas, mulheres c:om 
mais de um feto, fumantes inveteradas 
e entre as que abusam de bebidas alcoó
licas e de drogas. 

A tese de que a gestante pode atender 
todas as exigências nutricionais à mesa 
da cozinha é muito comum. E, com efei
to, poderia conseguir- se vivesse num 
laboratório onde o alimento fosse pre
parado de forma a reter as vitaminas e 
os sais mlnerals e se medlsse a quantida
de para assegurar o aporte diário ade
quado, se nunca comesse às pressas ou 
se não sentisse enjôo, se sempre soub:s-

• A recomendação ,,ficial para gestantes de 
vitamina E. 

• O mesmo para a tiamina (81), a ribofla
vina (BJ, a piridoxim. (BJ e a cianocoba
lamina (B n), muitas fórmulas contêm de 
I I /2 a 3 vezes a cota oficial recomenda
da ou permitida; desconhc•;em-sc efeitos 
prejudiciais nessas doses. 

• Não mais do que 250 mg d~ ~álcio ou 25 
mg de magnésio. se a fó rmula contiver 
também ferro, já que grandes quantidades 
de qualquer um desses minerais pode in
terferir com a absorção do ferro. (Se o mé
dico tiver prescrito doses maiores de cálcio 
e/ ou de magnésio, tome-as pelo menos 
duas horas antes ou depois do suplemen
to que contém o ferro.) 

• Oligoelementos, como o crômio, o man
ganês, o molibdênio e a vitamina biotina; 
aumen•am o seu seguro-saúde, mas são in
cluídos em poucos suplementos. 

•o cobrr é necessário em qualquer suplemento que 
contenha zinco, já que o zinco pode interferir na 
absorção de cobre pelo corpo a partir da dieta, au
mentando a necessidade desse mineral . O zint:o e 
o cobri! são ambos necessários num suplemento que 
contenha ferro, já que o ferro pode interferir na 
sua absorção. 

se ao certo que só estivesse esperando um 
bebê e que a cestação não viria a se tor
nar de alto risco. Mas, no mundo real, 
a suplementação nutricional é um segu
ro a mais de saúde - e as mulhen:s que 
preferem ficar do lado seguro talvez as
sim se sintam mais tranqüilas. 

Apesar disso, um suplemento não pas
sa de um suplemento. Não há compri
mido, por mais completo, que substitua 
uma boa dieta.~ muito Importante que 
a maioria das suas vitaminas e sais mi
nerais venha de aUmentos, porque é des
sa forma que os nutrientes são utiJ jzadoJ 
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de modo mais eficiente. Os alimentos 
frescos (não processados) contêm não só 
nutrientes que conhecemos, e que podem 
ser colocados num comprimido, mas 
provavelmente muitos outros ainda não 
descobertos. Há trinta anos, a suplemen
tação pré-natal não continha zinco e ou
tros oligoelememos que agora sabemos 
que são necessários à saúde. Mas os pães 

, integrais sempre o contiveram. De for· 
ma semelhante, os alimentos são fontes 
de fibras e de água (as frutas e legumes 
são ricos nesses elementos) e também de 
calorias e de proteína - dos quais ne· 
nhum pode ser colocado numa drágea. 
(lllcidentalmente, cuidado com os pro-

dutos que se dizem equivalentes às ne
cessidades diárias de legumes -trata-se 
de afirmação fraudulenta.) 

E não pense que se um pouco é bom, 
muito é melhor. As vitaminas e os sais 
minerais em altas doses agem como me
dicamentos no organismo e devem ser 
considerados como tais, sobretudo pelas 
gestantes; algumas, como a vitamina A 
e a D, são tóxicas em níveis não muito 
acima da cota diária permitida oficial
mente.' Qualquer suplementação além 
dessa cota só deve ser efetuada sob su
pervisão médica, quando os benefícios 
superam os riscos. 

A CLASSIFICAÇÃO DOS ALIMENTOS 
PARA A DIETA IDEAL 

M
ui tos alimentos atendem a mais 
de uma das exigências nutricio
nais, portanto os Grupos de Se

leção de Alimentos podem se sobrepor. 
Os mesmos três copos de leite, por exem
plo, darão a você três porções de cálcio 
e uma de proteínas. 

ALIMENTOS RICOS 
EM PROTEÍNA 

As porções Indicadas contem entre 18 
e 25 gramas de proteína, sendo ne

cessélio consumir 75 a 100 gramas por 
dia. Comer, portanto, quatro porções ao 
d.i:l, ou uma combinação de alimentos 
que r.eja equivalente a quatro porções. 

3 copos (de 200 ml) de leite desnatado 
ou <:om baixo teor de gordura (ou 
Jeltelho) 

3/4 de xícara de iogurte com baixo teor 
de gord.ura 

314 de xicara de ricota (com pouca 
gordura) 

50 gramas (112 xícara) de queijo 
parmesão 

90 gramas de queijo suíço ou cheddar ou 
queijo branco 

5 ovos grandes (só as claras) 
2 ovos grandes, mais 2 claras 
100 gramas de atum 
75 gramas de carne branca de frango ou 

peru, sem pele 
100 gramas de peixe ou camarão 
140 gramas de mexilhões, mariscos, siri 

ou lagosta 
90 gramas de carne magra de vaca ou 

porco ou carne escura de frango 
90 gramas de vitela 
100 gramas de carne gorda de vaca 
I 00 gramas de carne de ovelha ou fígado 

•obter mais do que a cota máxima diária per
mitida dessas vitaminas pela dieta, contudo, não 
é considerado periaoso. 
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140-170 gramas de feijão-soja ou tofu 
proteína vegetal texturizadas 
1 porção da combinação protéica com

pleta (ver quadro, pág. 127) 

LANCHES RICOS 
EM PROTEÍNA 

Nozes e sementes 
Alimentos à base de grãos integrais 
Alimento à base de soja 
Iogurte 
Ovos cozidos 
Queijos duros 
Germe de trigo 

ALIMENTOS RICOS 
EM VITAMINA C 

Ocorpo não armazena vitamina C, 
portanto é necessário não deixar de 

ingeri-la todo dia. Comer ao menos dois 
dos seguintes alimentos ao dia (ou com
binação equivalente). 

1/2 grapefruit 
1/2 xícara de suco de grapefruit 
1 laranja pequena 
112 xícara de suco de laranja 
2 colheres de sopa de suco de laranja 

concentrado 
112 manga média 
112 xícara de mamão picado 
112 melão pequeno 
1/2 xícara de morangos 
1 1/3 de xícara de amoras 
1 1/2 tomate grande 
1 xícara de suco de tomate 
3/4 de xícara de suco de legumes 
1 1/2xícara de pedaços de repolho cru 

JAJ receitas variam; alaumaa t!m elevada rela· 
çlo protelnas/calorlas, outras tem relaç4o bal· 
xa, portanto sempre que algum produto 
especificar em rótulo o seu teor de nutrientes, 
leia-o e I em bre-se que 20 a 2S gramas de protel· 
oas equivalem a uma porção. 

(ou de salada de repolho cru cortado 
fino) 

1 pimentão verde ou vermelho pequeno 
2/ 3 de xícara de brócolis cozido 
3/4 de 1\ÍCara de couve-flor cozida 
3/4 de xícara de couve fresca coziua 
1 xícara de folhas de couve congelada, 

em pedaços 
3/4 de xícara de couve-rábano cozida 
3 xícaras de espinafre cru 

ALIMENTOS RICOS 
EM CÁLCIO 

As necessidades diárias são de 1.280 
a 1.300 miligramas ao dia. Comer 

ou beber quatro porções dos alimentos 
indicados a seguir ou combinação equi· 
valente. Cada porção contém cerca de 
300 miligramas de cálcio. 

250 ml de leite desnatado ou com baixo 
teor de gordura (ou leitelho) 

1/2 xícara de leite desidraté..dO e des
natado 

1 3/ 4 de xícara de ricota fresca com bai-
xo teor de gordura 

40 gramas de queijo tipo cheddar 
35 gramas de queijo suíço 
1 xícara de iogurte com baixo teor de 

gordura 
113 de xícara de leite em pó sem gordura 
115 gramas de salmão enlatado com es· 

pinhas 
90 gramas de sardinhas em lata com es· 

pinhas 
2 n 3 colheres de sopa de sementes do 

gergelim 
Leite de soja ou proteína de soja• 
I xícara de folhas de couve 
I 1/2 ~tlcnra de couve cozida 
1 1/2 xícara de mostarda ou folhas de 

nabiçn co:tidus 

6As fórmulas d~ soja variam: veriOque o rótll• 
lo do produto para ver seM indicação do teor 
de cálcio, tendo em men .e que 1 por~,ão de câl· 
cio equivale a 300 mg. 
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1 3/ 4 xícara de brócolis 
2 1/ 2 colheres (de sopa) de melado 
2 tortillus de milho 
I O figos secos 
3 xícaras de feijões secos (feijão-de-lima, 

branco etc.) 

LANCHES RICOS 
EM CÁLCIO 

Amêndoas 
Damasco 
Figos secos 
Alimentos (feitos ao forno) à base de se
mente de gergelim, de farinha de soja ou 
alfarroba 

VERDURAS, LEGUMES 
E FRUTAS 

S ão necessários três por dia, dos quais 
um deve ser cru. Tente escolher tan

to legumes quanto verduras diariamente. 

118 de melão ou 2 damascos grandes, 
frescos ou secos 

112 manga média 
1 nectarina ou pêssego grande 
1 xícara de pedaços de mamão 
112 caqui médio 
1 colher de sopa de abóbora-moranga 

cozida 
1/3 de xícara de beterraba cozida 
3/4 de xícara de brócolis ou folhas de na

bos cozidos 
112 cenoura crua ou 1/3 de xícara de ce-

noura cozida 
1/2 xlcaru de ~:ouve pioadu cozida 
1/ 2 xícara de endívia ou de escarola 
1/3 de xícara de couve ou de momarda 

(verdura) cozida 
8-10 folhas grandes de alface 
112 xícara de espinafre cru, ou 1/ 4 de xí

cara de espinafre cozido 
114 de xícara de abóbora cozida 

114 de batata-doce ou inhame pequenos 
1/ 3 de xícara de acelga cozida 

OUTROS LEGUMES 
E FRUTAS 

Comer pelo menos dois dos alimentos 
indicados a seguir, por dia. 

I maçã ou I /2 xícara de suco de maçã 
sem adoçar 

6 a 7 hastes de aspargo 
1 banana pequena 
1 xícara de brotos de feijão 
3/ 4 de xícara de ervilhas 
2/ 3 de xícara de amora-preta 
2/3 de xícara de couve-de-bruxelas 
2/ 3 de xícara de cerejas frescas sem 

caroço 
2/ 3 de xícara de uvas 
l xícara de cogumelos frescos 
1 pêssego médio 
9 quiabos 
1/2 xícara de salsa 
1 pêra média 
1 fatia média de abacaxi fresco ou enla

tado sem açúcar 
1 batata média 
2/ 3 de xícara de pedaços de abobrinha 

GRÃOS E CEREAIS 
INTEGRAIS 

Recomendamos quatro, cinco ou mais 
porções diárias da seguinte lista: 

1 fat\a de pão integral (à base de farinha 
de trigo, soja, centeio etc.) 

1/2 xícara de arroz integral cozido 
112 xícara de cereal integral (aveia ou 

equivalente) 
30 gramas de outros cereais em flocos, 

encontrados em supermercados 
2 colheres de sopa de germe de trigo 
112 ldcara de milho, painço, sêmola de 

trigo-sarraceno ou bulgur 
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112 xícara de massas à base de farinha 
de trigo integral ou de soja 

1 fatia de pão de milho 
112 xícara de feijão ou de ervilha cozidos 
1 tortilla de milho ou trigo integral 

ALIMENTOS RICOS 
EM FERRO 

Pequenas quantidades de ferro são en
contradas na maioria das frutas, le

gumes e verduras, grãos e carnes que se 
comem todos os dias. Mas convém fa
zer uso também de alguns dos seguintes 
alimentos ricos em ferro, junto com o 
r.omplemento: 

Feijão 
Lentilha 
Carne de vaca 
Fígado e outras vísceras (não abuse) 
Ostras (cozidas: não comer cruas) 
Sardinha 
Couve e nabo 
Abóbora 
Batatas com casca 
Espinafre 
Espirulina (planta marinha) 
Leguminosas (ervilha, broto de ervilha, 
lentilha, feijão e fava, por exemplo) 
Alimentos de soja, feijão-soja 
Farinha de alfarroba 
Melado 
Frutas secas 

ALIMENTOS RICOS 
EM GORDURA 

Se você estiver pesando ern torno de 45 
quilos, procure fazer uso de quatro 

porções fartas de gordura ou meias ~or
ções diariamente (se o seu peso estiver 
acirra ou abaixo disto, consulte o apên· 
dlce}. Ndo exceda estu quatHidade a me· 
nos que você esteja ganhando peso muito 
devagar (ver p. 182); e não a reduza, a 
não ser que você esteja ganhando peso 
multo depressa. Em geral, você poderá 

fazer uso de gordura pura como mantei
ga, margarina ou óleo não mais do que 
em duas porções por dia. 

Meias porções 

30 gramas de queijo (provolone·, ched
dar, suíço, mozarela, camembert) 

45 gramas de mozarela de leite desnatado 
2 colheres de sopa de queijo parmesão 

ralado 
1/ 2 colher de sopa de creme pouco 
espesso 

1 colher de s0pa de creme batido, ·espesso 
2 colheres de sopa de creme balido 
2 colheres cheias de coalhada 
1 colher de sopa de yueijo-creme 
1 xícara de leite integral 
1 112 xícara de leite desnatado 
2/3 de xicara de leite integral desidrata-

do ou em pó 
1 / 2 xícara de sorvete comum 
1 xícara de iogurte de leite integral 
1 colher de sopa de margarina 
1 colher de sopa de manteiga de 

amendoim 
112 xícara de molho branco 
1/ 3 xícara de molho holandês 
1 ovo ou 1 gema de ovo 
1/ 4 de um abacate pequeno 
2 porções dos pãezinhos, biscoitos ou bo

los das Receitas Ideais 
180 gramas de tofu 
200 gramas de carne magra de peru ou 

frango, sem pele 
1 10 gramas de carne gorda de peru ou 

frango, sem pele 
120 gramas de salmão fresco ou enlatado 
90 gramas de ai um enlatado em óleo 

Porções inteiras' 

'Existem muitas outras fontes de gordura, a 
maior parte das quaJs não se ajusta à Dieta Ideal. 
Por exemplo, pode-se obter uma porção de gor
durae poucos nutriente:• em: I rrolssunt, I rol• 
uu doçe, 1 futln de bolo do chocolate tipo 
brownie, I fatia de torta de maçã ou 1/2 fatia 
de torta de nozes, 112 hambllrguer ou I coxa de 
frango pequena frita, 1/ 4 de xícara de sorvete 
(160Jo de gordura do leite), 4 biscoitos pequenos. 
Esteja atenta. 
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1 colher de sopa de óleo vegetal 
1 colher de sopa de margarina ou man

teiga comum 
1 colher de sopa de maionese comum 
2 colheres de sopa de molho ou tempero 

comum para saladas' 

90 a 180 gramas de carne magra de vaca 
(varia com o corte) 

3/4 de xícara de salada de atum 

ALGUMAS RECEITAS IDEAIS PARA A GESTANTE 

Aqui estão algumas receitas que a 
deixarão em paz com seu paladar, 
mas que asseguram a sua nutrição 

e a do bebê. Damos também a lgumas 
idéias para o seu desjejum. Consulte 
também as receitas para bebidas sem 
álcool. 

SOPA CREME DE TOMATE 
Rende 3 porções 

1 colher de sopa de margarina ou 
manteiga 

2 colheres de sopa de farinha de tri
go integral 

1 3/4 de xícara de lrite em pó 
(magro) 

3 xícaras de suco de tomate ou de 
legumes 

114 de xícara de extrato de tomate 
Sal e pimenta a gosto 
Orégano e manjericão a gosto (op

cional) 

Ingredientes opcionais: 
6 colheres de sopa de ricota (l/ 2 

porção de protelna) ou 
2 colheres de sopa de qut>ijo parme

são ralado (114 de porção de pro
teína; 112 porção de cálcio) ou 

••::orno o teor de gor Jura dos molhos para sa· 
lada lndustrlullzudos vurln, leia os rótulos: cu· 
da 14 g de gordura equivale a uma porçil.o. Nos 
molhos feitos em casa, cada colher de sopa de 
óleo equivale a uma porção. 

1 colher de sopa de germe de trigo 
(1/ 2 porção de grãos integrais) 

1. Numa caçarola, derreta a margarina 
em fogo brando. Adicione a farinha e 
misture em fogo bem baixo durante 2 
minutos. Aos poucos, vá misturando o 
leite e continue a cozinhar em fogo bran
do, mexendo ocasionalmente até en
grossar. 

2. Misture o suco, o extrato de tomate 
e os temperos até conseguir uma mistu
ra homogênea. Continue a cozinhar em 
fogo brando, mexendo sempre, por 5 
minutos. 

3. Sirva a sopa quente, recoberta com ri
cota, parmesão ou germe de t rigo, de 
acordo com a sua preferência. 

I porção = I porção de cálcio; I de vi
tamina C; I de legumes/verduras, caso 
se empregue suco de legumes. 

BATATAS AO FORNO 
Rende 2 porções 

1 1/2 colher (sopa) de óleo vegetal 
2 batatas grandes 
2 claras de ovos 
Sal grosso e pimenta a gosto 

I. Preaqueça o forno a 220°C. Unte ta
buleiro ou fôrma com óleo vegetal. 

2. Lave bem as batatas em água corren
te; enxugue com pano de prato. Corte-
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as em fatias do tamanho desejado. Tor
ne a enxugá-las. 

3. Bata numa tigela as claras em neve. 
Adicione as batatas e mexa até que fi
quem recobertas pela clara batida. 

4. Disponha as batatas no tabuleiro pre
parado numa única camada. Deixe al
gum espaço entre elas para que não 
grudem. Asse-as até ficarem crocantes e 
douradas , por 30 a 35 minutos. Polvilhe 
sal e pimenta e sirva imediatamente. 

1 porção = 1 porção de legu
mes/verduras. 

MINGAU DE AVEIA 
ESPECIAL 

Rende I porção 

1 1/ 4 xícara de água 
1/2 xícara de aveia instantânea 
2 colheres de sopa de germe de tri

go (se houver problema de cons
tipação substitu2 o germe de trigo 
ou parte dele p()r farelo de trigo 
etc.) 

Sal a gosto (facultativo) 

1. Aqueça a água numa pequena caça
rola até abrir fervura. Adicione a aveia, 
o germe de trigo e o sal, se preferir, me
xendo bem. Diminua o fogo e cozinhe 
durante S minutos ou mais, de acordo 
com a textura desejada, adicionando 
mnls áaua, se necessário. 

2. Retire a panela do fogo e adicione o 
leite em pó. Sirva imediatamente. 

VARIANTE DOCE: Adicione duas colhe· 
res (sopa) de passas e 1 colher de suco 
de mAçd concentrado (ou a aoato) ao co
locar a aveia, ou durante o ultimo ml· 
nuto de cozimento, se você preferir 
passas mais firmes: acrescente manjeri
cão e/ou sal a gosto (opcionais) ao adl· 
cionar o leite. 

VARIANTE PICANTE: Adicione pimenta e 
queijo parmesão ralado ou cheddar (15g 
= 112 porção de cálcio) ao acrescentar 
o leite. 

1 porção = 1 porção de proteínas; 1 de 
grãos integrais; 1 de cálcio; rica em 
fibras. 

BROAS INTEGRAIS 

Rende 12 a 16 broinhas 

Óleo vegetal 
2/ 3 de xícara de passas 
1 xícara de suco de maçã con

centrado 
1/ 4 de xícara de suco de laranja 

concentrado 
1 112 de xícarn de farinha de trigo 

integral 
1/ 2 xícara de germe de trigo 
1 112 xícara de farelo de trigo etc. 
11/4 colher (sopa) de bicarbonato 

de sódio 
1/ 2 xicara de nozes moldas 
1 colher (chá) de manjericão (op

cional) 
1 1/ 2 xícara de leitelh~ (pouca 

gordura) 
2 claras de ovos (ligeiramente 

batidas) 
1/2 xícara de leite em pó ius

tantãneo 
2 colheres (sopa) de margarina ou 

manteiga, derretida e esfriada. 

1. Preaqueça o forno a 180°C. Unte li
geiramente as formlnhas com óleo 
vegetal. 

2. Numa caçarola pequena, misture as 
passas, 1/4 de xícara de suco de maçã 
com entrado e de suco de laranja concen· 
trado. Collune em royo brando, t'illtlt~tll· 
do de vez em quando, por ' minutos. 

3. Misture numa tigela a farinha, o ger
me de trigo, o farelo, o bicarbonato, as 
nozes moídas e o manjericão. 
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4. Numa tigela separada, bata o leitelho, 
as claras, o leite em pó, a margarina e 
o resto do suco de maçã. 

S. Junte os ingredientes secos e líquidos, 
misturando-os com algumas batidas. 
Misture lentamente as passas com o cal
do do cozimento. Encha as forminhas 
preparadas até cobrir dois terços de seu 
volume. 

6. Asse-as, com um palito inserido no 
centro até sair limpo (cerca de 20 
minutos). 

VARIANTE: Acrescente 2 maçãs ou pêras 
médias, cortadas em cubos, às nozes. Se 
não houver problema de constipação, 
substitua o farelo do cereal por 1 xlcara 
de aveia (em pó ou em flocos) ou por ce
vada em flocos. 

12 broinhas = 1 1/2 porção de grãos in
tegrais; 1/2 porção de proteína; riquís
simos em fibras. A variante com frutas 
acrescenta outra porção de frutas. 

PANQUECAS DE LEITELHO 
li TRIGO INTEGRAL 

Rende 12 panquecas (:S porções) 

Nota: Deixe a massa descansar por 1 
hora. 

1 xícara de leitelbo (baixo teor de 
gordura) 

1 colher (chá) de suco de maçl con
centrado 

3/4 de xícara de farlnba de trigo In
tegral 

5 colheres (sopa) de germe de trigo 
1/3 de xícara de leite em pó des

natado 
1 pitada de sal, ou a aosto (op-

donal) 
Manjerlclo a gosto (opcional) 
1 colheres (chá) de bicarbonato 
1 claras de ovo (ovos grandes) 
Margarina ou manteiga 

Ingredientes opcionais para recheio: 
Molho de maçã sem açúcar (outra 

porção de frutas) 
Compota de frutas (sem adoçantes) 

ou geléia de maçã 
1/2 xícara de iogurte (112 porçílo de 

cálcio) 

1. Bata todos os ingredientes no liquidi
ficador, com exceção das claras, da mar
garina e dos ingredientes opcionais, 
reduzindo-os a purê. 

2. Numa tigela em separado bata as cla
ras em neve. Bata então bem depressa a 
mistura de leitelho e farinha com as cla
ras. Deixe a massa descansar por uma 
hora. 

3. Aqueça a frigideira (antiaderente). De>
pois de aquecida, unte-a com margari
na ou manteiga. Deite a massa, e 
espalhe-a com colher na frigideira para 
que fique bem fina. Quando a superfí
cie da panqueca começar a borbulhar e 
o lado de baixo ficar ligeiramente dou
rado, vire e doure o outro lado. Conti
nue a fritá-las, untando com mais 
margarina a frigideira, sempre que ne
cessário, até acabar a massa. Sirva as 
panquecas com qualquer um dos ingre
dientes para recheio ou todos eles. 

V ARfANTE: Adicione à massa qualquer 
um dos seguintes ingredientes: 1/4 de xí
cara de passas (l/2 porção de frutas); 
seis damascos secos, cortados em cubos 
(algum ferro; 1 porção de frutas cítricas); 
1 / 2 banana, pêra ou maçã, cortada em 
fatias (1/2 porção de frutas; 1/ 4 de xí
cara de nozes moídas (1 / 4 de porção de 
gordura; alguma proteína). 

1/3 da receita = 1 porção de grãos inte
grais; 1 porção de proteína; 1/2 porção 
de cálcio; rica em fibras. 

MILK SHAKE DUPLO 

Rende 1 porção 
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Nota: congele no free:zer uma banana 
bem madura, descascada e coberta, 12 
a 24 horas antes de fazer o milk shake. 

1 xícara de leite desnatado, ma~ro 
113 de xícara 'de leite em pó 
1 banana madura congelada , corta

da em pedaços ou fatias 
1 colher (chá) de extrato de baunilha 
1 pitada de manjericão, ou a gosto 

(opcional). 

Reduza a purê todos os ingredientes num 
liquidificador. Sirva imediatamente. 

V ARlANTE OE MORANGO: Adicione I /2 
xfcara de morangos frescos e I colher de 
sopa de suco de maçã concentrado an
tes de ir ao liquidificador; omita o man
jericão, se preferir. 

VARIANT E DE LARANJA: Adicione 2 CO
lheres (sopa) de suco de laranja concen
trado (descongelado); omita o 
mar jericão . 

I milk shake = 2 porções de cálcio; 213 
de porção de proteínas; I porção de fru
tas. A variante "morango" adiciona ou
tra porção de frutas com uma porção de 
vitamina C. A variante " laranja" adi
ciona 1/ 2 porção de viumina C. 

BISCOITOS DE FIGO 

Rende cerca de 36 biscoitos 

Óleo vegetal 
1 colher (sopa) de levulose 
4 colher«ll <•opa) de manteii&U ou 

margarina (não multo cheias) 
1 xfcara mais 2 colheres (sopa) de 

suco de maçã concentrado, 
morno 

11/2 xfcara de farinha de trigo In· 
tcgral 

1 xfcara de germe de trlao 
1 1/2 colher (chá) de extrato de 

baunilha 
550 gramas de figos secos, picados 

2 colheres (sopa) de amêndoas ou 
nozes moídas 

1. Preaqueça o forno a 180°C. Unte li
geiramente com o óleo um ta'Jukiro oa 
fôrma antiaderente. 

2. Misture numa tigela, formando um 
creme, a levulose e a margarina. Adicio
ne 112 xícara mais 2 colheres (sopa) do 
suco de maçã concentrado e continue a 
bater. 

3. Adicione a far inha, o germe de tri50 
e a baunilha e misture até formar mas
sa. Divida a massa ao meio, fazendo de 
cada metade uma barra retangular. 
Embrulhe-as separadamente em papel 
alumínio e esfrie-as por I hora. 

4 . J unte os figos e o restante do suco de 
maçã numa caçarola e cozinhe em fogo 
brando até amolecer. Retire do fogo e 
acrescente as nozes moldas até fazer mis
tura homogênea. 

5. Na fôrma ou tabulei ro preparado, es
tender a barra retangular de massa, 
deixando-a bem fina e assentando bem 
as bordas. Espalhar por igual a mistura 
de figo sobre a massa. Estender o segun
do retângulo de massa entre duas folhas 
de papel-alumínio do mesmo tamanho 
do primeiro. Remover uma das folhas de 
papel-alumínio e deitar a massa sobre a 
mistura de figo. Comprimi-la, fechando 
as extremidades conforme necessário 
com faca afiada. 

6. Assar até dourar ligeiramente, por !S 
a 30 minutos. Ainda quente, cortar em 
quadrados ou em losangos. 

3 biscoitos = 1 porção de grãos lnte· 
grais; I porção de frutas; ferro; rico em 
fibras. 

BISCOITOS DE AVEIA 
COM FRUTAS 

Rende 24 biscoitos 
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AS PROTEÍNAS NA DIETA VEGETARIANA: 
COMBINAÇÕES COMPLETAS 

As ~eguintes seleções constituem alimentos nutritivos para todas as gestantes; no entanto, as 
não-vegetarianas só dt vem contar uma porção ao dia como parte de sua cota protéica d iária. 
Outras porções podem coma r para as exigências de Grãos Integrais e Legumes. As vege taria
na!' radicais devem fazer cinco dessas porções de proteína por dia. 

Escolher der.tre a lista de legumes I porção (10 a 13 gramas de proteína) e d entre a lista de 
grãos mais I porção (10 a 13 gramas de proteína) para a combinação protéica completa. 

LWUMES 

I xícara de fava de feijão ou feijão
fradinho 

3/ 4 de xfcara de munguba, feijão-de-lima, 
feijão-branco ou roxo 

3/4 de xícara de feijão-soja ou farinha de 
soja 

I xícara de grão-de-bico 
2/3 de xícara de lentilhas ou ervilhas 

de Jidratadas 

GRAOS 

I 1/2 xícara de: arroz integral, sêmola (de 
trigo), cevada, painço, bulgu,.. 

60 g de massa de farinha de soja (pesar 
ainda crua) 

60 a 120 gramas de massa de farinha de 
trigo (integral) (pesar ainda crua; o 
peso dependerá do conteúdo protéico) 

213 de xícara de aveia (pesar ainda crua) 
3/ 4 de xfca ra de semente de gergelim, 

girassol, abóbora-moranga 
112 xícara de castanha-do-pará ou de 

amendoim 
60 gramas de castanha de caju, nozes ou 

pistache 
1/3 de xícara de germe de trigo 
2 1/ 3-3 colheres de sopa de manteiga de 

amendoim 

OS LATICÍNIOS NA DIETA VEGETARIANA: 
COMBINAÇÃO PROTÉICA COMPLETA 

Escolher dentre a lista de legumes I porção (cerca de lO gramas de proteína) e dentre a lista 
de laticínios l porção (cerca de 12 gramas de proteína) para uma combinação protéica completa. 

LF.CUMES E GRÃOS LATICINJOS 

1 porçAo de feijAo, ervilhas, lentilhas, 
grlos, massas (ver acima) 

4 fatias de pão integral 
2/3 de Kícara de mlnaau de aveia 
'O gramas de cereals lntegrals em flocos 

(industrializados) 

I 1/ 4 de xícara de leite desnatado 
SO gramas de queijo cheddar, sulço. 

prato, com pouca gordura 
1/2 xlcara de ricota 
1/4 de xícara de parrnesao 
1/ 3 de xícara de leite em pó desnatado 

mais 2 colheres de sopa de germe de 
trigo 

1 1/ 4 de xícara de Iogurte 
1 ovo mals 2 claras 

•sao 11rAos com baixo teor protólco: enrlque.:~-loJ tom 2 colheres de sopu do aerme d~ tr lao por porçAo, 
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Óleo vegetal 
10 tâmaras, sem caroço 
6 colheres (sopa) de suco de maçã 

concentrado 
2 colheres (sopa) de óleo vegetal 
1 1/ 2 xícara de aveia em pó (ou de 

uma mistura de flocos de 
aveia e de trigo) 
1 xícara de passas 
1/ 4 a 1/2 xícara de nozes moídas 
Manjericão a gosto 
1 clara de ovo 

I. Preaqueça o forno a 180°C. Unte le
vemente com o óleo um tabuleiro ou 
fôrma. 

2. Junte as tâmaras e o suco de maçâ nu
ma caçarola. Cozinhe em fogo brando 
até as frutas amolecerem. Reduza a pu
rê num liquidificador a mistura e despe
je numa tigela. Adicione 2 colheres 
(sopa) de óleo com a aveia, as passas, as 
nozes e o manjericão. 

3. Em tigela separada, bata ligeiramen
te a clara. Misture-a lentamente à mis
tura anterior. Pegar uma colher (sopa) 
e uma faca e colocar a massa dos biscoi
tos, em forma de colher, no tabuleiro 
untado. 

4. Leve ao forno até dourar ligeiramen
te 10 a 12 minutos. 

3 biscoitos = I porção de frutas; 1/ 2 de 
grãos integrais; ferro; rica em fi bras. 

IOGURTE DE FRUTAS 

Rende uma xícara 

3/ 4 de xícara de Iogurte comum 
(pouca gordura) 

1/ l colher (chá) d~ ~ascu d~ huunjll 
rllh&da 

1/ 2 xícara de morangos frescos 
1 colher (sopa) de suco de laranja 

concentrado 

5 colheres (sopa) de suco de maçã 
concentrado 

1/2 colher (chá) de manjericão, ou 
a gosto (opcional) 

Misture todos os ingredientes num l'.qui
dificador até formar purê. Sirva imedia
tamente, ou use como calda ou molr.o 
para frutas, bolo ou panquecas. 

I xicara = I porção de vitamina C; 3/ 4 
de porção de cálcio. 

DAIQUIRI DE MORANGO 

Rende 4 porções 

2 xícaras de morangos lavados (ou 
2 bananas bem maduras, cortadas em 
fatias) 

1 xícara de cubos de gelo picado 
( 1/ 2 xícara se usar morangos con
gelados) 

1/4 de xíc.ua de suco de maçã con
centrado, ou a gosto 

t colher (sopa) de suco de lima 
1 colher (cbá) de extrato de rum 

puro 

Misture todos os ingredientes em liqui
dificador. 
Sirva frio em copos altos. 

I porção = l porção de frutas; l de vi
tamina C. Ou duas outras porçõt!S de 
frutas no caso de empregar banana. 

SANGRIA VIRGEM 

Rende 5 a 6 porções 

3 xícaras de suco de uva (sem 
adoçar) 

3/4 de ll(curu de suco de maçll con· 
centrado 

1 colher (sopa) de suco de lima 
fresco 

1 colher (sopa) de suco de limão 

I 

i 
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I limão pequeno, com casca, fatia
do e sem semente 

1 laranja pequena com casca, cor
tada em fatias, sem semente 

1 maçã peq11ena descaroçada , cor
tada em oitavos 

3/ 4 de xícara de soda 

Junte todos os ingredientes, exceto a so
da, num jarro. Misture bem e esfr~e. 
Adicione a soda pouco antes de serv1r. 
Sirva com gelo em copos de vinho. 

1 porção = 1 porção a mais de frutas 



---Parte 2---

OS NOVE MESES: 
Da Concepção ao Parto 



--)--

O Primeiro 
Mês 

A PRIMEIRA CONSULTA 

E, a mais abrangente de todas as con
sultas no pré-natal. 1 O obstetra 

J revê toda a história clínica pregres
sa; examina a gestante; pede um~ série 
de exames. Pode haver pequenas diferen
ças entre a conduta de um profissional 
e outro. Mas de um modo geral a con
sulta engloba: 

A confirmação da gra~idez. O obstetra 
vai querer verificar: os sintomas gesta
tórios; a data do último período mens
trual normal, para checar qual a possível 
data do parto (ver p. 36); os sinais do co
lo uterino e do próprio útero para cal
cular aproximadamente o estágio da 
gravidez. Em caso de dúvida, solicitará 
wn teste de gravidez, caso a gestante ain
da não tenha o feito. 

A blstórla clfoica completa. Para ofere
cer o melhor tratamento possível o mé
dico quererá saber muito sobre a vida da 
gestante. Esta deve ir preparada para 
uma série de perguntas. Será preciso re
frescar a memória levando em conta: a 

1Consultar o ApencÚce para a expticaç!lo dos 
p~ocedimemos e dos exames realizados. 

história de doenças pregressas (doenças 
crônicas, doenças importantes ou cirur
gias anteriores, medicamentos em uso 
atual ou desde a concepção, alergias co
nhecidas, inclusive as medicamentosas); 
a história médica fanúliar (afecções ge
néticas, enfermidades crônicas); a his
tória social (idade, ocupação e hábitos 
-de fumar, de beber, de ginástica, de 
comer); a história ginecológica e obs
tétrica (época do primeiro período mens
trual, duração e regularidade dos ciclos; 
abortos anteriores, provocados ou es
pontâneos, filhos vivos, evolução das 
gestações anteriores, trabalhos de parto, 
partos) e aspectos de sua vida pessoal que 
possam afetar a gravidez. 

O exame ffslco completo. Abrange a ava
liação da condição geral de saúde - exa
me do coração, pulmões, mamas, 
abdom'o!; determinação da pressão ar
terial a ser comparada com a medida 
em consultas subseqüentes; medidas an
tropométricas, altura e peso, usuais e 
atuais; inspeção das extremidades na 
busca de varizes, de edema (inchaço por 
excesso de líquido nos tecidos), também 
pura futura comparaçllo: lnspeçao e pal
pação da genitália externa; exame inter-
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0 ASPECTO FíSICO 
NO PRIMEIRO MÊS 

Pelo fim do primeiro mês, o bebê ainda 
é um embrião minúsculo, como um giri
no, menor do que um grão de arroz. Nas 
duas semanas seguintes, o tubo neural 
(que se transjormard no encéfalo e na 
medula espinhal), o coração, o tubo di· 
gestivo, os órgãos dos sentidos e as ex· 
tremidades (braços e pernas) começam a 
sejormar. 

no da vagina e do colo uterino (através 
de espéculo); exame bimanual dos ór· 
g!os pélvicos (com uma das mãos na va
gina e a outra no abdome), e também do 
reto e do próprio canal vaginal; avalia
ção das dimensões e da conformação da 
pelve óssea. 

Uma bateria de e)l[ames. Alguns tt:stes 
são rotina para todas as gestantes; alguns 
outros são rotina em certas regiões do 
país ou para alguns médicos, apenas; ou
tros ainda só são realizados quando as 
circunstâncias os justificam. Entre os 
exames mais comuns do pré-natal estão: 

• Exame de sangue para determinar o ti
po sangüíneo e a presença de anemia. 

• Exarne de urina (EAS) para pesquisa 
de açúcar, proteína, leucócitos, san
gue e bactérias. 

• Exames de sangue para determinar a 
imunidade a doenças como a rubéola. 

• Exames para desvendar a presença de 
infecções como sífilis, gonorréia, he
patite, infecção por clamídia e, em al
guns casos, AIDS. 

• Exames genéticos para identificação 
de anemi::t falciforme ou d(){:nça de 
Tay-Sachs. 

• Colpocitoscopia ('!sfregaço dlo colo 
uterino) para detecção de câncer 
cervical. 

• Pesquisa de diabetes gestacional para 
confirmar ou não tendência ao diabe
tes, sobretudo em mulheres que já ti
veram filhos muito grandes para a 
idade gestacional ou que ganharam 
peso em excesso em gestação anterior. 

Uma oportunidade para discutir vários 
assuntos. Venha preparada com uma lis· 
ta de perguntas, problemas e sintomas 
sobre os quais gostaria de conversar. É 
também um bom momento para levan· 
tar questões especiais ainda não consl· 
deradas na consulta prévia. 
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Os SINTOMAS FíSICOS E EMOCIONAIS ........................................................ 

A
gestante experimenta ora todos os 
sintomas, ora só um ou outro. 

FtSICOS: 

• Falta da menstruação (embora possa 
haver alguma pequena secreção, seja 
no momento em que a menstruação 
seria esperada, seja no momento da 
implantação do ovo fertilizado no 
útero) 

• fadiga e sonolência 

• Necessidade de urinar com freqüência 

• Náusea, com ou sem vômito, acompa
nhada ou não de salivação abundan
te (ptialismo) 

• Azia, indigest'io, flatulência (gases), 
eructaçào (arrotos) 

• /.versiio em relação a certos alimen
tos, desejo por outros 

• Alterações dos seios (mais acentuadas 
nas mulheres que apresentam alte
rações mamárias antes da menstrua
ção): plenitude, peso, dor ao toque, 
formigamento; escurecimento- da 
aréola mamária (a região pigmentada 
ao redor do mamilo); crescimento 
das glândulas sudorfparas areolares 
(tubérculos de Montgomery); uma tra
ma de linhas azuladas começa a apa
recer por debaixo da pele à medida 
que aumenta o aporte de sangue para 
os seios (embora possam surgir só 
tardiamente) 

EMOCIONAIS: 

• Instabilidade emocional comparável à 
das síndromes pré-menstruais, em 
que se vêem irritabilidade, oscilações 
de humor, irracionalidade, choro fá
cil. 

• Apreensão, medo, alegria, júbilo ou 
exultação- qualquer deles ou todos 
eles. 

As PREOCUPAÇÕES COMUNS ...................................................... 
FADIGA 
"S,·m o· me cansado o tempo todo. Estou jican· 
du preocupad1·, talvez nau consiga cuntinuar 
trabalhando." 

N ão surpreende o canbaço. De certa • 
forma, o organismo grávido traba- ' 

lha mais no repouso do que o organis
mo não-grávido, ao escalar uma 
montanha; a gestante só não vê o esfor
ço despendido. Porque o corpo está de-

senvolvendo o sistema de apoio ao bebê, 
a placenta, que só estará terminado ao 
cabo do primeiro trimestre. E também 
porque está se ajustando às demandas fí
sicas e emocionais do ciclo gcstacional, 
que são consideráveis. ;· Completada .. a t 
placenta, reaju~tado o órganistrio (por""" 
volta do quarto itnês), recuperam-se ·as ,• 
energias; Até lá será necessário trabalhar 
um pouco menos ou tirar alguns dias de 
folga. A gravidez, no entanto, prossegue 
o curso normal, e .:.~.o há motivo para 
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afastar-se do trabalho (supondo-se que 
o médico não tenha feito restrições a ati
vidades e/ ou que o trabalho não seja ex
tenuante em excesso ou perigoso; ver p. 
102). A maioria das gestantes se sente 
mais feliz e menos ansiosa quando se 
mantém ocupada. 

Como a fadiga é um sintoma normal, 
legítimo, não há por que temê-la. 
Considere-a um sinal de que o corpo pre
cisa repousar mais. É fácil falar, mas é 
difícil fazer. Mesmo assim vale a pena 
tentar. 

Mime a si mesma. Se é a sua primeira 
gravidez, desfrute do que talvez seja a 
sua última chance durante muito tempo 
para concentrar-se em você mesma sem 
se sentir culpada. Se já tem um ou dois 
filhos em casa, terá de dividir a atenção. 
Mas, seja como for, essa não é a ocasião 
para galgar o status de super-futura
mamãe. Repousar o suficiente é mais im
portante do que .manter a casa brilhan
do ou servir jantares dignos de cinco 
estrelas. Livre-se à noite de atividades 
não essenciai6. Passe-as sem ficar de pé 
como puder: lendo, vendo TV, folhean
do livros com nomes de bebês. Se você 
tiver filhos mais velhos, leia para eles, 
jogue Uogos calinos) com eles, ou assis
ta com eles a vídeos infantis clássicos em 
vez de vaguear pelo playground. (A fa
diga pode ficar mais pronunciada quan
do se tem filhos mais velhos em casa, 
simplesmente porque crescem as exiiên
clos físicas c hA monos ttmpo pura re· 
pousar. Por outro lado, pode não ser tão 
percebida, já que a mãe de filho~ peque
nos em geral está acostumada a exaus
tão ou/e estar muito ocupada para se 
incomodar.) 

E não espere a noite cair para reduzir 
o ritmo-se puder se dar o luxo de uma 
soneca à tarde, n!o hesite em faze-to. Se 
não conseauir dormir, deite-se com um 
hom livro. A soneca no escritório n!lo é 
uma coisa sensata, naturalmente, a me
nos que você tenha horário flexível e 

acesso a um sofá confortável. Mas con
vém espichar as pernas sobre a escriva
ninha ou na sala de estar das senhoras 
durante as pausas e durante a hora de al
moço. (Se você escolher a hora de almo
ço para descansar, não se esqueça de 
comer também.) O descanso quando já 
se é mãe pode também ser difícil, mas 
você pode conjugar o seu repouso com 
o horário de repouso das crianças, e 
acompanhá-lo - presumindo que tole
re a louça por lavar e as bolas de poeira 
debaixo da cama. 

Deixe os outros mimarem-na. Aceite a 
proposta da sogra de varrer ou passar o 
aspirador na casa quando em visita. Dei
xe o papai levar as crianças ao zoológi
co no domingo. Encarregue o marido 
das compras, do supermercado, da la
vanderia etc. 

Durma mais uma ou duas horas por noi
te. Deite-se antes da 11, levante-se mais 
tarde (e que o seu marido faça o café). 

Preste atenção à dieta. A fadiga do pri
meiro trimestre é m~itas vezes agravada 
por deficiência de ferro, de proteínas, ou 
de meras calorias. Confira mais de uma 
vez para ver se você está dl! fato atenJen
do às necessidades (ver a Dieta Ideal, p. 
I 09). Mas independentemente do cansa
ço, não ceda à tentação de revigorar-se 
com café, chocolate ou bolo. O efeito 
não dura muito tempo e, depois da eh:
vuçtlo morul temporária, u gllcose no 
sangue cai rapidamente e sobrevém fR
diga ainda maior. 

Verifique o ambiente. A iluminação in
suficiente, o ar poluído, o ruído em ex
cesso dentro de casa ou no local de 
trabalho podem contribuir para fadiaa. 
Esteja alerta a esses problemas e procu
re corrigi-los. 

Dê uma caminhada. Em marcha lenta ou 
mais apressadr .. Dê um passeio pelo su-

' J 
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permercado. Faça os exercícios de rotina 
para a gravidez. Paradoxalmente, a fa
diga pode ser exacerbada por repouso em 
e:-:cesso e por atividade insuficiente. Mas 
n:io exagere nos exercícios. Pare antes 
que o bem-estar do exercício se transfor
me em mal-estar e certifique-se de acom
panhar as orientações dadas à p. 231. 

Embora a fadiga provavelmente ces
se por volta do quarto mês, ela em geral 
retoma no último trimestre - talvez a 
forma encontrada pela natureza para 
preparar a gestante para as longas noi
tes insones quando vier o bebê. 

Quando a fadiga for intensa, sobretu
do quando acompanhada de desmaio, 
palidez, falta de ar, ou/e palpitações, 
convém comunicar os sintomas ao mé
dico (ver Anemia, p. 189). 

DEPRESSÃO 

"Sei que deveria me sentir feliz com a gravi· 
dez, mas acho que estou sentindo a depressão 
do puerpério prematuramente." 

Em primeiro lugar, talvez você esteja 
confundindo depressão com as osci

lações normais do humor durante a gra
videz. Essas oscilações podem ser mais 
pronunciadas no primeiro trimestre, e 
em geral em mulheres que habitualmen
te sofrem de instabilidade emocional no 
período pré-menstrual. Os sentimentos 
ambivalentes com relar;ão à gestação de
pois de confirmada, comuns mesmo 
quando planejada, podem exacerbar ain
da mais essas variações de ânimo. Em
bora não tenham cura, pode-se melhorar 
um pouco a situação evitando o açúcar, 
o chocolate e a cafeína (que podem de
primir ainda mals a pessoa), adotando 
a Dieta Ideal, mantendo o equilfbrio en
tre o repouso e o exercício e, sempre que 
possível, falando a respeito do que se 
sente. 

Se você se sentir deprimida com fre-

qüência ou persistentemente, talvez es
teja entre as lOOJo das gestantes que têm 
de enfrentar a depressão leve a modera
da durante a gravidez. Entre os fatores 
que favorecem a depressão na mulher 
estão: 

• História familiar ou pessoal de distúr
bios emocionais. 

• Estresse sócio-econômico. 

• Falta de apoio emocional por parte do 
pai do bebê. 

• Internação ou repouso forçado ao lei
to por complicações da gravidez. 

• Ansiedade em relação à própria con
dição de saúde, sobretudo quando se 
vi vencia complicações ou doenças du
rante a gravidez. 

• Ansiedade sobre a saúde do bebê. 

Os sintomas mais comuns de depres
são, além da sensação de vazio, de indi
ferença e de aborrecimento, são os 
distúrbios do sono; a modificação dos 
hábitos alimentares (não comer nada ou 
simplesmente não parar de comer); a fa
diga prolongada ou incomum; a perda 
de interesse pelo trabalho, pelas diver
sões e por outras atividades ou prazeres 
da vida; e as exageradas oscilações de hu
mor. Se~ Isso quo você vem e~perirnen· 
tando, tente as dicas para enfrentar a 
depressão do pós-parto que pareçam ser· 
vir para o seu caso no momento (ver p. 
446). 

Se os sintomas persistirem por mais de 
duas semanas, fa.le com o médico ou pe
ça para ser encaminhada a um terapeu
ta. Exceto em casos extremos, os 
medicamentos antidepresslvos, cuja se
gurança durante a gestaçfto é incerta, nl'io 
serão usados em favor da psicoterapia de 
apoio, que muitas vezes se mostra igual
mente eficaz. Conseguir ajuda é impor-
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tante, porque a depressão pode levar ao 
descuido e à indiferença para consigo 
mesma e para com o bebê. 

AS NÁUSEAS MATINAm 

"Ainda não senti qualquer náusea. Posso mes
mo assim estar grá1•ida?" 

A náusea matinal, assim como a von
tade inarredável de comer picles e 

sorvete, é um dos truísmos da gravidez 
que nem sempre se mani festa. Só um ter
ço a metade das gestan tes experimenta 
náusea e/ou vômito. Se você estiver en
tre as que não os experimentam, 
considere-se não só uma mulher grávi
da como uma mulher de sorte, tarnbem. 

"Passo o dia inteiro enjoada. Fico com medo 
de não conseguir manter ullinento suficiente no 
estlJmago a fim de nutrir o bebê." 

Felizmente, a náusea matinal (denomi
nação errada, porque pode ocorrer 

pela manhã, à tarde, à noite - até du
rante o di à inteiro) quase nunca interfe
re no processo nutricional a ponto de 
prejudicar o concepto em desenvolvi
mento. E, para a maioria das gestantes, 
não vai além do terceiro mês- embora 
algumas sintam náuseas até o segundo 
trimestre e outras, sobretudo as com ges
tação gemelar, oossam desfrutar desse 
prazer duvidoso durante os nove meses. 

Qual a causa da náusea? Não se sabe 
ao certo, mas não faltam teorias. Sabe
se que o posto de comando da náusea e 
do vômito se localiza numa região espe
cial do tronco encefálico (tronco cere
bral). Aponta-se um leque de causas 
físicas para a estimulação exagerada des
sa região durante a gravidez: elevado 
teor de hCO no primeiro trlmcmo, rÃ• 
pido estiramento da musculatura uteri
na, relativo relaxamento dos tecidos 
musculares no tubo digestivo (o que tor· 
na a digestão menos eficiente), e do ex-

cesso de ácido no estômago, seja pela 
falta de alimento, seja pela ingestão de 
alimentos indevidos. 

Mas só esses fatores físicos não expli
cam o quadro clínico, já que todos são 
comuns a todas as gestantes e nem to
das sofrem de náusea e de vômito. No 
entanto, alguns fatos bastante esclarece
dores parecem corroborar a teoria da 
exacerbação dos fatores físicos pelos 
emocionais. Em primeiro lugar, porque 
a náusea matinal é desconhecida pelas 
comunidades primitivas, em que o esti· 
lo de vida é mais simples, mais relaxado 
e menos competitivo (embora ela já exis
tisse na antiga civilização ocidental). Em 
segundo lugar, porque muitas gestantes 
que padecem de hiperêmese gravídica 
(vômitos em excesso) se recuperam ra
pidamente, sem tratamento, tão logo se
jam colocadas em ambiente hospitalar 
relativamente tranqüilo, longe da famf· 
lia e dos problemas do dia-a-dia. Ade
mais, as pesquisas também revelam que 
muitas das mulheres que apresentam 
náuseas matinais são bastante suscetíveis 
à força da sugestão- e em nossa socie
dade decerto espera-se que a náusea ma· 
tinal faça parte do quadro gestacional. 
Também bastante revelador é o fato de 
que algumas mulheres só sofrem de náu
seas e vômitos debilitantes quando ages
tação não foi planejada, não foi de
sejada, sem padecerem de qualquer en
jôo quando a gestação é bem-vinda. A 
fadiga física e mental também parece au
mentar a possibilidade dos episódios de 
náusea. Como no caso da gravidez ge
melar- provavelmente em decorrencia 
da multiplicação do estresse físico e emo
cional. 

O fato de que a náusea matinal é mais 
comum e tende a ser mais pronunciada 
em prlmíparas (primeira aestaçllo) vem 
apoiar o conceito da partlclpaçAo de fa
tores físicos e emocionais na sua origem. 
Do ponto de vista físico, a aestante na 
primeira gravidez está com o corpo me
nos preparado para a nova situação hor-
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mon'3l e para as outras alterações que 
ocorrem. Do ponto de vista emocional, 
ess.1 gestante se encontra mais propensa 
às ansiedades e aos medos capazes de re
virar o estômago. Já as mulheres na sua 
segunda ou terceira g~stação esquecem 
das preocupações e da náusea em virtu
de das demandas dos outros filhos. 

Lamentavelmente, c,s especialistas sa
ben menos a respeito do tratamento do 
probkma do que a respeito de sua cau
sa. Concordam, todavia, que há muitas 
formas de mitigar os sintomas e de mi
nimizar os efeitos. Seguem-se algumas 
dessas medidas: 

• Seguir dieta rica em proteínas e em 
carboidratos complexos (ver a Dieta 
Ideal, p. 109)- ambos combatem a 
náusea. Como também a boa nutri
ção, assim como também a devida 
alimentação sob quaisquer circuns
tâncias. 

• Beber líquidos em abundância - so
bretudo quando houver perdas por vô
mito. Se for mais fácil ingeri·los 
durante os períodos de desconforto 
gástrico, use-os para o aporte de nu
trientes. Insista no seguinte cardápio: 
milk shakeduplo (p. 125); suco de fru
tas ou de legumes; sopas, consomês, 
caldos. Se os líquidos causaram enjôo, 
.;onvém comer sólidos ricos em água, 
como as frutas frescas e os legumes e 
verduras - sobretudo alface, melão 
e frutas cltricas. Algumas mulheres 
acham que comer e beber ao mesmo 
tempo é multa coisa para o seu apa
relho digestivo; se for este o seu caso, 
tente tomar os líquidos só entre as re
feições. 

• Fazer uso de complemento vltamlni
co (p. 118) para compensar uma pos
sível deficiência nutricional. Mas só 
quando for possível ingeri-los e retê· 
los, possivelmente antes de dormir. 
Talvez o médico recomende uma do-

se extra de 50 miligramas de vitamina 
B , que parece aliviar a náusea em al
g~mas mulheres. Não ~e deve fazer 
uso de medicamentos contra a náusea 
matinal a menos que prescritos pelo 
médico. Essa prescrição quase sempre 
só é feita quando a náusea é muito 
acentuada (ver hiperêmese, p. 388) e 
ameaça comprometer o estado nutri
cional da gestante e do feto. 

• Evitar ver, cheirar ou provar alimen
tos que fazem enjoar. Não se transfor
me em mártir, preparando lingüiça 
com cebola para o marido, se isso a 
fizer ir correndo para o banheiro. E 
não force a ingestão de alimentos que 
não lhe apetecem ou que lhe causam 
enjôo. Deixe que o estômago a orien
te na sua escolha. Se os únicos ali
mentos que lhe apetecem são os do
ces, opte por eles (obtenha vitamina 
A através de pêssegos e panquecas 
em lugar de brócolis e frango). Se 
preferir, substitua os cereais e o suco 
de laranja do café da manhã por um 
sanduíche de queijo quente com to
mate. 

• Comer com freqüência - antes de 
sentir fome. Quando o estômago está 
vazio, os ácidos não têm nada para 
corroer a não ser o próprio revesti
mento gástrico. Isso pode provocar 
náusea. O mesmo acontece quando fi
ca baixa a glicose (açúcar) no sangue 
em virtude de longos intervalos entre 
as refeições. Seis refeições pequenas 
são melhores do que três grandes. Car
regue consigo lanches nutritivos (fru
tas secas, biscoitos de trigo integral) 
para comê-los nas horas mais 
oportunas. 

• Comer antes de vir a náusea. O all
mento desce com mais facilidade e, ao 
encher o estômago, pode prevenir o 
episódio. 
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• Comer na cama - pelas mesmas ra
zões por que se deve comer com fre
qüência: para evitar ter o estômago 
vazio e manter o nível de glicose no 
sangue. Ames de ir dormir, fazer um 
lanche rico em proteínas e em carboi
dratos complexos: leite com broa de 
milho, por exemplo. Vinte minutos 
antes de levantar da cama pela manhã, 
fazer um lanche rico em carboidratos: 
biscoitos de trigo integral, passas etc. 
Deixe-os junto à cama ao deitar para 
não ter de levantar para pegá-los e em 
caso de fome durante a noite.2 

• Dormir mais e relaxar. A fadiga físi
ca e emocional pode aumentar a náu
sea matinal. 

• Levantar em câmera lenta - levantar
se depressa tende a agravar a náusea. 
Não pule da cama e corra até a porta. 
Fique na cama digerindo os biscoitos 
por uns vinte minutos, para só então 
levantar para um desjejum calmo. 
Talvez isso pareça impossível para 
quem já tem outros filhos. Mas con
vém levantar antes deles para ter um 
pouco de sossego ou então deixar que 
o marido se encarregue dos afazeres 
matinais. 

• Escove os dentes (com pasta de dente 
que não aumente o enjôo) ou lave a 
boca (peça uma indicação ao dentis
ta, verifique com o médico) depois de 
cada episódio de vOmito, c tntnbém 
depois de cada refeição. Isso não só 
vai refrescar a boca e reduzir a náu
sea, como diminui o risco de proble
mas dentários ou gengivais que podem 
ocorrer quando as bactérias oriundas 
do material regurgitado ali se 
instalam. 

2Se você associar algum lanche rico em carboi· 
dratos, por exemplo, com a sua náusea, passe 
a fa !Cr lanche diferente. 

• Minimize o estresse. A náusea mati· 
na! é mais comum entre as mulheres 
sob grande estresse, seja no trabalho 
ou em casa. Ver p. 147 para algumas 
dicas que a ensinam a lidar com estn.:s
se durante a gravidez. 

Em 7 de cada 2.000 gestações, a náu
sea e o vômito ficam tão intensos que re
querem tratamento médico. Se for esse 
o seu caso, vr.r p. 388. 

SALIVA EM EXCESSO 

"Minha boca parece estar cheia de saliva to
do o tempo - e a deglutição me dá n.iuseas. 
Isso tem a ver com a gravidez?" 

O excesso de saliva, também chctmado 
de ptialismo, é cutro sintoma co

mum da gravidez. É desagradável mas 
inócuo. Felizmente, costuma desapare
cer depois dos primeiros meses. (~ mais 
comum em mulheres que também so
frem de náusea matinal e parece fazer 
parte do quadro de enjôo. Não há cura 
certa, mas escovar os dentes com pasta 
de menta ou mascar chiclete ajuda um 
pouco. 

MICÇÃO FREQÜENTE 

"Vou ao banheiro de meia em meia hora. É nor· 
moi ficar uri11undo tanto?" 

A maioria- mas de forma alguma to
das - das gestantes costuma fre· 

qüentar com assiduidade o banheiro du
rante o primeiro e o último trimestre. 
Um dos motivos para o aumento inicial 
da freqüência urinária está no maior vo
lume de líquido no corpo e na melhor efi
clenola dos rins, quo ajudurn a 
eliminação mais rápida dos resíduos me
tabólicos. Outro motivo está na pl'essâo 
exercida pelo útero em crescimento, que 
ainda se acha na pelve junto à bexiga. 

I 

I 
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Esta pressão na bexiga costuma diminuir 
quando o útero atinge a cavidade abdo
minal, por volta do quarto mês. Prova
velmente o sintoma não retornará até a 
"descida" do bebê à pelve, por volta do 
nono mês. No entanto, como a disposi
ção dos órgãos internos varia de mulher 
para mulher, a intensidade desse sinto
ma pode também variar. . 
., Inclinar_;se par.~b~en~M?;!lf.~n~. aju;J 
.da a esvanar por completo .. a'beXIga e p~ :j 
·ae ;;reduzir~ o ··número:...d~.veze ~e ã 
lgestanie·:procura' o•bantiêfro":' Se achar 
que está indo com muita freqiiência à 
noite, procure eliminar os líquidos de
pois das 4 h da tarde. Mas não os elimi
ne sob outros aspectos. 

"Como ~ posslvel que eu não esteja urinando 
cnm freqüencia?" 

A ausência de qualquer sinal perceptí
vel de aumento da freqiiência uriná

ria pode ser perfeitamente normal, so
bretudo na mulher que já costuma urinar 
bastante. Convém, todavia, verificar se 
está ingerindo líquidos o suficiente (ao 
m>!nos oito copos por dia). Não só a in
gestão insuficiente de líquidos é causa de 
micção infreqiiente, mas pode também 
Jr.var à infecção urinária. 

ALTERAÇÕES NOS SEIOS 

"Nilo reconheço mais os meus seios, de tão 
srunuu.v e .vens/f'(!/,\', V /lo Jluur usslm v cu ir 1/e· 
pois do parto?" 

A costume-se com os pdtos grandes 
por ora. Embora possam não ser 

sempre elegantes, são um dos traços dis
tintivos da gestação. Os seios ficam in
chados e sensíveis por causa da maior 
produçao, pelo Ol'»anlsmo, cl.: emose
nio e progesterona. (0 mesno mecanis
mo opera no período pré-menstrual, 
quandc muitas mulheres experimentam 
alterações nos seios- embora tais alte-

rações sejam mais pronunciadas na gra
videz.) Não se dão por acaso: visam 
prepará·la para alimentar o bebê quan
do ele chegar. Se, entretanto, forem me
nos acentuadas numa segunda gravidez 
ou noutra gestação subseqüente (como 
costumam ser), não significa que você se
rá menos capaz de amamentar. 

Além do crescimento, você provavel
mente notará outras alterações nos seus 
seios. A aréola (a região pigmentada ao 
redor do mamilo) escurece, se alarga, e . 
poderá ficar marcada por áreas mais es
curas •. Embora esse escurecimento se ate
nue, não desaparec~ totalmente depois 
do nascimento. As pequenas saliências 
que por vezes se percebem na aréola são 
glândulas sebáceas que, embora hiper
trofiadas durante a gestação, retornam 
ao normal depois. Uma abundante tra
ma de vasos venosos azulados passa a ser 
entrevista nas mamas - bem mais sa
liente, pelo geral, em mulheres de pele 
clara - e representa o sistema de apor-
L~~.nutricional e de líquidos da mãe para 
' o bebê. Depois do parto ou do aleita
mento, a aparência da pele volta ao 
normal. 

Há felizmente uma alteração à qual a 
gestante não terá de se acostumar: a sen
sibilidade mamária ao toque, às vezes 
agonizante. Embora os seios cresçam du
rante toda a gestação -às vezes num vo
lume equivalente ao de três xícaras-, 
não costumam permanecer dolorosos ao 
toque depois do terceiro ou do quarto 
mes. Se vllo ou nllo cair depois do nas
cimento do bebê é coisa que, pelo me
nos em parte, depende da própria 
gestante. O estiramento e a queda do te
cido mamário decorrem da falta de su
porte durante a gestação - embora 
possa haver uma propensão genética. A 
gestante deve usar sutiã firme diariamen
te, purn l)t·otoscr 01 selos. Em coso de ao
rem muito grandes ou com tendência a 
cair, convém usar sutiã mesmo dur1.1.0te 
a noite. 

Se os seios aumente.rem Jogo no Jn.J.-
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cio da gravidez e depoi:s, repentinamen
te, diminuírem de tamanho (sobretudo 
se outros sintomas de gestação desapa
recerem sem explicação), entre em con
tato com o médico. 

"Meus seios ficaram enomus na minha primei
rrz gestaç4o, mas n4o parecem se modificar ago. 
rrz que estou na segunda. Sertl que tem a/gumil 
coÍSII emda?" 

As mulheres de seios.pequenos, que 
esperam ter os setos novamente 

grandes na segunda e na terceira gravi
d•!Z, às vezes ficam desapontadas, ao me
nos temporariamente . Embora em 
algumas cresçam como da primeira vez, 
noutras isso não aconte(e- talvez por
que as mamas, graças à experiência pré
via, não precisem de tantos preparativos 
e reajam aos hormônios da gestação de 
forma menos dramática. Nessas mulhe
res, os seios podem cr~r gradualmen
te no decorrer da gest.ação, ou talvez 
detenham essa expansã <>até após o par· 
to, quando tiver início a produção de 
leite. 

COMPLEMENTOS 
VITAMÍNICOS 
''Devo tomar vitaminas?'' 

Ninguém consegue seguir todos os di
as uma dieta nutri~ionalmente per

feita, sobretudo na gestação lncipente, 
quando a náusea matinal atua como su
pressor comum do apetite e quando 
aquela pequena nutrlçAo que algumas 
mulheres conseguem engolir muitas ve
zes volta diretamente para fora. A com
plementação vitamínica diária, embora 
não substitua a boa dieta no pré-natal, 
pode servir de aarantla d ietética, oaeesu· 
r"ndo, no caso do orgttnlsmo nilo coo· 
perar ou de ocasionalmente a gestante 
omitir refeições, que o b<bê nilo seja pre
judicado. Além disso, algumas pesqui-

sas revelam que as mulheres que fazem 
uso de complementação vitamínica an
tes da gestação e durante o primeiro mês 
são capazes de reduzir de forma ~ignifi
cativa o risco de problemas do tubo neu
ral (como o de espinha bífida) em seus 
filhos. A boa complementação, formu
lada especialmente para a gestante, é 
vendida em farmácias mesmo sem receita 
médica. (Ver na p. 118 a composição 
correta. para a gestação.) Mas é preciso 
não suBstituir a boa dieta por comprimi
dos de vitamina: as vitaminas são mero 
complemento. Qualquer vitamina que 
ofereça à gestante mais do que a dose 
diária recomendada deve ser considera
da medicamento e só deve ser tomada 
sob supervisão médica, quando os bene
fícios superem os riscos. 

Muitas gestantes percebem que a com
plementação vitaminica às vezes acentua 
a náusea no inicio da gravidez, às vezes 
até depois. A uoca de produto pode aj~
dar. O mesmo poderá o...'Orrer se você co
meçar a tomar a cápsula ou comprimido 
depois das refeições. Verifique com o 
médico, porém, antes de trocar de pro
duto, para que a fórmula do novo aten
da às suas necessidades de complemen
tação. 

Em algumas mulheres, o ferro pr-e
sente na complementação vitamínica 
pode causar constipação ou diarréia. 
Convém mais uma vez trocar de pro
duto. O uso de complementação vita
m!nica sem ferro e de um preparado 
que o contenha em separado pode tam· 
bém reduzir a •rritaçAo e allviar os sin
tomas. Além disso, o m~dico pode 
presct ever um que se dissolva no intesti
no e não no estômago, que é mais scmsi
vel. Peça o conselho dele. 

GRAVIDEZ ECfÓPICA 

"!J1nto cNICIIS de ..e: em qUDndo. Sel'd qllt'JKU
so est11r com grrzvlde: ect6piC4 sem sllbcir1" 
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O receio de gravidez tubária (ou gra
videz ectópica) fica rondando o pen

samento de toda gestante (sobretudo 
na primeira gestação) que tenha ouvido 
a respeito desse tipo de implante anor
mal do concepto. Felizmente, para a 
grande maioria o receio não tem fun
damento - e deve desaparecer por com
pleto por volta da oitava semana de 
gestação, quando são diagnosticadas e 
encerradas as gestações ectópicas, na 
grande maioria. 

Apenas cerca de uma em 100 gestações 
é ectópica- ou seja, ocorre fora do úte
ro, em geral nas trompas de Falópio.) 
Algumas destas chegam a ser diagnosti
cadas antes de a mulher perceber que está 
grávida (são muitos os casos). Assim é 
que se o médico tiver confirmado a sua 
gestação através de um exame de sangue 
e de um exame flsico, sem sinais de gra
videz tubária, a leitora poderá riscares
sn preocupação da lista . 

Há vários fatores que tornam as mu
'heres mais suscetíveis à gravidez ectó
pica, entre os quais: 

, • Gravidez tubária prévia. 

• Doença inflamatória pélvica pre
gressa. 

• Cirurgia tubária ou abdominal ante
rior, com formação de cicatriz no pós
operatório. 

• Ligadura de trompa malsucedlda (pa
ra esterilização) ou ligadura de trom
pa invertida. 

• MuJher em uso de DIU durante a con
cepção (o DIU tem mais chance de evi
tar a concepção no útero do que fora 

llaao ~ostuma ocorrer porque alguma lrrcgula
r\cladc da trompa Impede a passaacm do ovo at~ 
o lltc .-o. Em raras ocasiOes o ovo fecundado se 
lmplrmta no ovário, na cavidade abdomlnal ou 
na cérvlce. 

dele - aumentando o risco de gesta
ções ectópicas entre as usuárias).' 

• Possivelmente, o abortamento múlti
plo induzido (as evidências não são 
claras). 

• Possivelmente, a exposição ao dietiles
tilbestrol (DES) durante a vida intra
uterina, sobretudo quando tiver oca
siom.do importantes anomalias estru
turais do aparelho reprodutor. 

Apesar da raridade, toda gestante
sobretudo as de alto risco - deve se fa
miliarizar com os sintomas da gestação 
ectópica . A cólica ocasional, provavel
mente decorrente de estiramentos liga
mentares com o crescimento uterino, não 
faz parte deles. Mas há muitos outros 
que vão requerer a avaliação médica ime
diata. Em caso de a gestante não poder 
entrar em contato imediato com o mé
dico, ela deve dirigir-se a um pronto
socorro. 

• A dor em cólica, em cãibra, que se 
acentua ao toque, em geral no baixo
ventre- a princípio de um dos lados, 
embora depois possa se irradiar para 
todo o abdome. Pode ser agravada pelo 
esforço ao defecar, pela tosse e pelos 
moviméntos. Em caso de rompimento 
tubário, a dor se torna aguda e cons
tante por breve período antes de se di
fundir por toda a regUlo pélvica. 

• Pequenas manchas de sangue (vaginal) 
ou leve hemorragia (intermitente ou 
persistente), que muitas vezes prece
dem a dor em dias ou semanas, em
bora possa não haver sangramento 
sem a ruptura da trompa. 

• Hemorragia Intensa Se! houver ruptu· 
ra da trompa. 

4Mas o uso de DlU no passado nil.o pnrece au. 
mentar o risco. 
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• Náusea e vômito em cerca de 25% a 
500Jo dos casos -embora difíceis de 
distinguir da náusea e do vômito ma
tinais. 

• Tontei ra ou fraqueza, em alguns ca
sos. Havendo rompimento tubário , 
são comuns o pulso débil e rápido, a 
pele úmida e o desmaio. 

• Dor no ombro, em algumas mulheres. 

• Sensação de pressão no reto, em algu
mas mulheres. 

No caso de uma gravidez ectópica, o 
atendimento médico de emergência não 
raro salva a trompa de Falópio da mu
lher e também a sua fertilidade (ver p. 
388, para o tratamento da gravidez ec
tópica). 

A CONDIÇÃO DO BEBÊ 

"Fico nervoslssima porque não consigo sentir 
o meu bebê. Ele pode morrer sem que eu fique 
sabendo?" 

Nessa fase, sem crescimento percep
tível do abdome e inexistindo ativida

de fetal evidente, é realmente difícil imagi
nar que dentro de nosso corpo esteja vi
vendo, se desenvolvendo, um bebê. Mas a 
morte do feto ou do embrião sem a devida 
eliminação uterina no aborto espontâneo 
é muito rara. Quando acontece, desapare
cem todos os sinais de gestação, inclusive 
a dor ao toque dos seios e seu crescimen
to, podendo surgir urn cmrlmento de to• 
nalidade marrom, pardacento, embora 
não se manifeste a hemorragia franca. Ao 
exame, o médico verificará que o útero di
minuiu de tamanho. 

Se em qualquer período todos os sin
tomas de sua gestação parecerem desa
parecer, ligue para o médico. É melhor 
do que ficar em casa se remoendo de 
preocupações. 

ABORTO ESPONTÂNEO 

"Pelo que eu li e pelo que minha mãe me diz, 
receio que fiz e que esteja fazendo tudo que é 
capaz de cu usar um aborto." 

Para muitas gestantes, o receio do 
aborto as faz conter a alegria no 

primeiro trimestre. Algumas só dão as 
boas-novas depois do quarto mês, quan
do passam a ter alguma segurança de 
que a gravidez há de prosseguir. E pros
seguirá, de fato, para a grande maio
ria - provavelmente para 90% das ges
tantes. s 

Há ainda muito a ser aprendido sobre 
as causas do abertamente precoce, mas 
entre os fatores que não o causam estão 
os seguintes: 

• Problema anterior com DIU. A cica
trização do endométrio (o tecido que 
reveste o útero) em decorrência de in
fecção provocada por DIU é capaz de 
impedir a implantação do O" O na ca
vidade uterina, mas, depois da im
plantação, ele não costuma causar 
abertamente. Nem a dificuldade an
terior em manter o DIU em posição 
há de interferir numa gestação. 

• História de abertamente múltiplo.6 A 
formação cicatricial no enciométrio 
em virtude de múltiplos abortos, co
mo a oriunda das infecções por DIU, 
é capaz de impedir a implantação do 
ovo mas não ser responsável por abor· 
to precoce. 

scerca de 1 O o/o das gestações diagnosticadas ter· 
minam clinicamente em aborto aparente. Outros 
200Jo a 40% terminam antes do diagnóstico ser 
feito: são esses os abortos espontâneos qu" pas· 
sum despercebidos. 
6Embora não sejam causa Imediata de aborto 
espontâneo precoce, os abortos de repetição e 
outros procedimentos que exigem a dilatação da 
cêrvlce podem ca usnr en frnq ueclmento ou iusu· 
ficiência cervical - muitas 1 ezcs motivo Je abor· 
to espontâneo tardio. (Ver p. 212.} 
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• Os transtornos emocionais - decor
rentes de discussão, de estresse no tra
balho ou de problema~ familiares. 

• Uma queda ou pequenas lesões aciden
tais da gestante. No entanto, as lesões 
traumáticas de maior gravidade po
dem comprometer o feto, havendo 
portanto sempre necessidade de tomar 
certas precauções- usar cinto de se
gurança, não subir em escadas bam
bas etc. 

• A atividade Fsica usual e a que se es
tá acostumada, como as tarefas do
mésticas; segurar crianças no colo, 
segurar sacolas ou outros objetos mo
deradamente pesados (ver p. 241); 
pendurar cortinas; mover móveis le
ves; e o exercício moderado e seguro 
(ver p. 225). 7 

•• Relações sexuais- a menos que a mu
lher tenha história de aborto espontâ
neo ou esteja sob outros aspectos em 
risco elevado de perder a gravidez. 

Há diversos fatores, no entanto, que, 
segundo se pensa, aumentam o risco de 
aborto espontâneo. Alguns não costu
mam recidivar e não devem interferir em 
futuras gestações. A exposição à rubéo
la, por exemplo, ou a outras doenças te
ratogênicas, à radiação, ou a drogas 
prejudiciais ao feto; febre alta; ou DIU 
implantado no momento da concepção. 
Outros fatores de risco, uma vez identi
ficados, podem ser controlados ou elimi
nados em gestações futuras (a má 
nutriQ(lo; o tabagismo; t1 Insuficiência 
hormonal; e certos problemas médicos 
maternos). Alguns fatores de risco do 
aborto espontâneo não são facilmente 
superados, como as malformações ute-

'Numa gestação de alto risco, o médico pode li
mitar essas atividades ou mesmo prescrever ri
goroso repouso no leito . Mas só é necessário 
limitar as atividades sob orientação do médico. 

rinas (embora, às vezes, possam ser cor
rigidas cirurgicamente) e certas enfermi
dades crônicas da mãe. 

Em raras ocasiões, os abortos suces
sivos remontam à rejeição pelo sistema 
imunológico da mãe das células do pai 
no embrião em desenvolvimerlto. A imu
noterapia pode ser capaz de corrigir es
se problema e possibilitar uma gravidez 
normal. 

Quando não se preocupar. É importan
te entender que nem toda cólica, nem to
da dor, nem toda manchinha de sangue 
é necessariamente aviso de aborto imi
nente. Quase toda a gestação normal de
ve englobar ao menos um dos seguintes 
sintomas, de um modo geral inócuos, 
numa ou noutra ocasião:8 

• Cólicas leves, dolorimento ou uma 
sensação de repuxo de um ou de am
bos os lados do abdome, via de regra, 
por estiramento dos ligamentos que 
dão sustentação ao útero. Salvo quan
do a cólica é pronunciada, constante, 
ou acompanhada de sangramento, 
não há motivo para preocupação. 

• Pequenas perdas vaginais por ocasião 
do período menstrual esperado, cer
ca de 7-10 dias depois da concepção, 
quando um pequenino aglomerado de 
células- que dará origelli ao bebê -
se fixa à parede uterina. É fenômeno 
comum nessas ocasiões e não indica 
necessariamente qualquer problema 
com a gravidez- já que não se acom
panha de dor na região abdominal in
ferior. 

Ao suspeitar de aborto. Em vigência de 
qualquer dos sintomas arrolados na pá
gina anterior, convém chamar o médi-

KConvém rotineiramente Informar o médico so
bre quo/quer dor, cólica ou sangramento. Na 
maioria dos casos, ele conseguirá afastar a sua 
preocupação. 
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Os Possíveis Sinais de Aborto Espontâneo 
Quando Chamar imediatamente o Médico 
(por Precaução) 

• Quando ocorrer sangramento acompanha
do de cólicas ou dor no centro do baixo
ventre. (A dor de um dos lados na gesta
ção incipiente pode ser desencadeada por 
gravidez ectópica, e também justifica cha
mar o médico.) 

• Quando a dor é intensa ou persiste por 
mais de um dia, mesmo quando não acom
panhada de secreção tingida de sangue ou 
de hemorragia. 

• Quando o sangramemo é tão intenso quan
to o do período menstrual, ou se o apare
cimento de manchas de sangue persistir por 
mais de três dias. 

Quando Ir para o Pronto-socorro 

• Quando já há história de aborto e ocorre 
sangramemo, acompanhado ou não de có
lica (ou quando ocorrem ambos). 

co. No caso dos sintomas sob a rubrica 
"Situações de Emergência" e a l<!itora 
não encontrar o médico, é preciso dei
xar recado e chamar uma ambulância ou 
ir direto para um pronto-socorro. 

Enquanto se espera o auxílio, cumpre 
deitar, se posslvel, ou então repousar nu
ma cadeira com os pés para cima. Em
bora não se vá impedir o aborto se este 
tiver de ocorrer, consegue-se ao menos 
relaxar. O que também ajuda a relaxar 
é saber que a maioria das mulheres com 
episódios de sangramento na gravidez in
cipiente chegam a termo e têm filhos sa
dios, normais. 

Se houver suspeita ou diagnóstico de 
aborto, ver p. 392. 

"Eu realmente nllo e~·ttJu me sentindo grdvlda. 
Serfl que abortei sem suber?" 

• Quando o sangramemo é tão imenso que 
requer o uso de vários absorventes numa 
hora só, ou quando a dor é insuportável. 

• Quando se eliminam coágulos ou matt:rial 
acinzentado ou cor-de-rosa- o que pode 
significar que o abortamento já começou. 
Se você nãi:J puder chegar ao médico, con
vém ir para o pronto-socorro maus pró
ximo ou para o serviço de emergênc:ia obs
tétrica recomendado pelo médico. Talvez 
o médico queira preservar o material eli
minado (num saco plástico, num outro re
cipiente limpo) para descobrir se é ameaça 
de aborto, ou aborto completo ou incom
pleto, requerendo D & E (dilataçã.o e es
vaziamento, com curetagem). 

A preocupação com o aborto imperce
bido, embora comum, não se jus

tifica. Uma vez estabelecida a gestação, 
os sinais de abortamento não são da 
espécie que simplesmente passa desper
cebida. Além disso, é rarlssimo o em
brião em desenvolvimento morrer e não 
ser expelido do útero. "Não se sentir 
grávida" , tão-somente, não costuma 
ser motivo para preocupação - mui
tas mulheres com gravidez normal não 
se sentem grávidas, ao menos até que 
comecem a perceber os movimentos fe
tais. Divida a sua preocupação com o 
médico na próxima consulta; ele será 
sem dúvida capaz de tranqüilizar vo· 
ce. 

Se, no entanto , estiver experimentan
do os sintomas de gravidez e todos re-

.. 
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pentinamente desaparecerem sem expli
cação, telefone ao médico.9 

ESTRESSE 

"Me11 tra/Húho é superestressllRte. Eu nllo p/11· 
IU',}al'fl ter um filho ag0111, mas eng1'Q~ideL De· 
1'0 JHlrtlf fk trabaJ/uu?" 

O estresse foi se transformando, com 
o passar das duas últimas décadas, 

numa importante área de pesquisa em 
virtude do efeito que tem em nossas vi
das. Dependendo de como o enfrentamos 
e a ele reagimos, pode nos ser benéfico 
(quando nos estimula para um melhor 
desempenho, para uma atividade mais 
eficiente) ou maléfico (quando sai de 
controle, nos sobrecarregando e nos debi
liWido). Se o estresse no trabalho a man
tt:m no auge da eficiência, estimulando-a 
e desafiando-a, não deverá ser prejudi
cial para a gravidez. Mas se a deixa an
lliosa, sem sono, deprimida ou se causa 
em você sintomas físicos (como cefa
léia, dor uas costas ou perda do apetite), 

'Não se esqueça de que, pelo fun do primeiro 
trimestn·, a náusea matinal costuma ceder, a fre
qüência urinária diminui e a sensibilidade ma· 
mAria se torna menos pronunciada - o que é 
absolutam~me normal. 

então poderá ser. Pode também ser pre
judicial quando a esgota (ver p. 135 pa
ra dicas sobre como combater a fadiga). 

As reações negativas ao estresse po
dem se complicar pelas oscilações nor
mais do humor durante a gestação. Se 
certas reações (perda do apetite, má ali
mentação, insônia) têm agora um efeito 
adverso sobre voce, com a continuidade 
acabarão tendo o mesmo efeito sobre o 
bebê no segundo e no terceiro trimestres. 
Por isso é preciso dar prioridade desde 
já ao combate ao estresse de forma cons
trutiva. Eis o que pode ajudar: 

Fale a respeito. Deixe que as ansiedades 
venham à tona: a melhor forma de evi
tar que a derrubem. Mantenlta abertas 
as linhas de comunicação com o mari
do, passando mais tempo com ele no fim 
do dia para exprimir as preocupações e 
as frustrações. (Naturalmente é prová
vel que ele também precise de um om
bro amigo para desabafar. Portanto, 
prepare-se para fazer a sua parte como 
ouvinte.) Juntos poderão encontrar al
gum alivio, mesmo um melhor humor, 
nas situações respectivas. Mas se acon
tecer o contrário e vocês acabarem fican
do ainda mais irritados, fale com outro 
membro da famllia, com o médico, com 
uma amiga ou qualquer outra pessoa. Se 

Relaxar É Fácil 
Há muitü foi1Illli e técnica~ de relaxa

memo. Uma delu é a ioga. Damos aqui dois 
exerclclos de relaxamento que podem ser fel· 
tos em qualquer lugar e a qualquer hor11. Aju
dam a aliviar a ansiedade e laiDbém podem 
ser praticados reaularmente. 

I. Sente com os olhos fechados. Relaxe os 
músculos começando pelo1 dos pés e vá 
•11bln1tu1 per~~~&~, dor1o, p111 oço o roRto. 
ltl!lplre sotuente pelo narl.z. Ao expelir o 
ar elos pulmOes, repita a palavra "um" 

(ou "paz", ou qualquer outra palAvra 
bem simples). Prossi&a dW'ante 10 a 20 
minutos. 

2. Inspire lenta e profundamente pelo nariz, 
empurrando o abdome para fora como 
normalmente faz. Conte até quatro. Em 
seguida, deixando os ombros e o pesco
ço relaxarem, expire vagarosamente e com 
tranqllllldoíl•, uontando ••• tols. R~t1lta 
essa seq Uêncla quatro ou clnco vozlls pa
ra banir a tensão. 
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nada parece ajudar, b usque auxílio pro
fissional. 

Faça alguma coisa a respeito. Identifi
que as fontes de estresse no trabalho e 
noutras esferas da vida. Veja de que mo
do poderia modificá-la~ . Se estiver ten
tando fazer mais do que está ao seu 
alcance, elimine algumas atividades. Se 
está com responsabil idades em excesso 
em casa ou no trabalho, defina priori
dades e depois decida quais as que po
dem ser adiadas ou delegadas a outra 
pessoa . Aprenda a cti:zer "não" a novos 
projetos ou a novas atividades antes d e 
sobrecarregar-se. 

Às vezes é bom sentar com um cader
no de notas e fazer listas das centenas de 
coisas que precisam ser feitas (em casa 
e no trabalho) a fim de planejá-las me
lhor e, quem sabe, pôr um pouco de or
dem no caos da sua vida. Risque-as da 
lista à medida que forem sendo cumpri
das: consegue-se assim uma sensação de 
conquista e de recompensa. 

Durma. d sono é a passagem para a re
generação- da mente e do corpo. Mui
tas vezes a tensão e a ansiedade se 
exacerbam quando não fechamos os 
olhos por tempo suficiente. Se o proble
ma for a insônia, veja as dicas à p . 175. 

Alimente-se. O estilo de vida febril leva 
a hábitos alimentares febris. A nutrição 
insuficiente durante a gravidez pode ter 
um duplo efeito: prejudica a capacida
de de enfrentar o estresse e afeta o cres
cimento e o desenvolvimento do bebê. 
Nilo se afaste da dieta ideal : faça tres re
felçOes principais ao dia mais lanch~:s 
(ver p. I 09). 

Elimine-a, no banho. Um banho morno 
(mas nllo de banheira) 6 uma excelente 
forma de aliviar a tensllo. Experimente 
um depois de um dia agitado. Vai tam
bém lhe ajudar a dormir melhor. 

Afaste-se das situa~õcs cstressantes por ~ 
algum tempo. Combata o estresse com 
qualquer atividade que lhe seja relaxan- li 
te- esporte (consulte o médico e obser-
ve as orientações à p. 231); leitura; 
cinema; música (vá para o trabalho com · 
seu wa/kman para ouvir música relaxan-

1
j 

te durante os intervalos e o almoço, ou 
mesmo durante o trabalho, quando pos
sível). Dê longas caminhadas (ou curtas, 
durante o almoço, por exemplo, mas 
d ando tempo suficiente para a boa ali
mentação); medite (feche os olhos e ima
gine uma cena bucólica, ou mantenha-os 
abertos e fite alguma fotografia ou qua
dro estrategicamente colocado no escri
tório). Pratique técnicas de relaxamento 
(ver p. 147), não só porque ajudam du
rante o parto, mas porque ajudam a eli
minar o estresse a qualquer hora. 

Afaste-se da situação estressantt! defini
tivamente. Talvez o problema não este
ja no próprio estresse e sim no próprio 
trabalho. Considere a possibilidade de 
antecipar a licença-maternidade. de só 
trabalha r meio expediente, de mudar de 
função para alguma menos estressante. 

Lembre-se: o seu quociente de estres
se só vai aumentar depois que o bebê ti
ver nascido; faz sentido tentar aprender 
a lidar com ele agora. 

MEDO EXCESSJVO CüM 
RELAÇÃO À 
SAÚDE DO BEBÊ 
"Acho que~ melo lrruclonu/, mas 1100 cu11siJJO 
dormir IJII comer e nem me co11centrur no tru· 
bu/ho, com medo de que o bebí! /,do seja nor
mal." 

Todu gestante se preocupa com Isso. 
Meu filho vai ser normal ou não? 

Mas se uma preocupação moderada que 
nllo responde à tranqOilização (como a 
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que tentamos dar neste livro) é um as
J.e<:to inevitável, V·!rdadeiro efeito colate
ral da gravidez, a preocupação excessiva 
que interfere em nossas atividades preci
sa de atenção profissional. Fale com o 
médico. Talvez uma ultra-sonografia 
consiga afastar os temores. Muitos mé
dicos mostram-se dispostos a fazer esse 
exame quando a paciente se revela mui
to ansiosa, particularmente se tiver al
gum motivo específico para temer pela 
saúde do bebê (andou freqüentando mui
to a sauna antes de saber que estava grá
vida, por exemplo) ou mesmo que tal 
preocupação não tenha motivo aparente. 
Os riscos desse tipo de exame para a mãe 
e para o feto são superados pelos riscos 
gerados pela ansiedade excessiva (sobre
tudo quando a futura mamãe deixa de 
se alimentar e de dormir). 

Embora o ultra-som não possa identi
ficar todos os problemas em potencial, 
mostra-se de uma utilidade extraordiná
ria depois que o feto cresceu . Mesmo o 
esboço, borrado como é, do bebê normal 
- com todos os membros e órgãos no 
lugar- pode oferecer enorme conforto. 
Esse fato, além da tranqüilização pelo 
médico, e talvez pelo especialista que 
avalia o ultra-som, pode ajudar a gestan
te a superar o problema: talvez volte a 
cuidar de si mesma e do bebê. Caso con
trário, recomenda-se o aconselhamento 
profissional. 

Outros tipos de diagnóstico pré-natal 
como a amniocentese e a amostragem de 

vilosidades coriônicas que podem dar ao 
casal e à gestante grande tranqüilidade 
só costumam ser recomendados quando 
há razão médica para o exame (ver pp. 
74 e 79), já que são procedimentos em 
que há algum risco. 

CARREGANDO OUTRAS 
CRIANÇAS NO COLO 
"Receio que ao pegar ao colo minha fi/h],hn 
de dois anos, que é muito pesada, possa me CllU· 

sar um aborto. " 

Você terá de encontrar outra desculpa 
para fazê-la andar com os próprios 

pezinhos. A menos que o obstetra a te
nha instruído para agir ao contrário, se
gurar e transportar pesos moderados 
(mesmo uma criança em idade pré
escolar) não faz nenhum mal. Mas você 
deve evitar chegar ao ponto da exaustão 
(ver p. 209). Com efeito, culpar agora o 
irmãozinho de sua filha para não levá
la ao colo poderá gerar sentimentos des
necessários de rivalidade e de ressenti
ment0 para com o bebê mesmo antes de 
começar a competição. 

Com o evoluir da gravidez, entretanto, 
as costas poderão não suportar o peso 
do feto e de um bebê de colo. Nesse ca
so, não se esforce em demasia. Mas cul
pe as costas e não o bebê, e compense o 
fato de não o levar ao colo abraçando-o 
e dando-lhe consolo ao sentar-se. 

0 QUE É IMPORTANTE SABER: 
ATENDIMENTO MÉDICO REGULAR ........................................................ , ... 

Na última década, os movimentos 
populares em prol do mútuo aten· 
dimento, da mútua assistência, 

trouxeram aos norte-americanos toda a 
sorte de Informações: as pessoas come· 

çaram a aprender nilo só a tirar a pró· 
prln presstlo arterial e a verificnr o pulso, 
mas também a tratar em casa as disten
sões musculares, as dores de garganta e a 
diagnosticar dor de ouvido. O impacto 
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dessas medidas sobre a eficácia do aten
dimento médico revelou-se indiscutivel
mente positivo- ao eliminar urna série 
de consultas inúteis aos médicos e ao tor
nar as pessoas melhores pacientes quan
do a eles recorriam. Mas sobretudo deu 
consciência da responsabilidade sobre a 
própria saúde, e trouxe a possibilidade 
de as pessoas se tornarem bem mais sa
dias nos anos vindouros. 

Mesmo durante a gestação, conforme 
você há de depreender pela leitura deste 
livro, são numerosas as medidas a serem 
wmadas para que os nove meses trans
corram com maior conforto e seguran
ça, para que o trabalho de parto e o 
parto transcorram mais facilmente e pa
ra que o bebê nasça com mais saúde. 
Mas prosseguir sozinha durante a gesta
ção, mesmo que por alguns meses ape
nas, é abusar do princípio da 
auto-suficiência -que se funda na exis
tência de um laço de viva cooperação en
tre a paciente e o profissional de saúde. 
O atendimento profissional regular du
rante a gestação é elemento crucial. Uma 
pesquisa revelou que as mulheres com 
maior número de consultas no pré-natal 
(média de 12,7) tiveram filhos maiores 
e com melhores índices de sobrevida do 
que as com menor número de consultas 
(1,4 em média). 

PROGRAMAÇÃO 
DAS CONSULTAS 

De forma ideal, a primeira consulta 
ao obstetra deveria ocorrer antes da 

concepção. Eis um ideal que muitas de 
nós, especialmente as que engravidamos 
sem termos planejado, não temos como 
conseguir. Também muito acertado é 
consultar o médico tão logo se suspeite 
da gravidez. O exame médico (interno) 
ajuda n confirmur a possibilidade e já re· 

velará quaisquer problemas que exijam 
acompanhamento. Daí em diante, a pro
gramação das consultas vai depender do 
obstetra e dos riscos envolvidos na gra
videz. Na gestação normal, de baixo ris
co, as consultas provavelmtnte se 
repetirão mês a mês, até o fim da 32~ se
mana. Depois do que, passam a ocorrer 
de duas em duas semanas até o último 
mês, quando são comuns as consultas se
manais. 

Para o que esperar de cada consulta 
no pré-natal, consultar os capítulos cor
respondentes. 

CUIDADOS COM AS 
OUTRAS PARTES 
DO CORPO 

As preocupações de ordem obstétrica 
naturalmente avultam durante ages

tação. Mas embora a saúde da gestante 
deva começar pela barriga, não há de fi
car só aí. E não há por que esperar que 
os problemas surjam. Vá ao dentista: to
do o trabalho odontológico, sobretudo 
o preventivo, pode ser feito com segu
rança durante a gravidez (ver p. 215). Vá 
ao alergista, se necessário. As pessoas 
com alergias de maior gravidade talvez 
precisem de acompanhamento. As doen
ças crônicas e outras afecções importan
tes devem ser também acompanhadas 
ora pelo clínico geral, ora por especia
listas. Quem vai fazer parto con partei
ra deve recorrer a um obstetra ou clínico 
para resolver todos os problemas 
médicos. 

Surgindo novos problemas durante a 
gestaçllo, nao os Ignore. Mesmo no ca· 
so de sintomas relativamente inócuos, é 
mais importante do que nunca consultar 
o médico de imediato. O bebê precisa de 
uma mãe lotafmente sadia. 
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Quando Chamar o Médico 
É melhor ter um protocolo para seguir, 

junto com o médico, antes de a emergência 
,;hegar. Não tendo um, ou se algum sinto· 
ma apresentado pela gestante estiver neces
sitando de atenção mr dica imediata, tentar 
fazer c seguinte. Primeiro, li.%ar para o con
sultório do médico. Se ele não estiver, tele
f Jhar de novo depois de alguns minutos 
deixando reLado- explicando a situação e 
o que pretende fazer. Em seguida, dirigir-se 
para o pronto-socorro mais próximo ou cha
mar uma ambulância. 

Ao informar o médico do que estiver sen
tindo, você deve mencionar todos os demais 
sintomas, não importa a pouca relação que 
pareçam ter com a queixa mais importante 
e imediata. É preciso ser especí fica, 
informando-o da duração, da freqüência com 
que retornam, do que os exace rba ou os ali
via, e de Slla intensidade. 

• Doa na região abdominal inferior (baixa), 
de um ou dos dois lados, que não cede: avi
sar ao médico no mesmo dia; se acompa
nhada de sangramento, náusea ou vômito, 
chamá-lo imediatamente. 

• Discreta secreção vaginal (manchas): no
tificar o médico no mesmo dia. 

• Sangramento intenso (sobretudo se acom
panhado de dor abdominal ou nas costas): 
chamá-lo imediatamente. 

• Sangrarnento nos mamilos, no reto, na be
xiga: telefone imediatamente. 

• Tosse com eliminação de sangue: telefo
ne imediatamente. 

• Jorro ou gotejamento constante de líqui
do pela vaalna: chamá-lo Imediatamente. 

• Súbito &limemo da sede, acompanhado de 
dificuldade de micção, ou de ausência de 
micção durante um dia inteiro: chamá-lo 
Imediatamente. 

• Inchação ou edema das rnilos, rosto, olhos: 
chOlllllr no m~amo dia, Su multo ltatunsu 

e repentina, ou acompanhada de dor de ca
beça e visão turva: chamá-lo imedia
tamente. 

• Dor de cabeça que persiste por mais de 
duas ou três horas: chamá-lo no mesmo 
dia. Se acompanhada de distúrbios visuais 
ou de súbita inchação dos olhos, face ·e 
mãos: chamá-lo imediatamente. 

• Queimação ou dor à micção (ao uri nar): 
chamá-lo no mesmo dia. Se acompanha
da de calafrios e febre acima de 38°C e/ou 
de dor de cabeça: chamá-lo imediatamente. 

• Distúrbios visuais (visão turva, obscureci
mento, visão dupla) que persistem por mais 
de duas ou três horas: chamá-lo imedia
tamente. 

• Desmaio ou tonteira: notificá-lo no mes· 
mo dia. 

• Calafrios e febre acima de 38°C (sem sin
tomas de gripe ou resfriado): chamá-lo no 
mesmo dia. Febre acima de 39°C: chamá
lo imediatamente. 

• Náusea e vômito intensos, vomitando mais 
de duas a três vezes ao dia no primeiro tri
mestre, vomitando mais tardiament~ na 
gestação sem nunca ter vomitado ames: 
notificar o médico no mesmo dia. Se ovO.. 
mito se acompanhar de dor e/ou febre: 
chamá-lo imediatamente. 

• Súbito ganho de peso (mais de I quilo) sem 
relação com a alimentação excessiva: no
tificar o médico no mesmo dia. Se acom
panhado de edema das mãos e do rosto 
e/ou ou dor de cabeça ou distúrbios vi
suais: chamá-lo Imediatamente. 

• Ausência de movimento fetal perceptível 
durante mais de 24 horas depois da 20~ se
mana: chame-o no mesmo dia. Menos de 
lO movimentos por hora (ver p. 237) de
pois da 28~ semana: chame·o imcdla· 
tamente. 

IS I 
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Quando em Dúvida 
Às vezes os sinais do corpo de que algo 

vai mal não são claros. Você se sente estranha
mente esgotada, com dores, não se sente bem. 
Mas não há nenhum dos sintomas n!tidos ar
rolados à p. 151. Se uma boa noite de sono 
e algum repouso a mais não a ajudarem a 
sentir·se melhor em um dia ou dois, não se 

acanhe de entrar em contato com o médico. 
É provável que talvez só haja necessidade de 
mais repouso. Mas também é poss!vel que vo
cê esteja aaêmica ou abrigando uma infecção 
de algum tipo. Cenas infecções- a cistite, 
para citar uma - fazem o seu trabalho sujo 
sem manifestarem sintomas óbvios. 
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O Segundo 
Mês 

A CONSULTA 

S
e for essa a primeira consulta pré
natal, veja a Primeira Consulta, p. 
133. Se for a segunda, você pode es

perar pela verificação dos seguintes ele
mentos, embora ocorram variações 
dependendo das suas necessidades par
ticulf\res e do estilo do obstetra:' 

• Peso e pressão arterial 

• Urina, pesquisa de açúcar e de pro
teínas 

• Mãos e pés, para detectar edema (in
chação), e pernas, para verificar a pre
sença de varizes 

• Os sintomas experimentados pela ges
tante, sobretudo os incomuns 

• Perguntas e problemas que talvez vo
cê queira discutir - levar uma lista 
pronta 

Os SINTOMAS CoMuNs 

V ~cê talvez experimente todos e~:es 
smtomas numa ou noutra ocastao, 
ou talvez só um ou dois deles. Al

guns persistem desde o mês anterior, ou
tros são novos. Não se espante, inde
pendentemente dos sintomas, se você 
ainda não se sentir grávida. 

Ftstcos: 

'Consulta r o Apêndice para a explicação dos 
procedimentos e dos exames realizados. 

• Fadiga e sonolência 

• Necessidade de urinar com freqüência 

• Náusea, com ou sem vômitos, e/ ou 
com salivação abundante (ptialismo) 

• Prisão de ventre (constipação) 

• Azia, má digestão, flatulência (gases), 
intumescimento abdominal 
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• Aversões e desejos alimentares 

• Alterações mamárias: plenitude, peso, 
dor ao toque, formigamento; escure
cimento da aréola (a região pigmen
tada em volta do mamilo); as 
glândulas sudoríparas na aréola se tor
nam proeminentes (tubérculos de 
Montgomery); surge uma rede de li
nhas azuladas sob a pele ao crescer o 
aporte de sangue ao seio 

• Cefaléia ocasional (semelhante à dor 
de cabeça que sentem algumas mulhe
res em uso de pílula) 

• Desmaio ou tonteira ocasionais 

• As roupas começam a ficar apertadas 
na cintura e no busto; o abdo:ne pa
rece maior, mais talvez pela distensão 
intestinal do que pelo crescimento 
uterino 

EMOCIONAIS: 

• Instabilidade comparável à da síndro
me pré-menstrual, em que há irritabi
lidade, oscilações de humor, irracio
nalidade, choro fácil 

• Apreensão, medo, alegria, euforia
qualquer um ou todos eles 

As PREOCUPAÇÕES COMUNS 

MODIFICAÇÕES VENOSAS 
"Tenho feias linhas azuladas debaixo da pele, 
nos seios'e ruJ barriga. Isso é normal?" 

M uitfssimo normal. Elas fazem parte 
da rede venosa que se expande pa

ra transportar o maior nuxo de sangue 
próprio da gravidez. Não só não há na
da para se preocupar como também é si
nal de que o corpo está fazendo o que 
deve. Podem aparecer antes em mulhe
res muito magras. Nas outras, a rede ve
nou talvez seja m~nos visível, ou nem 
perceptível, ou ainda só se mostrando na 
gravidez já adiantada. 

"Desde que engravidei, tenho nas coxas umas 
linhas avermelhadas em forma de aranha e de 
aspecto repugnante. São varizes?" 

Nilo silo bonltlll, mua nllo alio vorlzoa. 
São telanglectaslas, ou nevos arâ· 

neos, provavelmente resultantes das ai· 
terações hormonals da gestação. Devem 
esmaecer e desaparecer depois do parto; 

caso isso não ocorra, podem ser re
movidas. 

"Minha mãe e minha avó tiveram varizes du
rante a gravidez e depois tiveram problemas 
com elas. Nilo há nada que eu possa fazer pa
ra preveni-las durante a minha gestaçãCI?" 

C orno as varizes muitas vezes e1tibem 
tendência familiar, você faz bem em 

pensar na sua prevenção - sobretudo 
porque elas tendem a se agravar em ges
tações subseqilentes. 

As velas hígldus, normais, 1:ranspor· 
tum o sangue das extremidadt:s para o 
coração. Por trabalharem contra a for· 
ça da gravidade, dispõem de t1ma série 
de válvulas que impedem o fluw retró
grado. Em algumas pessoas, as válvulas 
não existem em número sufidente ou 
funcionam mal, causando o represamen• 
to de er.nauo nas velaa onde ll força da 
aravldade é maior (em aeral a11 pernas, 
mas podendo atingir também o reto ou 
a vulva), e daí a sua distens!lo, configu· 
rando as varizes. Veias que se d.lstendem 
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0 ASPECTO FíSICO 
NO SEGUNDO MÊS 
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Pelo fim do segundo mês, o embrião já 
tem aspecto mais humano: mede cerca de 
3 em do cabeça às nádegas (dos quais um 
terço é ocupado pela cabeça) e pesa cer
ca de 150g. O coração já bate, os braços 
e pernas já apresentam um esboço dos de
dos das mãos e dos pés. Os ossos come
çam a substituir a cartilagem. 

com facilidade podem ainda contribuir 
para o problema, o que é mais comum 
em pacientes obesas e ocorre quatro ve
zes mais em mulheres do que em ho
mens. Em mulheres suscetíveis, a 
condição muitas vezes aparece pela pri
meira vez durante a aestaçllo. E por vá
rios motivos: maior pressão uterina 
eobre as velas da pclve: maior pressão so
bre as veias das pernas; maior volume de 
sangue; e o relaxamento do tecido mus
cular das veias pelos hormônios gestató-

rios, fazendo com que as veias se dilaten 
bem mais. 

Os sintomas das varizes não são di fi 
ceis de reconhecer, embora variem mui 
tíssimo de intensidade. As veia 
intumescidas podem causar dor violen 
ta, leve dolorimento, sensação de pes• 
nas pernas, ou ser completamente assin 
temáticas. Ora se vê um discreto linea 
mento de veias azuladas, ora assomar 
proeminentes veias serpeantes desde 
tornozelo até a coxa ou a vulva. Nos cE 
sos de maior gravidade, a pele que recc 
bre as veias se edemacia, se resseca e s 
irrita. Ocasionalmente, no local da VE 

ricos idade desenvolve-se uma trombofl< 
bit e (inflamação da veia em questão coe 
formação de coágulo). 

Felizmente, as varizes durante a ge: 
tação podem muitas vezes ser prevenid : 
e seus sintomas minimizados, através c 
medidas que eliminem a pressão desn• 
c~ssária nas veias das pernas. 

• Evitar o ganho excessivo de peso. 

• Evitar os períodos prolongados de ç 
ou sentada; ao sentar, elevar as pe1 
nas acima do nível dos quadris quar 
do for possível; ao deitar, elevar E 
pernas colocando um travesseiro so 
os pés ou deitar-se de lado. 

• Evitar suspender grandes pesos. 

• Evitar grande esforço ao evacuar. 

• Use meias elásticas ou meia-calça d 
suporte, vestindo-as antes de levantar 
se pela manhã (antes do sangue se acu 
muiar nas pernas) e removendo-as 1 

noite ao ir para a cama. 

• Não use roupa apertada. Evite os cín 
tos justos, as cintas-ligas, e mesmo a: 
cintas destinadas a gestantes; as meia: 
soquetes ou compridas com barra dt 
elástico; as ligas; os sapatos apertados 

• Não fume. Descobriu-se uma posslve 
correlação entre o fumo e as varize1 
(além de toda uma. série de outriJs pro· 
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blemas de saúde, inclusive complica
ções da gravidez; ver p. 85). 

• Faça algum exercício - marcha ace
lerada, por exemplo, durante 20 a 3U 
minutos- todos os dias. 

• Praticar exercícios - por exemplo, 
uma caminhada a passos rápidos du
rante 20 a 30 minutos por dia. 

• Assegurar aporte suficiente de vitami
na C- há médicos que afirmam que 
essa vitamina ajuda a manter a higi
dez e a elasticidade das veias. 

A remoção cirúrgica das varizes não 
é recomendada durante a gestação, em
bora possa ser considerada alguns me
ses após o parto. Na maioria dos casos, 
porém, o problema costuma ceder ou 
melhorar espontaneamente depois do 
parto, em geral quando se readquire o 
peso pré-gestacional. 

A COMPtEIÇÃO FÍSICA: 
ALGUNS PROBLEMAS 
"Estao me ajHlrecendo espln/IQs, como quan· 
do eu era adolescente. " 

O brilho que algumas gestantes têm a 
sorte de irradiar não se deve apenas 

à felicidade pela iminente maternidade, 
mas também a uma maior secreção de 
oleosldades causada pelas altera~r-ões hor
monals. E a mesma explicac.;âo tem os 
cravos e espinhas que brotam durante a 
gestação em outras mulheres com menor 
sorte (sobretudo naquelas em que bro
tavam espinhas antes de vir a menstrua
ç"o). Embora difíceis de eliminar, há 
medidas que ajudam amante-las em pe
queno nUmero: 

• Manter-se fiel à Dieta Ideal- faz bem 
para a pele da gestante e para o bebê. 

• Não passar por uma torneira sem be
ber um corpo d'água - a água é um 
dos mais eficazes purificadores das 
porosidades da pele. 

• Lavar o rosto duas ou três vezes por 
dia com uma loção de limpeza suave. 
Evitar os cremes e as maquiagens gor
durosos. 

• Se o médico aprovar, fazer uso de 
complemento de vitamina B6 (25 a 50 
miligramas). Esta vitamina é usada no 
tratamento dos problemas cutâneos de 
origem hormonal, embora seu efeito 
ainda não tenha sido comprovado. 

• Se os problemas de pele forem inten
sos o suficiente para justificar a con
sulta a um clínico geral ou um 
dermatologista, informe-o que você 
está grávida. Alguns medicamentos 
usados para a acne, como o A centa
ne (ácido 13- eis retinóico) não de
vem ser empregados por gestantes por 
serem talvez prejudiciais ao feto. 

Para algumas mulheres, o ressecamen
to da pele, não raro acompanhado de 
prurido (coceira), é problema na gesta
ção. Os hidratantes podem ter grande 
utilidade (para melhor absorção, devem 
ser aplicados depois do banho, enquan
to a pele ainda está úmida). O mesmo 
efeito terá a ingestão de líquidos em 
abundância e a umidificação dos cômo
dos da casa na estação mals quente-. Os 
banhos freqüentes, principalmente com 
sabonete, tendem a aumentar o resseca
menta - evite tomá-los em excesso. 

A EXPANSÃO DA CINTURA 

"Por que a minha cintura jfJ ~'f exJHJndl" ta& 
to! Achei que s6 la 'aparecer' pelo menos 14 
pelo terceiro mes." 

A expansão da cintura pode ser perfei
tamente um legítimo produto da 

gravidez, sobretudo se a gestante era es-

I 
1 
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belta, magra, com pouco excesso de car
nes para que nele o útero em crescimen
to se escondesse. Mas pode ser resultado 
da distensão intestinal, muito comum no 
início da gestação. Por outro lado, tam
bém é uem possível que essa expansão se
ja uma indicação de que você está 
ganhando peso muito depressa. Se ages
tante j!\ adquiriu algo em tomo de um 
quilo e meio, convém analisar a dieta
muito provavelm:me estará exagerando 
no aporte calórico, possivelmente com 
calorias não-nutritivas. Passar em revista 
a Dieta Ideal e ler sobre o ganho de pe
soàp.l82. 

PERDENDO A FORMA 

"Fico com medo de perder pura sempre a for
ma depois de ter o bebê. " 

O quilo ou dois que a mulher em geral 
adquire a cada gestação de modo 

permanente, e a flacidez que em geral os 
acompanha, não são a conseqüência ine
vitável de ficar-se grávida. Decorrem de 
ganho de peso excessivo, do consumo de 
alimentos errados, e/ou de pouco exer
cício durante os nove meses. 

O ganho de peso durante a gravidez 
tem ctuas finalidades legítimas: nutrir o 
feto (:m desenvolvimento, em princípio, 
e armazenar reservas para a amamenta
ção do bebê depois do parto. Se a ges
tante adquirir tão-somente o peso 
necessário para atender a essas duas fi
nalidades e manter-se em boas condições 
físicas, a forma costuma voltar ao nor
mal alguns meses depois do parto, sobre
tudo se usar as reservas lipídicas para o 
aleitamento. 1 Portamo, deixe de se 
preocupar e trate de agir. Siga as reco
mendaçOes dlet~tlcas (Dieta ldenl) e ob· 
serve as recomendações sobre o ganho de 
peso à p. 182 e sobre os exercícios à p. 
225. 

Com atenção à dieta e aos exercícios 
durante a gestação, você poderá conse-

guir uma forma bem melhor depois do 
parto, porque terá aprendido a cuidar 
melhor do corpo. Se o marido aderir ao 
seu melhor estilo de vida, ele também po
derá ficar mais em forma depois da 
gestação. 

AZIA E MÁ DIGESTÃO 

"Sinto azia e m6-digestílo o tempo todo. Jssu 
vui afetar o bebê?" 

E nquanto a gestante se acha dolorosa
mente consciente dos incômodos gas

trointestinais, o bebê nem os percebe e 
nem é por eles afetado- desde que não 
interfiram na ingesta de bons alimentos. 

Embora a dispepsia possa ter alguma 
causa (em geral abusos alimentares) du
rante a gestação, como quando não se 
está grávida, há outros motivos para es
se incômodo agora. No início da gravi
dez, o corpo produz grande quantidade 
de progesterona e de estrogênio, que ten
dem a relaxar a musculatura lisa de to
dos os órgãos, inclusive a do sistema 
digestivo. Por isso, nele os alimentos às 
vezes se movem mais vagarosamente, 
causando má digestão e incômoda sen
sação de plenitude. Incômoda para ages
tante, não para o bebê, porque o trânsito 
lento dos alimentos pelo intestino favo
rece a absorção dos nutrientes pela cor
rente circulatória e, subseqüentemente, 
pelo organismo do bebê, através da 
placenta. 

A azia decorre da frowddão do esffnc· 
ter que separa o esôfago do estômago, 
permitindo a regurgitação para o primei
ro dos alimentos e sucos digestivos irri· 

2Há mulheres que durante a amamentação per
c~bent que perdem pouqu!ulmo peso; costumam 
porém voltar ao peso pré·aravldlco depois do 
desmame. Caso Isso nllo aconteça, será porque 
estilo consumindo multas calorias e queimando 
muito poucas. As mães que amamentam os fi
lhos com mamadeira terão de perder peso nos 
pós-parto através de dieta e de exercícios. 
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tantes. Os ácidos gástricos irritam o re
vestimento esofágico, causando a quei
mação perto do coração, embora nada 
tenha a ver com esse órgão. Durante os 
últimos dois trimestres, o problema pode 
se complicar com o crescimento uterino, 
que comprime o estômago para cima. 

É quase impossível passar os nove me
ses sem dispepsia; é apenas um dos even
tos menos agradáveis da gestação. Há, 
contudo, algumas formas excelentes de 
evitar a azia e a dispepsia a maior parte 
do tempo e de minimizar-lhes o incômo
do quando sobrevêm: 

• Evitar o ganho excessivo de peso; o ex
cesso de peso faz crescer a pressão so
bre o estômago. 

• Não usar roupas que apertam o abdo
me e a cintura. 

• Comer várias refeições pequenas em 
lugar de três grandes. 

• Comer devagar, garfadas pequenas, 
mastigando completamente. 

s Eliminar da dieta os alimentos que 
causam o incômodo. Entre os mais co
muns estão: alimentos quentes e mui
to condimentados; alimentos fritos ou 
gordurosos; carnes processadas 
(cachorro-quente, salsichas em geral, 
bacon); chocolate, café, álcool, refri
gerantes; hortelã e pimenta (mesmo a 
hortelã do chiclete). 

• N4o futnQr. 

• Evitar curvar-se sobre a cintura; 
abaixar-se sempre com os joelhos. 

• Dormir com a cabeça elevada alguns 
centímetros. 

• Relaxar. 

.. Se tudo o m.?.!B falhe.• em aliviar os sin-

tomas, peça o médico para receitar an
tiácidos ou outros medicamentos con
tra a azia, que não sejam contra-in
dicados a gestantes. Não fazer uso de 
produtos que contêm sódio ou bicar
bonato de sódio. 

AVERSÕES E DESEJOS 
ALIMENTARES 

"Certos alimentos -particularmente as hor
taliças vrrdes -, de que sempre gostei, têm um 
sabor esquisito agora. Em vez disso, sinto de· 
sejo de alimentos bem menos nutritivos." 

O clichê do marido apressado que sai 
no meio da noite, capa de chuva so

bre o pijama, atrás de um sorvete e de 
um irasco de picles para satisfazer os de
sejos da esposa grávida provavelmente 
ocorre com muito mais freqüência na ca
beça dos cartunistas do que na vida real. 
Poucos são os desejos das mulheres que 
as levam- cu aos maridos -tão longe. 

Mas a maioria de nós descobre que as 
preferências alimentares se modificam 
durante a gravidez. As pesquisas mos
tram que entre 76!1Jo e 900Jt das gestan
tes experimentam preferência muito 
especial por pelo menos algum alimento 
durante a gravidez e entre 500Jo e 850Jo 
alguma aversão alimentar. Em certa me
dida, essas repentinas excentricidades 
gastronômicas podem ser atribuídas às 
profundas alterações hormonais- o que 
deve explicar por que a aversão e a pre
ferência alimentares silo mais comuns no 
primeiro trimestre das primeiras gesta
ções, quando as alterações hormonais es· 
tão no seu apogeu. 

Os hormônios, contudo, não oferecem 
a única explicação para o quadro. Há 
também algum mérito na velha tese, tão 
aceita, de que sejam essas alterações do 
paladar sinais sensíveis do orsanismo 
materno - a aversão a certo alimento 
indicaria que esse nos seria prejudicial e 

, a ânsia por outro estaria dizendo que esse 
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nos seja necessário. Esse sinal vem quan
do o café preto pela manhã, que costu
mava ser o fundamento alimentar para 
.aosso dia de trabalho, começa a ser re
jeitado. Ou quando o drinque antes do 
jantar nos parece muito forte, mesmo 
que esteja fraco. Ou quando se percebe 
que ainda não se comeu frutas cítricas 
o suficiente. Por outro lado, quando a 
gestame sequer suporta enxergar um pei
xe, ou quando o brócolis de repente pa
rece amargo, não se poderá dizer que o 
corpo esteja emitindo sinais corretos. 

O fato é que os sinais do corpo rela
cionados aos alimentos são pouquíssimo 
confiáveis, talvez porque estejamos tão 
afastljldos da cadeia alimentar da natu
reza que não sabemos mais interpretá
los corretamente. Antes da invenção dos 
r;undaes, quando os alimentos provi
nham da natureza, o desejo por carboi
dratos e por cálcio nos lançaria em busca 
de frutas ou de morangos e de leite e 
queijo. Com a ampla variedade de ali
mentos tentadores (tantas vezes prejudi
ciais\ não admira que o corpo se 
atrapalhe na escolha. 

Noio se pode ignorar totalmente os de
.;ejos e as aversões. Mas pode-se lidar 
c )f•l eles sem colocar em risco o aporte 
nutridonal ao bebê. Se você desejar al
gum alimento bom para você e o bebê, 
não hesite em consumi-lo. Mas se dese
jar algum que não seja conveniente, pro
cure um substituto que satisfaça o desejo 
sem sabotar os interesses nutricionais do 
bebê: passas, damascos secos, biscoitos 
lntoara''• chucolnto (em barra) em lugnr 
de doclnhos açucarados, por exemplo; 
salgadinhos feitos c:om farinha de trigo 
integral c com pouco sal em lugar dos su
persalgrdos e inúteis do ponto de vista 
nutricional. Quan-:lo o substituto não sa
tisfizer, uma boa saída é a sublimação 
- fazer exercícios, tricotar, ler, tomar 
um banho morno, ou qu~:~lquor outrll dis
tração quando atacar a vontade. E, na
turalmente, de vez em quando ceder ao 
desejo e trapacear (ver p. 163). 

Se sentir súbita aversão ao café, álcool 
ou chocolate, ótimo. Vai tornar a renún
cia a tais hábitos ainda mais fácil. Quan
do a gestante não tolera peixe, brócolis 
ou leite, não há por que lhe forçar a in
gestão: é preciso encontrar fontes que os 
compensem do ponto de vista nutricio
nal. (Ver os substitutos apropriados na 
Dieta Ideal.) 

Em grande medida, as aversões e os 
desejos desaparecem ou se enfraquecem 
depois do quarto mês. E os que não ce
dem quase sempre são desencadeados 
por necessidades emocionais -a neces
sidade de um pouco mais de atenção, por 
exemplo. Se o casal estiver consciente de 
tal necessidade, será mais fácil satisfazê
la. A gestante poderá pedir no meio da 
noite, em vez do sorvete ou do sandui
chão, um romântico banho a dois ou um 
aconchego calmo e silencioso. 

Algumas mulheres criam hábitos ali
mentares muito particulares: gostam de 
comer terra, barro, cinzas etc. Como esse 
fenômeno, conhecido como "pica'', po
de ser sinal de deficiência nutricional, so
bretudo de ferro, precisa ser notificado 
ao médico. 

AVERSÃO OU 
INTOLERÂNCIA AO LEITE 
"Não suporto leite. Beber dois copos por dia, 
só de pensar, me d6 nduseas. Meu beM vai so
frer se eu não beber leite!" 

Em primeiro lugar, ntlo 6 do leite que 
o bebê precisa, é do cálcio. Como o 

leite é a fonte mais conveniente de cál
cio na dieta de quase todos os países, é 
um dos produtos mais recomendados pa
ra atender a essa necessidade durante a 
gestação. Mas há muitos substitutos que 
preenchem os requisitos nutricionais da 
mesma forma. Multas pessoas que nllo 
toleram a lactose (impossibilitadas de di
gerir o açúcar próprio do leite, a lacto· 
se) conseguem digerir alguns tipos de 
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laticlnios, como os queijos duros, os io
gurtes industrializados e um novo tipo 
de leite, com redução da lactose, produ
tos em que 70f1/o da lactose já tenham si
do convertidos em forma mais digerível. 
Mesmo quem não tolerar tais produtos 
ainda poderá obter o cálcio necessário ao 
bebê comendo os Alimentos Ricos em 
Cálcio, arrolados à p. 120. 

Você pode descobrir entretanto que, 
mesmo que durante anos tenha sido in
tolerante à lactose, é capaz de aceitar al
guns derivados do leite durante o 
segundo e o terceiro trimestre, quando 
as necessidades fetais de cálcio são maio
res. Mesmo que isso ocorra, não exage
re; procure aderir sobretudo aos 
produtos com menor chance de p ·ovo
carem uma reação. 

Se o problema com o leite não for fi
siológico, apenas questão de paladar, há 
várias maneiras de suprir o aporte de cál
cio necessário sem ofender as exigências 
gustativas. As opções são encontradas no 
rol de Alimeotos Ricos em Cálcio, já 
mencionado. Ou você pode tentar enga
nar suas papnas gustativas com leite em 
pó magro que venha incógnito a sua me
sa (na aveia, nas sopas, nos bolinhos, nos 
temperos, ·nas batidas, nas sobremesas, 
nos pudins etc.). 

Se, apesar de todos os seus esforços, 
não lhe pareça estar ingerindo cálcio su
ficiente na dieta, peça ao médico que lhe 
pr~screva uma complementação de 
cálcio . 

COLESTEROL 
"Meu marido e eu somos muito culdodo~·os 
com nossa dieta. limitamos o colesterol e as 
gordllrrJS. Devo continuar nesse regime durante 
a gravidez?" 

As gestantes, e em menor grau as mu
lheres em Idade fértil, encontram-se 

numa posição Invejável: não predsam 11· 
mltar a ingestão de colesterol de forma 

tão drástica quanto os homens e as 
mulheres de mais idade. Com efeito, 
o colesterol é necessário para o desen
volvimento fetal, de forma que a mãe 
automaticamente aumenta-lhe a pro
dução, elevando o teor de colesterol 
no sangue em cerca de 250Jo a 40%.3 

Embora você não tenha de comer uma 
dieta rica em colesterol para ajudar o 
corpo na produção desse composto vi
tal, sinta-se à vontade para abusar um 
pouco. Coma um ovo por dia se dese
jar,• use queijos para atender às deman
das de cálcio e desfrute de um filé gordo 
ocasionalmente - sem a menor culpa. 
Mas não se exceda, porque muitos ali
mentos ricos em colesterol são ricos em 
gorduras e calorias, e o abuso pode 
provocar-lhe um aumento excessivo de 
peso. A gordura em excesso faz o mes
mo (ver p. 116). E lembre-se de que mui
tos alimentos ricos em colesterol são 
também ricos em gordura animal mui
tas vezes contaminada por substflncias 
qulmicas indesejáveis (ver p. 164). 

Mas se você não precisa se preocupar 
com o assunto, os outros que moram 
com você precisam (exceto o que tem m~:
nos de dois anos de idade)1

• Essa reco
mendação serve mais para os adultos do 
sexo masculino, principalmente os que 
querem evitar certos problemas. A die
ta da gestante que se compõe de várias 
refeições por dia não deve ser seguida 
evidentemente pelos demais membros da 

3As mulheres com hlpercolesterolemla, elevaçlo 
do colesterol de natureza familiar, são exceções 
e não devem soltar o freio do colesterol durante 
a gestação. Devem continuar a seguir as reco
mendações do médico durante a gestação. 
4 Lembre-se de que o ovo cru ou mal colido 
ucarretu risco de suhnonglosc. 
·•os bebes com menos tlu dois llllOS pn:ulswn cte 
gordura c de colesterol para o devido crcsclrnento 
c o dcsenvolvlnlclllO ccrcbrul. Nuncu devem s~r 
submetidos a dieta com restrição de gorduras e 
de colesterol. exceto sob supervisão m~dica. 
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família. As refeições principais, reco
mendamos, não devem ser ricas em gor
duras, n'!m em colesterol e nem dema
siadamente calóricas. Desfrute sozinho 
da sua liberdade: coma os alimentos ri
cus em colesterol4uando não tiver nin
guém por perto para ficar com inveja. 

A DIETA SEM 
CARNE VERMELHA 

"Como frango e peixe, mas n4o suporto carne 
rerme/ha. &tou dando ao beM todas as pro
te/nas de que ele precisa?" 

O bebê vai ser tão sadio e feliz quanto 
o de qualquer outra mamãe que só 

come bifes ou carne assada. Peixe e aves, 
com efeito, fornecem-lhe mais proteínas 
e menos gorduras por calorias que as car
nes de porco, de vaca, de ovelha ou as 
vísceras. A dieta sem carne vermelha 
também contém menos colesterol, o que 
pode não fazer grande diferença a você 
durante a gravidez, embora represente 
algo de bom para o seu marido e talvez 
para outros membros da família. 

A DIETA VEGETARIANA 

"Sou vegetariana e tenho saúde perfeita. Mas 
todos- inclusive o obstetra- me asseguram 
de que, para ter um bebê sadio, preciso comer 
carne de vaca e peixe, além de ovos e de /aticl· 
nlos. Isso é verdade?" 

Os vegetarianos, sejam de que tipo 
for, podem ter filhos sadios sem 

comprometer seus princípios dietéticos. 
Mas é preciso que tenham mais cuidado 
no planejamento da dieta do que as fu
turas mamães carnívoras, certificando
JO sobretudo de obterem os seiuintes nu
trientes: 

Protefnus em quuntldude suficiente. f>aru 
lacto-ovovegetarianos, que só comem 

alimentos à base de ovos e leite, uma in
gesta suficiente de protelnas poderá ser 
garantida se fizerem uso de uma quanti
dade suficiente de a.mbos. Para o vege
tariano estrito, que não come ovos nem 
leite, a suficiência protéica vai depender 
de uma combinação das proteínas exis
tentes nos legumes e nas verduras para 
suprir as cinco porções de proteínas diá
rias (ver As Proteínas 11a Dieta Vegeta
riana: Combinações Completas, p . 127). 
Alguns substitutos da carne são boa fon
te protéica; outros são ricos em gordu
ras e calorias e de baixo teor protéico. 
Leia os rótulos. 

Cálcio em quantidade suficiente. Não há 
problema para a vegetariana que faz uso 
de laticínios, mas são necessárias hábeis 
manobras para as que não o fazem. Mui
tos derivados da soja contêm elevado teor 
de cálcio, mas cuidado com os leites de so
ja ricos em sacarina (açúcar, xarope de 
milho, mel); em lugar deles, procure pe
los derivados puros do feijão-soja. Para 
que o tofu seja contado como alimento ri
co em cálcio, deverá ter sido coagulado 
com cálcio; caso contrário conterá mui
to baixo teor desse mineral (ou mesmo ne
nhum). Nos Estados Unidos, algumas 
marcas de torti/Jas (panqueca mexicana) 
de milho triturado a pedra são boas fon
tes de :::álcio de origem não-láctea, asse
gurando -até metade de urna porção de 
cálcio por unidade (checar o rótulo). Ou
tra boa fonte não-láctea de cálcio é o su
co de laranja com cálcio. Para outras 
fontes consultar a lista de Alimentos Ri
cos em Cálcio à p. 120. Para garantia ex
tra, recomenda-se que as vegetarianas 
façam uso de um suplemento de cálcio 
prescrito por médico (há no mercado 
norte-americano fórmulas vegetarianas). 

Vitamina 8 11• As vegetarianas, mor
mente as riiorosas, freqüentemente não 
Ingerem essa vftamJna em tJUnntldulle su
ficiente, por ser ela encontruda sobretu
do em carnes. Por isso, é conveniente 
fazerem uso de complemento vitamfni-
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co que as supra de vitamina 812, ácido 
fólico e ferro. 

Vitamina D. Essa importante vitamina 
só ocorre naturalmente nos óleos de fíga
do de peixe. Também é produzida pela 
nossa pele quando nos expomos à luz do 
sol, embora por causa dos caprichos do 
tempo, das roupas fechadas e do perigo 
de se passar muito tempo no sol não seja 
essa uma fonte confiável da vitamina pa
ra a maioria das mulheres. Para garantir 
a ingestão segura de vitamina D, sobre
tudo para crianças e mulheres grávidas, 
a legislação norte-americana exige que o 
leite seja fortificado com 400 mg de vi
tamina D por litro. Se você não beber lei
te, certifique-se da presença de vitamina 
D no seu suplemento vitamlnico (rcr p. 
118). Seja cautelosa, entretanto, para 
não tomar vitamina D em doses além das 
exigências gravídicas, já que pode ser tó
xica em quantidade exagerada. 

OSALUMENTOSPOUCO 
NUTRITIVOS: 
GULOSEIMAS, PETISCOS 

"Sou viciada em alimenw~· muito pouco nutri· 
tivos- café com pão e manteiga pela manha, 
um cbeeseburger wmjritas no almoço. Receio 
n4o romper com esses hábitos, e acho que o 
bebe Wli sofrer com isso." 

'l/ocê está certa em se preocupar. An
' tes de engravidar, esses hábitos só 

prejudicavam a você mesma. Aaora tam
bém podem prejudicar o bebê. e só per
sistir nel'es e você estará negando ao bebê 
a nutrição suficiente durante a maior 
parte da gestação. Persista com esse ti
po de alimento à frente da dieta balan
ceada e muitas outras preocupações 
surglrâo, além das especificamente rela
cionadas ao bebe. 

Felizmente, todos os vícios podem ser 
abandonados. O da heroína. O do cigar-

ro. E o dos alimentos pouco nutritivos. 
Ser;uem-se várias formas de fa:~er-lhes 
frente, sem maiores sacrifícios: 

Mudar o local das refeições. Se o desje
jum costuma consistir num cafezinho já 
no escritório, procure tomar um melhor 
café da manhã antes de sair para o tra
balho. Se você não resistir a Ull) hambúr
guer na hora do almoço, vá· para um 
restaurante que não o sirva, ou apele pa
ra um sanduíche natural ou traga um de 
casa. 

Pare de pensar em só comer o que esti
ver à mão . Em vez de procurar pelo que 
é mais fácil, escolha o que for melhor pa
ra o seu bebê . Planeje as refeições e os 
lanches nntccipadamcntc para assegurar 
o aporte nutricional correto para você e 
para o feto. 

Não caia em tentação. Mantenha longe 
de casa as batatas chips, os doces açu
carados, as balas feitas com farinha re
finada e os refrigerantes adoçados com 
açúcar (os outros membros da família 
sobreviverão sem eles, e até se beneficia
rão da sua ausência). Quando chegar a 
hora do cafezinho no escritório, não dê 
importância a ele. Faça um estoque je 
lanches integrais em casa e no local de 
trabalho- frutas frescas e secas, nozes, 
alimentos nutritivos, biscoitos de farinha 
de trigo integral, sucos, ovos cozidos e 
queijos cremosos (os dois últimos neces
sitarão de refrigeração no trabalho ou de 
um saco de gelo na sua Jancheira). 

Nllo use a falta de tempo como pretexto 
para uma alimentação relaxada. Não le
va mais tempo preparar um sanduíche de 
atum para levar ao trabalho do que fi
car plantada na fila da lanchonete. Tam
b6m demora menos fatiar um pêssego 
fresco no recipiente do Iogurte do que 
cortar uma fatia de torta de pêssego. Se 
a idéia de preparar um verdadeiro jan
tar todas as noites parecer muito cansa-
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Para Fugir (de Vez em Quando) à Dieta Ideal 
A menos que você tenha alguma aler· 

gia ou sensibilidade alimentar, não há alimen
to que deva ser eliminado por completo 
durante a gestação. A Dieta Ideal admite que 
todas nós cometamos deslizes - na verda
de, muito necessários - de vez err. quando. 
Para eliminar a culpa, a dieta admite a trai· 
ção esporádica. Ceda a seus desejos uma vez 
por semana. Não é uma conduta perfeita, 
mas também não tem nada de terrível: pão 
comum, um salgadinho, uma panqueca fei
ta com ;arinha refinada; iogurte feito com 
açúcar; batata frita, frango frito; um chee· 

tlva, prepare de antemão dois ou três 
jantares numa só noite e tire folga da co
zinha nas duas noites seguintes. E sim
plifique as coisas: salsichas comuns, por 
exemplo, não são nutritivas, só apresen
tamlo elevado teor de gordura e de ca
lorias. Utilize legumes congelados ou 
frescos, lavados e cortados em saladas, 
obtidos em feira ou supermercado se vo
cê não tiver tempo de prepará-los (os le
gumes e as verduras crus podem ser 
rapidamente cozidos no vapor em casa). 

Também não usar o orçamento aperta· 
do como pretexto para esse tipo de ali· 
mento. Um copo de suco de laranja ou 
de leite é mais barato que um refrigeran
te. Um oeito de frango grelhado e bata
tas coziJas preparados em casa custam 
bem menos que um Big Mac com fritas. 

Romper de vez com os vícios. Não fique 
dizendo a si mesma: "Hoje só uma 
Coca-Cola, amanhã só um sanduichi
nho' '. Ao se tentar renunciar aos vícios, 
isso quase nunca funciona. Diga a si 
mesma: "Acabaram-se as refelçOes pou
co nutritivas- pelo menos até o parto". 
V :>cê ficará espantada ao ver que, depois 
de o bebê nascer, os novos hábitos ali· 
mentares vão ser tão difíceis de mudar 

seburger; biscoitos feitos com açúcar. E uma 
vez por mês permita-se alguma perversão ter
rível: uma fatia de bolo ou de torta; um sun· 
doe; um doce. Sempre traia a dieta de forma 
seletiva - prefira um bolo de cenoura a um 
bolo recoberto de creme e manteiga; o sor· 
vete aos doces sem leite servidos à sobre me· 
sa (a menos que não tolere o leite); biscoito~ 
feitos de aveia, passas ou nozes aos de cho
colate puro. Só traia a dieta com algum ali· 
mento que você realmente queira e adore. 
Mas não ceda ao desejo se descobrir que não 
pode mais parar depois de começar. 

quanto o foram os antigos- o que tor
nará mais fácil dar o bom exemplo ao 
seu filho . 

Estudar a Dieta Ideal. Torne-a parte de 
sua vida. 

AS REFEIÇÕES LIGEIRAS 

"Saio com amigas para lanchar depois do ci
nema cerCil de uma vez ao mês. Devo evitar esse 
hábito pelo resto da gravidez?" 

Embora as refeições ligeiras ainda não 
possam ser consideradas nutritivas, 

há restaurantes e lanchonetes que ofere
cem alimentos de boa qualidade nutriti· 
va. Apesar disso, é preciso acertar na 
escolha do melhor prato. É difícil obter 
em restaurante a informação exata da 
qualidade nutritiva dos alimentos, sem· 
do recomendável portanto dar preferên· 
cia a frango grelhado, peixes assados ou 
cozidos, batata cozida (sem coberturas 
ricas em gorduras), pedaço de pizza, oca· 
slonalmente ao hambúrauer simples, às 
saladas que nao estejam nadando em 
óleo (dê preferência aos legumes e ver· 
duras frescos, com pouco tempero), ou 
a outros cardápios que não excedam no 
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teor de gordura e de sódio. Evite as fri
turas (embora não mais sejam feitas com 
banha de porco, são ainda ricas em gor
dura e calorias), os "bigburguers" du
plos, as coberturas com queijo cremoso 
para as batatas (devem ser recobertas 
com queijo fresco, por exemplo), as fru
tas e pudins em conserva, as bebidas com 
soda e as tortas de fruta. Se o milk sha
ke ou a sobremesa forem feitos com lei
te de verdade, você pode consumi-los -
mas evite os que contêm muito açúcar, 
muita gordura ou substâncias químicas. 
Beba sucos, leite, água mineral ou co
mum, e traga de casa sua própria sobre
mesa (frutas, doces que você mesmo 
preparou etc.), se achar melhor apazi
guar por conta própria a sua paixão por 
doces. Se passar o dia sem comer uma 
única verdura ou um único legume, roa 
uma cenoura ou desfrute de uma fatia 
de melão ao chegar em casa. 

ADITIVOS NOS ALIMENTOS 

"Com aditivonros enlatados, inseticidas nas 
hortaliças, outras substtincias qufmicas nos pei· 
xes e nas carnes e nitratos nos cachorros
quentes, há alguma coisa que eu possa comer 
com segurança durante a gestação?" 

Os informes a respeito das substâncias 
químicas em quase todos os alimen

tos norte-americanos são suficientes pa
ra mudar o apetite de qualquer pessoa 
-especialmente da mulher grávida, re
ceosa não só pela própria saúde, mas 
tamb~m pela do concepto. Graças à mf
dia, "substâncias qufmicas" tornaram
se !:lnônlmo de "perigo", e "alimentos 
naturais" de "segurança". Mas qual
quer das duas generalizações não é ver
dadeira. Tudo o que comemos se 
compOe de substâncias químicas. Algu
mas são Inócuas (até mesmo benéficas), 
outras não. E embora o que é "natural" 
seja quase sempre melhor que o artl fl
cial ou não-natural, há ocasiões em que 

não é: é letal. Um cogumelo " natural" 
pode ser venenoso; os ovos, a manteiga 
e as gorduras animais, todos "naturai~", 
vinculam-se à cardiopatia, e o açúcar e 
o mel "naturais" causam cáries. 

Isso não quer dizer que você tenha de 
desistir de comer para proteger o bebê 
dos perigos à mesa. Apesar de tudo o que 
possa ter ouvido, até agora nenhum ali
mento ou aditivo químico foi responsá
vel comprovadamente por anomalias 
congênitas. E, com efeito, a maioria das 
norte-americanas enche o carrinho de 
compras sem dar a menor atenção ao 
quesito "segurança", e apesar disso têm 
filhos perfeitamente normais . Sem dúvi · 
da, o perigo que existe nos aditivos quí
micos presentes nos alimentos é remoto. 

Se quiser eliminar mesmo esse risco re
moto, siga as seguintes instruções para 
decidir o que jogar no carrinho e o que 
deixar de lado. 

• Use a Dieta Ideal para orientar na st:
leçào dos alimentos; ela a livra da 
maioril dos perigos em potencial. 
Também lhe oferece verduras e legu
mes mais ricos em betacaroteno, esse 
elemento protetor, capaz de combater 
os efeitos negativos das toxinas pre
sentes nos alimentos. 

• Use os adoçames com critério. Evite 
por completo os alimentos adoçados 
com sacarina; a sacarina atrave~sa a 
placenta e seus efeitos a longo prazo 
sobre o feto são desconhecidos. Se: vo
cê não tem dificuldade em manipular 
o aminoácido fenllalanlna, pode usar 
aspartame como adot;ante (há vlirlas 
marcas no mercado) . Parece que os 
componentes desse adoçan,e não cru
zam a placenta em quantidade siani
flcatlva. E as pesquisas não revt:lam 
efeito nocivo ao feto em decorrência 
do uso moderado por mulheres nor· 
mais. (Não obstante, há motivos pa· 
ra que os alimentos feitos com 
aspartame não sejam os melhores pa· 
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ra você; ver p. 93.) Os adoçantes fei
tos de ·carboidratos de absorção len
ta, como o sorbitol e o manitol, 
parecem ser seguros, mas cuidado pa
ra que não sejam de teor calórico mui
to baixo e para que as doses, mesmo 
moderadas, não causem diarréia. 

• Sempre que possível, só use para co
zinhar ingredientes frescos. Estará as
sim evitando aditivos duvidosos 
encontrados nos alimentos processa
dos e suas refeições serão mais nutri
tivas também. 

• Procure se informar sobre a contami
nação de alimentos com determinados 
produtos químicos. Dê particular 
atenção à contamina ;ão possível de 
peixes, caso o consumo deles seja da 
sua preferência. Compre o peixe, mas 
procure saber a sua origem. 

Não há consenso quanto à seguran
ça ou insegurança de peixes e de fru
tos do mar hoje em dia. De modo 
geral, o peixe de água salgada tem me
nor probabilidade de contaminação 
do que o peixe de água doce. 
Concorda-se em geral que nos EUA, 
por exemplo, são a enchova e nume
rosos peixes serranídeos da costa 
atlântica daquele país os que criam o 
maior risco e devem ser evitados pe
las gestantes. Saiba-se ou não com cer
teza da contaminação do peixe por 
mercúrio, alguns especialistas reco
mendam que se evite o peixe-espada 
(que costuma conter a mais elevada 
concentração de mercúrio) durante a 
gestação e que não se consuma mais 
do que 250 gramas de atum ou de lin
guado (que também exibem concen
tl ação relativamente elevada) por 
semana. Evite também consumir pei
xes oriundos de águas muito contami
nadas por rilicroorganismos - por 
lan~amento nelas de áaua de esgoto, 
por exemplo. 

• Evite de um modo geral os alimentos 
preservados com nitratos e nitritos; 
salsichas, salame, carnes enlatadas, 
peixe~\ e carnes defumadas. 

• Sempre que tiver a opção de escolher 
entre produto com corantes, aroma· 
tizantes, conservantes e outros ingre· 
dientes artificiais e um outro sem eles, 
dê preferência ao último. 

• Ao cozinhar não use aromatizantes ar· 
tificiais. 

• Dê preferência às carnes e aves magras 
e remova a gordura e a pele visíveis 
antes de cozinhá-las, já que as subs· 
tâncias químicas usadas para a sua 
criação tendem a se concentrar nessas 
partes do animal. Não coma miúdos 
(fígado, rim etc.) com muita freqüên· 
cia, pelo mesmo motivo. Sempre que 
possível , compre aves e carnes de ani
mais criados por método orgânico, 
sem hormônios ou antibióticos. As ga
linhas criadas com liberdade, que se 
alimentam espontaneamente, não só 
têm menor probabilidade de menor 
contaminação por tais substâncias, co
mo também têm menos chance de se· 
rem portadoras de infecções como a 
salmonelose, por não serem criadas 
em galinheiros apinhados, que propi· 
ciam a propagação de doenças. 

• Como precaução, lave todas as suas 
frutas e legumes com detergente (o 
mesmo usado para lavar pratos) ime· 
diatamente antes de usá-los. 
Descasque-os, quando possível, e 
certifique-se de enxaguá-los completa· 
mente. Raspe-os para remover resí
duos químicos da superfície, 
sobretudo quando o legume tiver um 
revestimento ceroso e adesivo (como 
pepinos e às vezes os tomates, as ma
çãs e as berinjelas). 

• Cuidado com os produtos de npnren
cia perfeita. As frutas, os legumes e 
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as verduras que parecem embalsama
das, e muito imaculadas, podem per
feitamente ter sido protegidas por pes
ticidas nos campos. O produto menos 
bonito pode ser a aposta mais sadia. 

• Compre produtos orgânicos sempre 
que possível. São esses os que têm mais 
chance de estarem livres de todos os re
síduos químicos. Os produtos transi
cionais podem ainda éonter alguns 
resíduos por contaminação do solo, 
mas devem ser mais seguros que os de
senvolvidos por processo convencional. 
Dê preferência portanto aos que foram 
tratados por processo orgânico. 

• Dê preferência aos produtos domésti
cos. Os produtos importados, e os ali
mentos feitos com tais produtos, 
podem conter níveis mais altos de pes
ticidas, em função da legislação espe
cífica do país de origem. As bananas 
são aparentemente seguras, e estão 
virtualmente livres de pesticidas. 

• Varie a dieta. A variedade não só as
segura uma experiência gastiOnômica 
mais interessante e mais nutritiva, co
mo também reduz a probabilidade de 
que a pessoa se exponha muito a qual
quer substância potencialmente tóxica. 
Alterne entre brócolis, couve e cenou
ra, por exemplo; entre melão, pêssegos 
e morangos; entre salmão, atum e lin
guado; entre trigo, aveia e arroz. 

• Não seja fanática. Embora seja reco
mendável procurar evitar os riscos teó
ricos existentes nos alimentos, não o 
é quando se leva uma vida estressada 
em função disso. 

LENDO RÓTULOS 

"Anseio por me alimentar bem, mas encontro 
ú/jiculdode em saber o que comprar quanúo IIOU 

ao supermercado. " 

Os rótulos nem sempre são feitos para 
ajudar o consumidor: servem mais 

para ajudar a vender o produto. Aten
ção ao comprar, e aprenda a ler o que 
vem escrito em letrinhas miúdas, inclu
sive a lista dos ingredientes que o com
põem e a indicação do valor nutricional. 

A lista dos ingredientes vai lhe dizer, 
em ordem decrescente, exatamente de 
que é feito o produto. Você poderá sa
ber se o primeiro ingrediente num cereal 
é açúcar ou se é o grão integral. Vai ter 
também uma idéia se o produto tem ele
vado teor de sal, de gorduras ou de 
aditivos. 

A indicação nutricional aparece já em 
muitos produtos comercializados e é par
ticularmente útil para a gestante fazl!r a 
cC'nta das proteínas e das calorias, ao dar 
os gramas das primeiras e o número das 
segundas por determinada quantidade do 
produto. No entanto, todo alimento com 
elevado teor de uma ampla variedade de 
nutrientes é bom produto para se ad
quirir. 

Assim como é importante ler as l<tri
nhas miúdas, também o é ignorar as 
graúdas. Quando um produto qualquer 
tem a indicação no rótulo em letras gar
rafais de que é feito de trigo integral, fa
relo e mel, por exemplo, convém ler as 
letrinhas miúdas: talvez se descubra que 
os ingredientes principais são o trigo 
branco e o fermento (farinha de trigo co
mum) e que contêm muito pouco mel e 
farelo (arrolados ao fim da lista de in
gredientes). 

A expressão "enriql·ecido" e simila· 
res são também enganosas. O acréscimo 
de umas poucas vitaminas num allmen· 
to de qualidade inferior nãc· o torna de 
qualidade superior. lsso vale para os ce· 
reais que possuem 500Jo de açúcar (o ró· 
tulo nutricional dá o percentual de 
açúcar encontrado t:m vários produtos) 
e só um pouquinho de vitaminas. é mui· 
to melhor sair com uma caixa de avelu, 
que já possui vitaminas adquirida11 na
turalmente. 
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Comendo com Segurança 
Uma ameaça mais imediata do que as 

substâncias químicas nos alimentos está nos 
mi.:roorganismos - b<Jctérias e parasitos
que os contaminam . São vilões capazes de 
causar qualquer coisa: do mal-estar gástrico 
a graves enfermidades, e em raros casos até 
a morte. Portanto, cuidado com os pratos 
(sobretudo os que contêm aves, carne, peixe 
e ovos) preparados em condições sanitárias 

mais precárias; com os alimentos cozidos que 
ficaram fo ra da geladeira durante algumas 
horas; com enlatados de aspecto suspeito ou 
quando a lata está estofada; com os ovos crus 
ou quentes e com qualquer tipo de carne de 
vaca, de peixe ou de ave crua ou malcozida. 
Cuide para não contaminar os alimentos, la
ve bem as mãos com água e sabão antes de 
cozinhar ou comer. 

0 QUE É IMPORTANTE SABER: 
EM BUSCA DE SEGURANÇA 

O 
m . . -\s ,i\~ e r ... "d. ..... -E:; ~ .:k.a· -

,e:.._x:~~- O .:j:.r.imal ~ m•i• 
i:mp.."li."'!..Ull;:s ri:."-"'S a quo! 5I! e:q:-0ê 

a gestante não são de narureza médica: 
são os de natureza "acidental" . 

Os acidentes muitas vezes parecem 
"acidentais'', ou seja, parece que acon
tecem por acaso. Entretanto, na grande 
maioria são o resultado de descuido, de 
desatenção - não raro por parte da pró
pria vítima-, e muitos podem ser evi
tados com um pouco mais de cautela e 
de bom senso. Há uma ampla variedade 
de medidas que ajudam a prevenir os aci
dentes e as lesões traumáticas: 

• Admitir que você não tem mais a agi
lidade de antes da gestação. Ao c:res· 
cer o abdome, o centro de gravidade 
do corpo se desloca, tornando mais 
fár.il perder o equillbrio. Você va1 
en..:ontrar uma crescen1e dificuldade 
em ver os pés. Tais moc.li ficaçõcs po· 
dem tornar a gestante propensa aos 
acidentes. 

• ~~e mamer o cimo de se
gura:nç.s .:m carn.."'!S e em aví&s-

• Nunca subir em escadas bambas ou in
seguras, ou, melhor ainda, não subir 
escadas. 

• Não usar salto alto, nem chinelos fol
gados e nem sapatos com cadarços 
que se soltam fácil: todos estimulam 
as quedas e a torção de tornozelo. Não 
caminhar em assoalhos lisos de meias 
ou de sapatos com sola lisa. 

• Cuidado ao entrar e ao sair da banhei
ra; é preciso pisar em superfícies an· 
tiderrapantes e ter pontos de apoio 
onde se firmar. 

• Passe em revista a casa e o quimal à 
cata de perigos: tapetes sem a face de 
buixo antidcrrapante, sobretudo no al
to de escadas; brinquedos ou quin
quilharias nos degraus; est:~.ç·~_.. e cor-
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redores mal-iluminados; fios estendi
dos pelo assoalho; chão muito ence
rado; lajes e degraus lisos. 

• Atentar para as normas de segurança 
na prática de qualquer esporte; seguir 
as sugestões para fazer com seguran-

ça os exercícios e as atividades à p. 
231. 

• Não exagerar nas atividades. A fadi
ga é um importante fator a contribuir 
para acidentes. 

·~ 
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O Terceiro 
Mês 

A CONSULTA 

Dependendo das necessidades e 
t&mbém do estilo do obstetra, se
rão verificados os seguintes ele

mentos:1 

• Peso e pressão arterial 

• Urina, para surpreender açúcar e pro
teínas 

• J3Rtimento cardíaco fetal 

• Tamanho do útero, pela palpação ex-

terna, para ver se há correlação com 
a data prevista do parto 

• Altura do fundo uterino 

• Exame das mãos e dos pés, para ver 
se há edema (inchação), e das pernas, 
para verificar se há varizes 

• Questões ou problemas que a gestan
te queira discutir - levar uma lista 
pronta 

Os SINTOMAS COMUNS 

O
s sintomas, sejam os já presentes 
desde o mês anterior, sejam al
guns novos, são experimentados 

quer na sua totalidade, quer só alguns 
deles. Podem surgir, ademais, outros sin· 
tomas menos comuns. 

1Consultar o Apêndice para a explicação sobre 
c» proce<limentos e os exames relll.IZIIdos. 

FfSICOS: 

• Fadiga e insônia 

• Necessidade de urinar com freqüência 

• Náusea, com ou sem vOmito, com ou 
sem salivação excessiva 

• Prislo de ventre (c,.,nstipação) 
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Ao fim do terceiro mes, o minúsculo ser 
humano, agora feto, apresenta 6 a 8 cen
tfmetros de comprimento e pesa cerca de 
14 gramas. Desenvolvem-se outros ór
g6os; os aparelhos circulatório e urind
rio jd funcionam; o /f gado produz bi/e. 
Os órgãos reprodutores jd se formaram, 
embora seja diffcil distinguir o sexo ex
ternamente. 

• Azia, dispepsia, flatulência (gases), 
sensação de plenitude 

• Aversões e desejos alimentares 

• Modificações mamárias: plenitude, 
peso, dor ao toque dos seios, fonni
gamento; escurecimento da aréola (a 
zona pigmentada que circunda o ma
milo); crescimento das glândulas su
doríparas que existem na aréola 
(tubérculos de Montgomery); expan
são da trama de linhas azuladas sob 
a pele 

• Outras veias visíveis ao crescer o apor
te de sangue para o abdome e as 
pernas 

• Dores de cabeça esporádicas ( ce
faléias) 

• Desmaio ou tonteira ocasionais 

• Alterações na aparência. As rc,upas 
começam a ficar apertadas na cintura 
e no busto, se já não ficaram; cresci
mento abdominal por volta do fmal 
do mês 

• Aumento do apetite 

EMOCIONAIS: 

• Instabilidade comparável à da síndro
me pré-menstrual, que pode incluir a 
irritabilidade, mudanças de humor, ir
racionalidade, o choro fácil 

• Apreensões, medo, alegria, euforia
uma dessas sensações ou todas elas 

• Uma renovada seosaçao de calma, de 
quietude 
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As PREOCUPAÇÕES COMUNS 

PRISÃO DE VENTRE 
(CONSTIPAÇÃO) 
"Há semarws que tenho tido uma pri.s/Jo de l'en· 
tre terrlve/. Isso é comum?" 

. Muito comum. E há bons motivos 
para isso. Um deles: o maior rela

xamento da musculatura intestinal, por 
elevado nível de certos hormônios que 
circulam durante a gravidez, torna a eli
minação mais vagarosa. Outro: a pres
são do útero err. crescimento sobre o 
intestino inibe a sua atividade normal. 

Mas não há motivo lógico para acei
tar a constipação como inevitável em to
da a gestação. A irregularidade pode ser 
s 1perada pelas seguintes medidas que 
também evitam uma conseqüência co
mum dessa irregularidarie, as hemorrói-
das (ver p. 239): 

Combata-a com fibras. Evite os alimen
tos refinados constipantes e concentre
se nas fibras como as frutas frescas e as 
verduras (cruas ou ligeiramente cozidas, 
sempre que possível com casca); os ce
reais integrais, os pães integrais e outros 
alimentos cozidos; os legumes (feijão e 
ervilhas); e as frutas secas (passas, amei
xa, damasco, figo). Se voe@ normalmen-

. te comer pouca fibra, acrescente esses 
· alimentos ricos em fibras gradualmente 

à dieta para que não sinta desconforto 
gástrico. (Talvez sinta algum desconfor
to de qualquer forma, durante algum 
tempo, já que a flatulência ~ um efeito 
colateral freqUente, mas em geral tem
porário, próprio dessa dieta, além de ser 
queixa comum na gravidez.) Distrlbuin· 
do sua alimentação diária em seis peque
nas rcfeiçOes e não concentrando todo o 
ailmtmto em apenas três é um modo de 
reduzir o desconforto. 

Se o seu caso é dos mais desesperados 
e que não pareça reagir a essa manipu
lação da dieta ou às táticas adiante, 
acrescente algum farelo de trigo à die.~a. 
começando só com um pouquinho até 
chegar a duas colheres de sopa. Mas evite 
o farelo em grande quantidade; ao se 
mover rapidamente pelo seu sistema di
gestivo pode carregar consigo importan
tes nutrientes antes de serem absorvidos. 

Afogue o oponente. A constipação não 
tem chance contra uma abundante inges
tão de líquido. A maioria dos líquidos 
- sobretudo água e suco de frutas ou 
de legumes - é eficaz para o amoleci
mento das fezes e para manter o alimen
to em movimento ao longo do trato 
digestivo. Para alguns, umas xícaras de 
água quente com limão (mas sem açúcar) 
são particularmente eficazes. Se a cons
tipação for muito intensa, o suco de 
ameixa poderá resolver. 

Comece uma campanha de exercícios. 
Encaixe um período de pelo menos meia 
hora de marcha rápida na sua rotina diá
ria; complemente-o com qualquer exer
cício que você goste e que seja seguro 
durante a gestação (ver Exercícios Du
rante a Gestação, p. 225). 

Se todos os esforços não resolverem, 
consulte o médico. Talvez lhe prescreva 
um amolecedor de fezes para uso oca
sional. 

"Todas as minhas amigas que estilo grávidas 
parecem ter prlsllo de ventre. E11 nflOi vou ao 
banheiro até com mais regularidade do que an
tes. Está tudo certo?" 

A s gestantes são de tal forma progra· 
madas pelas mães, pelas amigas, pe

los livros e até mesmo pelos médicos pa
ra esperarem pela prisão 1~ v~ntr.e, que 
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as que ficam constipadas aceitam isso co
mo coisa normal e inevitável, e as que 
não ficam se preocupam, achando que 
há alguma coisa errada. 

Mas do ponto de vista logico, o seu sis
tema digestivo não poderia estar funcio
nando melhor. Há boa chance de que a 
sua nova eficiência digestiva se deva a al
guma modificação da dieta - quase 
sempre uma modificação para melhor.2 

O maior consumo de frutas, de legumes 
e verduras, de grãos integrais e de outros 
carboidratos complexos, além de líqui
dos, conforme recomendamos na Dieta 
Ideal, vai combater a lentidão natural do 
sistema digestivo durante a gravidez e 
manter as coisas em movimento. Assim 
ql e o sistema se acostumar à nova die
ta, sua produtividade poderá diminuir 
um pouco (e a flatulência, que muitas ve
zes acompanha temporariamente essa 
modificação da dieta, pode diminuir), 
mas é provável que você continue a ser 
"regular". 

Se a evacuação porém for muito fre
qüente (mais de duas vezes por dia) ou 
se as fezes estiverem moles, aquosas, san
guinolentas ou mucosas, consulte o mé
dico. A diarréia durante a gravidez 
requer a pronta intervenção. 

FLATULÊNCIA (GASES) 

"Tenho muitos gases e receio que a press/Jo na 
barriga, que me I incOmoda, possa tamMm in· 
com odor o bl!b~. '' 

Bem Instalado e seguro no casulo ute
rino, protegido por todos os lados 

pelo líquido amniótico que absorve to
dos os impactos, o bebê é inacessível à 
pressão exercida pelos gases intestinais. 
Quando muito, é aquietado pelo borbu-

1A complementação do ferro pode contribuir 
para a dlnrr~la ou para a prlsêo de ventre. Se 
esse complemento parece estar interferindo no 
funcionamento Intestinal, peça ao médico um 
substituto. 

lhar, pelo gorgolejar dos gases no in
testino. 

A única ameaça possível ao bem-estar 
do concepto é quando a plenitude e a fia· 
tulência- que não raro se acentuam ao 
fim do dia - impedem a alimentação r e· 
guiar e adequada. Para evitá-la (e tmn· 
bém para reduzir os incômodos ao 
mínimo), adotar as seguintes medidas: 

Evacuar com regularidade. A constip.t· 
ção é causa comum de gases e de disten
são abdominal. 

Não se empanzinar. As grandes refeições 
só pioram as coisas. Também sobrecar
regam o sistema digestivo, que já não se 
acha nas suas melhores condições de efi· 
ciência durante a gestação. Em vez de 
três grandes refeições ao dia, fazer seis 
menores. 

Comer devagar. As refeições feitas muito 1 

rapidamente propiciam a deglutição de 
ar. O ar assim capturado forma bolsas 
de gás no intestino. 

Manter a calma. Sobretudo durante as 
refeições: a tensão e a ansiedade favore· 1 

cem a deglutição de ar. 

Afastar-se dos produtores de gases. Seu 
estômago sabe quais são - possivelmen- 1 

te cebolas, repolho e couve, brócolis, ali· . 
mentos fritos e doces açu.;arados (que 
não devem ser comidos mesmo), e, na· · 
turalmente, o já bem conhecido feij!o. 

GANHO DE PESO 
"Estou preocupada porque ainda nao ganhei 
peso nenhum no primeiro trimestre." 

Multas mulheres encontram diflcul· ; 
dtlde em ganhar mais um quilo naa 

primeiras semanas; algumas inclusive 
perdem um pouco, em geral, por corte· 
sia da náusea matinal. Felizmente, a na· 

' J 
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tureza oferece alguma proteção para os 
bebês de mães que nã0 conseguem se ali
mentar bem durante o primeiro trimes
trr: a necessidade do feto de calorias e 
de ~ertos nutrientes durante esse perío
do não é tão grande quanto será depois. 
Por isso, se você não ganhar peso no iní
cio não deverá causar qual.~uer prejuízo 
a ele. Mas se depois não conseguir ga
nhar peso algum poderá causar algum 
efeito- bastante significativo-, por
que as calorias e os nutrientes serão ca
da vez mais necessários como fonte de 
energia para a fábrica que jlera o bebê. 

Logo, não se preocupe, mas coma. E 
comece a observar o peso com atenção 
para certificar-se de que sobe no ritmo 
conveniente (cerca de 500 gramas por se
Jnana durante o oitavo mês). Se conti· 
nuar a ter problema em ganhar peso, 
tente ganhar mais impulso nutricional 
com as calorias que você consome, atra
vés da alimentação eficiente (ver p. 110). 
Tente também comer um pouco mais ao 
dia, acrescentando lanches mais freqüen
tes. Mas não tente ganhar peso com ali
m !ntos pouco nutritivos - esse tipo de 
alimento só vai arredondar o seu quadril 
e as suas coxas, e não o bebê. 

"Fiquei chOCilda ao saber que já havia engor
dado 6 quilos só no primeiro trimestre. O que 
devo fazer agora?" 

Você não pode fazer o ponteiro da 
balança descer - esse peso veio pa

ra ficar por enquanto, ao menos até al
gum tempo depois do parto. E você não 
poderá distribuir esses quilos a mais du
rante o próximo trimestre. O feto requer 
um aporte constante de calorias e nu
trientes, sobretudo durante os meses que 
vêm a seguir. Você não pode cortar ca
lorias agora, esperando assegurar a nu
trlçllo do bebê com o excesso de peso já 
acumulado. Fazer dieta para perder ou 
manter o peso nunca é uma conduta 
apropriada durante a gestação, e é espe
cialmente perigosa durante o segundo e 

o terceiro trimestres, quando o cresci
mento fetal é tremendamente rápido e 
significativo. 

Porém, mesmo que nada possa fazer 
para livrar-se dos quilos que adquiriu até 
então,.há muito o que fazer para que não 
continue a acelerar esse ganho de peso. 
Algumas mulheres conseguem esse ga
nho ponderai rápido porque se permitem 
comer nesse período todo o tipo de do
ces para ver se melhoram do enjôo.ma
tinal, por exemplo. Se for esse o seu 
caso, deixará de ser um problema à pro .. 
porção que a náusea ceder e o apeti
te por uma dieta mais variada retornar 
ao normal. Outras gestantes ganham 
muito peso no primeiro trimestre porque 
acham, erradamente, que a alimentação 
sem restrições seja um direito e uma res
ponsabilidade da mulher grávida. Passe 
em revista a Dieta Ideal (p. I 09) para 
descobrir por que não é e para aprender 
a comer em prol da saúde do bebê sem 
ganhar ao todo 30 quilos. O ganho de 
peso eficiente, com alimentos da melhor 
qualidade possível, não só atenderá a es· 
se objetivo, como também facilitará a 
perda dos quilos a mais durante o 
puerpério. 

DOR DE CABEÇA 

"Estou vendo que tenho hoje muito mais do
res de cabeça. Será que tenho de sofrer com 
elu porque nllo posao tomQr analgésicos?" 

O fato das mulheres ficarem mais su
jeitas a dores de cabeça quando de

vem ficar longe dos analgésicos é uma 
das grandes ironias da gravidez. Talvez 
você tenha de conviver com a dor de ca· 
beça, mas não terá de padecer em exces· 
so por causa dela. Embora convenha nâo 
ir cor~endo ao armarinho de remédios 
para buscar alivio rápido (ver Apêndi· 
ce), a prevenção, ao lado de remédios ca
seiros, pode proporcionar algum alívio 
das dores de cabeça recidivantes da ges-
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tação. A melhor forma de prevenir e tra
tar a dor de cabeça vai depender da sua 
causa. As cefaléias da gravidez quase 
sempre decorrem de alterações hormo
nais (que explicam a maior freqüência e 
a intensidade de vários tipos de cefaléia, 
inclusive as dores de cabeça vinculadas 
aos seios da face) , ou de fadiga, tensão, 
fome, estresse emocional ou físico, ou 
uma mistura desses fa tores. 

As seguintes dicas para vencer e pre
venir a dor de cabeça poderão lhe aju
dar a encaixar a cura com a causa: 

Relaxe. A gestação poderá ser período 
de grande ansiedade, tendo por conse
qüência as cefaléias por tensão. Algumas 
mulheres encontram alívio com medica
mentos e ioga. Procure informar-se a 
respeito: fazendo um curso, lendo. Ou 
tente outras técnicas de relaxamento co
mo as indicadas à p. 147. 

É evidente: os exercícios de relaxamen
to não funcionam em todo mundo - al
gumas mulheres descobrem que eles 
aumentam a tensão ao invés de aliviá-la. 
Para essas, deitar em quarto silencioso 
e escuro, Õu estirar-se no sofá ou com 
os pés para cima sobre a escrivaninha 
durante 10 ou 15 minutos é um melhor 
remédio para a tensão e a cefaléia acom
panhante. 

Ver outras dicas para a redução does
tresse à p. 148. 

Repouse o suficiente. A gestação pode 
também ser época de grande fadiga, so
bretudo no primeiro e no último trimes
tre. As vezes a fadiga se estende pelos 
nove meses em gestantes que trabalham 
durante longas horas ou que cuidam 
dos outros filhos. O sono pode ser difí
cil depois que a barriga ficar grande 
(como ficar numa posição cômoda?) e o 
pensamento ficar num turbllh4o (como 
vou conseguir fazer tudo antes do bebê 
nascer?)- fatores que acentuRm o can
saço. Faça um esforço consciente para 
repousar mais, durame o dia e durante 

a noite: ajuda a afugentar a dor de ca
beça. Mas cuide para não dormir de
mais, já que o sono em excesso pode 
causar também dor de cabeça. 

Coma regularmente. Evite a dor de cabe
ça da fome causada pela queda do açú
car no sangue. Não salte refeições. Traga 
consigo sempre algum alimento nutritivo 
para ( omer (o~ alimentos à base de pro
teína e de carboidratos complexos s:io os 
mais eficazes). Guarde-os no porta-luvas 
do carro ou na gaveta da escrivaninha. 
Mantenha s':!mpre o estoque em casa. 

Busque um pouco de calma e de paz. Se 
você for "alérgica" a ruídos, afaste-se 
deles sempre que possível. Evite as músi
cas estridentes, os restaurantes barulhen
tos, as festas ruidosas e as lojas cheias. 
Em casa, diminua o volume da t:ampai
nha do telefone, da TV e do riidio. 

Não fique em ambientes abafados. Se o 
quarto ou a sala superaquecidos, cheios 
de fumaça ou mal ventilados causarem 
dor de cabeça, vá dar um passeio na rua 
de vez em quando - ou melhor ainda: 
evite sempre tais ambientes. Se você vai a 
algum ambiente fechado e abafado, vista· 
se com várias peças leves sobrepostas, e 
mantenha o conforto removendo-as con
forme necessário. Se o seu local de traha
lho é mal venti lado, vá se possível para 
área ou setor melhor ventilado; se não for 
possível, trabalhe com mais pausas. 

Para alívio du cefaléia por sinusite. Apli· 
que compressas quentes e frias aliçrna
das sobre a área dolorosa. Aplicações de 
30 segundos, num total de 10 minutos, 
quatro vezes ao dia. Para a dor de cabe
ça por tensão ou estresse, experimente 
uplicar selo na nucu durunte 20 minutos, 
permnnecto~ndo reluxuda e de olhos t'echr · 
dos. (Use bolsa de gelo comum.) 

Fique ereta. A má postura durante a lei
tura, a costura ou qualquer outro traba-
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lho que exija atenção por longo período 
de tempo pode também ('..ausar dor de ca
beça. Preste atenção à postura. 

Se uma dor de cabeça inexplicada per
sistir por mais de algumas horas, se vol
tar com freqüência, poderá ser resultado 
de febre. Caso se acompanhe de distúr
bios da visão ou inchação das mãos e do 
rosto, avise o médico imediatamente. 

"Sofro tk eiiXIlqueCIL Ouvi dizer que s4o mais 
COmu/IS durante il gravidez. É verdade?" 

Em algumas mulheres as crises de en
xaqueca se tomam mais comuns na 

gravidez. Em outras se tornam menos 
freqü,:ntes. Não se sabe por que isso 
acontece, ou mesmo por que algumas 
têm crises repetitivas e outras não têm 
nenhuma. 

A enxaqueca é um tipo específico de 
cefatéia, consiste numa categoria à par
le. 3eu surgimento está relacionado à 
constrição, ou estreitamento, de vasos 
~angüíneos na cabeça, seguida de uma 
dilat-ação, ou abertura, repentina. O fe
nômeno interfere no fluxo de sangue, 
causando dores e outros sintomas. Em
bora tais sintomas variem de pessoa pa
ra pessoa, a enxaqueca costuma ser 
precedida de fadiga. A esta pode seguir
se a náusea, com ou sem vômito ou diar
réia, sensibilidade à luz (fotofobia) e às 
vezes turvação ou pontos cintilantes num 
dos olho:; (de vez em qufl.ndo nos dois). 
Quando por fim sobrevém a dor de ca
beça, tnlnutos ou horas depois dos pri
meiros sintomas de aviso, a dor, que 
é intensa e latejante, costuma se loca
lizar num dos lados da cabeça, podendo 
se irradiar para o outro lado. Algumas 
pessoas também experimentam adorme
cimento ou formlsllmonto do um elos 
braços ou de um lado do corpo, ton
teira, zumbido nos ouvidos, corrimento 
nasal, lacrimejamento ou manchas ver
melhas nos olhos e confusão mental tem
porária. 

Se você já sofreu de enxaqueca no pas
sado, prepare-se para enfrentá-la duran
te a gravidez, de preferência pela 
prevenção. Se você já sabe o que pode 
desencadear a crise, procure evitar a si
tuação responsável. O estresse é causa 
comum (ver à p. 147 algumas dica s pa
ra combatê-lo), assim como o chocola
te, os queijos, o café, o vinho tinto 
(bebida que não é recomendada a gestan
tes, de qualquer forma). Experimente ver 
se consegue, de qualquer forma, evitar 
a crise plena depois de surgirem os sin
tomas de aviso. Para algumas pessoas, 
lavar o rosto com água fria ajuda, ou 
deitar em quarto escuro durante duas ou 
três horas, olhos cobertos (cochilar, me
ditar, ouvir música, mas não ler nem ver 
TV). Discuta com o médico sobre a se
gurança dos medicamentos contra enxa
queca durante a gestação. Pergunte-lhe 
quais os mais eficazes. 

Se experimentar pela primeira vez uma 
crise que pareça ser de enxaqueca, avise 
logo o médico. O mesmo smtorna pode
ria indicar alguma complicação da gra
videz. Se uma cefaléia inexplicada 
persistir por mais de algumas horas, re
tornar com freqüência, há de ser o re
sultado de febre. Se se acompanhar de 
alterações da visão ou de inchação das 
mãos e do rosto, também notifique o 
médico. 

INSÔNIA 

"Nunco tive problema de lns~nlll na mlnhu vi· 
do - Dt~ ilgora. Hoje simplesmente nllo wn· 
sigo pregar olho d noite." 

Com tanta agitação em seus pensa
mentos e no seu ventre, não admira 

que voce n4o conslaa uma boa nollc do 
sono. Ou voce vê a lnsOnJa como prepa
ração para as noites insones quando o 
bebê chegar, ou tenta uma das seguintes 
medidas: 
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• Exercite-se o suficiente. O corpo que 
desenvolveu atividades suficientes du
rante o dia (ver orientação na pág. 
225) estará preparado para dormir à 
noite. Mas não faça exercícios antes 
de dormir, pois funcionam como es
timulantes: você não conseguirá apa
gar depois de recostar a cabeça no 
travesseiro. 

• Jante com calma. Desista da televisão 
durante o jantar: converse com o ma
rido, tenha um papo relaxado com ele. 

• Adote uma rotina antes de dormir. 
Atenha-se a ela. Procure sempre rela
xar depois do jantar. Leia um bom li
vro, assista a um programa calmo na 
televisão, ouça música suave, faça os 
exercidos de relaxamento (p. 147), to
me um banho morno, peça ao mari
do uma massagem nas costas, 
namore. 

• Faça um lanche leve antes de deitar pa
ra manter o teor de açúcar no sangue 
dentro da~normalidade. O alimento 
em excesso ou a falta de alimento an
tes de dormir interferem no sono. In
clua nesse lanche: biscoitos integrais 
e leite; frutas e queijo; ricota e suco 
de maçã sem açúcar. 

• Fique à vontade. Certifique-se de que 
o quarto de dormir não esteja frio ou 
quente demais, que o colchão seja fir
me e o travesseiro confortável. Ver p. 
208 para as J)oslçOes durante o sono: 
quanto antes você aprender a dormir 
na posição lateral, mais fácil será no 
período final da gravidez. 

• Tome um pouco de ar. Um ambiente 
abafado não proporciona um bom so
no. Abra a janela se necessário e não 
durma com a cabeça recoberta, pois 
Isso diminui o oxigênio e aumenta o 
dióxido de carbono que você respira, 
causando dores de cabeça e até mes-

mo irregularidades no ritmo cardíaco. 
Use ventilador ou condicionador de 
ar. 

• Só fique no quarto para dormir. 

• Se você acorda muito para ir ao ba
nheiro, limite os llquidos depois de 4 
horas da tarde e fique o mínimo pos
sível de pé durante o dia (a posição fa
vorece a micção noturna). 

• Esqueça dos problemas do trabalho e 
de casa. Tente solucioná-los durante 
o dia ou pelo menos converse a res
peito deles com o marido mais cedo. 
Tire as preocupações da cabeça antes 
de dormir. (Veja outras dicas para ali
vio da tensão na p. 148.) 

• Não use drogas ou álcc.ol para conci
liar o sono, pois essas substâncias sâo 
prejudiciais à gravidez e, a longo pra
zo, não são mesmo de grande utilida
de. Evite a cafeína (no chá, no café e 
em alguns refrigerantes) e o excesso dl! 
chocolate já a partir de depois do 
almoço. 

• Fique acordada até mais tarde. Talvez 
necessite de menos sono do que ima
gina. Paradoxalmente, o retardamen
to da hora de ir para a cama pode 
ajudá-la a dormir melhor. Evite tam
bém a> sonecas durante o dia. 

• Julgue a boa noite de sono pela ma
neira como você se sente e nllo pelas 
horas que passou dormindo. As pes
soas com problemas do sono às vezes 
dormem mais do que imaginam. Vo
cê está dormindo o suficiente, se não 
se sente cansada o tempo todo (nlém 
da fadiga normal da gravidez). 

• Nilo se preocupe com a lnsOnla -- ela 
não a prejl.dlcará e nem ao bebe. 
Quando não conseguir dormir levunte
se e leia, tricote, veja TV etc., até fi· 
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car sonolenta. Preocupar-se com o so
no é ainda mais estressante do que a 
falta de sono propriamente. 

ESTRIAS 

"Tenho medo de ficar com estrias. Elas podem 
ser e1·itadas?" 

Para muitas mulheres- sobretudo as 
que adoram usar biquíni -, as es

trias são mais temidas do que as coxas 
flácidas. Entretanto, 90% de todas as 
mulheres vão desenvolver estrias um 
pouco sulcadas, de coloração rosa ou 
avermelhada, por vezes apresentando 
formigamento, nas coxas, quadris e/ou 
abdome em algum momento durante a 
gestação. 

Como o nome diz, as estrias são linhas 
sulcadas na pele por causa do estiramen
to por ela sofrido, normalmente em de
corrência de rápido e/ ou pronunciado 
at.mento de peso. As gestantes com boa 
elasticidade cutânea (seja porque a her
(,aram, seja porque a adquiriram graças 
a uma nutrição e a exercícios excelentes) 
podem passar por várias gestações sem 
ficarem com uma única estria. Outras 
talvez as consigam minimizar, ou preve
nir, através do ganho de peso constan
te, gradual e moderado. Promover a 
elasticidade da pele através da Dieta 
Ideal (p. 109) também ajuda, mas não 
há creme, loção ou óleo, por mais caro 
que seja, que as evite ou atenue - ape
sar de que talvez o marido goste de 
passá-los na sua pele, ajudando a 
prevenir-lhe o ressecamento, 

Quem desenvolver estrias durante a 
gestação poderá se consolar sabendo que 
costu1 nam esmaecer, adquirindo uma to
nalidade prateada depois do parto. Tam
b6m ajudtt saber que sao monos uma 
desfiguração que uma medalha de ma
ternidade. 

BATIMENTO CARDÍACO 
DO BEBÊ 

"Uma amiga minha ouviu os batimentos do co
ração do beb€ dela aos dois meses e meio. Já 
estou com quase três meses de gravidez e o meu 
obstetra ainda não detectou os batimentos do 
meu." 
, 
E possível captar os batimentos do co

ração do feto já por volta de I O ou 
12 semanas de gestação com um instru
mento muito sensível chamado sonar 
Doppler (um aparelho manual de ultra
som que amplifica os sons captados). 
Mas o estetoscópio comum só é podero
so o suficiente para detectar o batimen
to cardíaco fetal depois da 17 ~ ou da 18~ 
semana. Mesmo com instrumentos sofis
ticados, o batimento cardíaco poderá 
não ser audível nessa fase precoce por in
terferência da posição do bebê ou de ou
tros fatores, como as camadas excessivas 
de gordura da mãe. Também é possível 
que o ligeiro erro no cálculo da idade 
gestacional seja a explicação para esse 
atraso. Cumpre esperar até o mês seguin
te. Por volta da 18~ semana, o miracu
loso som do coração do seu bebê 
batendo·certamente se fará ouvir, para 
deleite dos seus ouvidos. Caso isso não 
ocorra, ou se você estiver muito ansio
sa, o médico poderá pedir que um exa
me de ultra-som seja feito, a fim de 
captar um batimento cardíaco que, por 
alguma razão, é difícil de ser ouvido com 
o estetoscópio. 

DESEJO SEXUAL 

"Todas as minhas amiga~ dizem que sentem 
maior vontade de fazer sexo no inicio da gra· 
~iduc - 1111/Utttus clul/llll'flm a ter or/{asmo ou 
orgasmos mfJitiplos pc!ia primeira l'el: sd tii!JJQ/s 
de engravldarem. Como posso me sentir tllo 
sem desejo?" 



178 OS NOVE MESES 

A gestação é tempo de mudanças em 
muitos aspectos da vida, e não me

nos da vida sexual. Mulheres que nunca 
tiveram um orgasmo ou que nunca se in
teressaram muito pela atividade sexual 
inesperadamente passam a apresentar tal 
comportamento à primeira gestação. 
Outras, acostumadas a um apetite sexual 
voraz por sexo e ao orgasmo fácil, repen
tinamente se vêem carentes de qualquer 
desejo e encontram dificuldades em se 
excitarem. Essas alterações na sexualida
de podem ser desconcenantes, podem 
causar sentimentos de culpa, podem se 
revelar maravilhosas ou uma mistura 
confusa desses três ingredientes. E são 
todos perfeitamente normais. 

Como a leitora percebem ao ler Fazen
do Sexo Durante a Gravidez (p. 199), há 
muitas explicações lógicas para tais al
terações e para os sentimentos que pro
vocam. Alguns desses fatores talvez se 
revelem mais fortes ao início da gesta
ção, quando a náusea e a fadiga fazem 
a gestante sentir-se compreensivelnJente 
indisposta aõ sexo, quando fazer sexo 
sem a preocupação de engravidar (ou de 
não engravidar) liberta a gestante das ini
bições e a predispõe mais para o sexo do 
que nunca, quando fazem assomar a cul
p-a pelo fato de a gestante achar que de
veria estar mais predisposta à própria 
maternidade e não ao sexo. Outros fa
tores, como as alterações físicas que po
dem facllltar o orgasmo, torná-lo mais 
intenso, ou dificultá-lo, persistem por to
da a aestação. 

O mais importante é admitir que o 
comportamento sexual da gestante - e 
também o do marido - terá por matiz 
mais a imprevlsibilidade do que o ero
tismo: a pessoa pode sentir-se sensual 
num dia e nttdll '"n~ual no 5@iUlnte. O 
entendimento mútuo e a comunicação 
franca serão necessários durante o 
perlodo. 

SEXO ORAL 

"Ouvi dizer que o sexo oral é perigoso duran
te a gestação. É verdade?" 

A prática de cunilíngua -o ato de 
acariciar a vulva ou o clitóris com 

a língua- é segura, desde que o parcei
ro cuide para não soprar na vagina. Es
sa atitude é capaz de impelir o ar para 
dentro da corrente circulatória e causar 
embolia gasosa (um tipo de obstrução 
dos vasos sangüíneos), que pode se re
velar letal para a mãe e para o bebê. 

A prática da felação, por não envol
ver a genitália feminina, é sempre segu
ra durante a gravidez, e para alguns 
casais é um substituto bastante satisfa
tório quando não está permitida a rela
ção sexual habitual. 

CÓLICAS 
APÓS O ORGASMO 

"Sinto ciJ/icos na barriga após o orgasmo. E 
sinal de que o sexo machuco o be~? Pode Cllll

sar aborto?" 

A s cólicas- durante e após o orgas
mo e, por vezes, acompanhadas de 

dor nas costas - não apenas são co
muns como também são inócuas d••ran
te a gestação normal de baixo risco. 
A causa pode ser física: congestão ve
nosa normal na região junto com a con
gestão Igualmente normal dos órgãos 
sexuais durante a excitação e o orgas
mo. Ou pode ser psicológica: resultado 
do receio comum de prejudicar o bebe 
durante a relação. 

A cólica não sig, ti fica que o sexo este
ja machucando o bebê. Os especialistas, 
na maioria, concordam que as relações 
sexuais e o oraasmo ~í:\o perfeitamente 
seguros e nilo çausam aborto na aesta· 
ção normal, de baixo risco. Quando as 
cólicas a Incomodarem, peça ao par<ei
ro para fazer-lhe uma fricção delicada na 
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parte baixa das costas. É capaz de não 
só aliviar as cólicas como também de eli
minar todas as tensões qul as estejam 
causando.3 (Consultar Fazendo Sexo 
Durante a Gravidez, p. 199.) 

GÊMEOS 

"Minha barriga está muito grande. Será que 
estou espPrando gêmeos?" 
, 
E mais provável que você só esteja com 
-'alguns quilos .llém do esperado pa

ra o primeiro trimestre. Ou talvez se
ja problema da sua constituição física: 
em você a expansão uterina já é per
ceptível antes de o ser em alguém com 
porte físico maior. O abdome relativa
mente volumoso não é em geral consi
derado sinal de gravidez gemelar; para 
fa2er esse diagnóstico, o profissional 
terá de recorrer a outros fatores, entre 
os quais: 

• Útero grande para a idade gestacional. 
O tamanho do útero, não do abdome, 
é o que conta para o diagnóstico de 
gravidez gemelar. Se o útero estiver 
crescendo mais depressa do que o es
perado, passa-se a suspeitar de fetos 
múltiplos. Outra possibilidade para 
explicar o útero muito crescido está no 
erro do cálculo da data prevista para 
o parto ou então numa quantidade ex
cessiva de líquido amniótico (poli
drâmnio). 

• Sintomas gestaclonals exagerados. 
Quando se espera gêmeos, pode-se 
apresentar uma duplicação dos pro
blemas da gravidez (náusea matinal, 
indigestão, edema etc.), mesmo só na 
aparência. Mas todos esses podem 

3Há mulheres que sentem cãibras nas pernas 
após o coito. Consultar as sugestões da pág. 239 
para o seu tratamemo. 

também ser exacerbados na gravidez 
não-gemelar. 

• Mais de um batimento cardíaco fetal. 
Dependendo da posição dos bebês, o 
médico poderá ouvir dois (ou mais) 
batimentos cardíacos distintos. Entre
tanto, como o batimento cardíaco de 
um só feto pode ser ouvido em várias 
localizações, a identificação de dois 
batimentos só confirma a presença de 
gêmeos quando os ritmos são diferên
tes. Portanto, muitas vezes não se 
diagnostica a gravidez gemelar dessa 
maneira. 

• Predisposição. Embora não existam 
fatores que aumentem a probabilida
de de gêmeos idênticos, há vários que 
predispõem a mulher a ter gêmeos 
(fraternos, biovulares ou dizigóticos). 
Entre esses fatores estão a existência 
de gêmeos fraternos na famllia da 
mãe, a idade adiantada (mulheres com 
mais de 35 anos com freqüência libe
ram mais de um óvulo), uso de dro
gas que estimulam a ovulação e a 
fecundação in vitro (bebê de proveta). 
Os gêmeos são também mais comuns 
entre as mulheres da raça negra (em 
relação às da raça branca) e menos co
muns entre as asiáticas. 

• Se um ou mais desses fatores levam o 
médico à conclusão de que há a pos
sibilidade de mais de um feto, estará 
Indicado o exame ultra-sonográfico. 
Em todos os casos (exceto na rara oca
sião em que um dos fetos fica obsti
nadamente escondido atrás do outro) 
esse exame permitirá o diagnóstico 
correto de prenhez múltipla. 

"Mfll nos adflptamos ao /ato de eu estar grtJ. 
vida e deJ·cobrlmos qu1 estou esperam/o 111-
meo.s. Estou preocuJNldfl com os ri:.·cos que 
envolvem a eles e o mim." 
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A gravidez múltipla tem se multiplica
do num ritmo fantástico: hoje, de 

cada 100 casais, 2 terão gêmeos. Para a 
geração anterior essa proporção era de 
I em 100. E se ainda contam para expli
car a prenhez gemelar os caprichos da 
natureza e a predisposição hereditária, 
hoje os cientistas apontam para novos 
fatores a explicar o crescimento desses 
casos. Um desses fatores está no aumen
to do número de mães com mais de 35 
anos: a ovulação dessas é mais aleatória 
e é maior a possibilidade da liberação de 
dois óvulos ou mais, o que favorece a 
gravidez gemelar. Outro fator está no 
uso de drogas como o pergonal e o clo
rnifeno (uso, outra vez, mais comum em 
mulheres de mais idade, já que a fertili
dade diminui com a idade), que aumen
tam a probabilidade de gravidez 
múltipla. Ainda outro está no emprego 
da fecundação in vitro, procedimento em 
que os óvulos fer tilizados num tubo de 
ensaio são implantados no útero, o que, 
já que são vários os óvulos fecundados 
envolvidos, favorece o surgimento de 
gravidez múltipla. 

Mas se a mãe de hoje tem maior pro
babilidade de ganhar gêmeos, também 
possui maior probabilidade de tê-los em 
boas condições. Mais de 900Jo das gesta
ções múltiplas, mostram as pesquisas, 
têm um desfecho feliz. Atribui-se este 
êxito, em grande medida, às conquistas 
da ultra-sonografia: são raros os casais 
hoje em dia apanhados de surpresa na 
sala de parto com o nascimento de gê
meos. Esse prévio conhecimento da gra
videz aemelar tamb~m ajuda a explicar 
o menor numero de complicações práti· 
cas e logísticas depois do nascimento (ter 
de ir no ultimo minuto à loja para com
prar mais um berço, por exemplo) além 
de explicar o menor número de compli
cações médicas durante a gravidez e o 
parto. Sabedores da gravidez gemelar, a 
sestante e o m~dlco poclem tomar várias 
precauções para reduzir os riscos de cer
tas complicações (hipertensão, anemia, 

descolamento prematuro de placenta, 
que são mais comuns nesse tipo de gra
videz) e para melhorar a chance de levar 
a gravidez a termo, propiciando um par
to em condições ideais: 

Maior atenção médica. Grande parcela 
dos maiores riscos da gestação múltipla 
pode ser reduzida pela monitorização 
médica especializada feita por obstetra 
(as gestações de alto risco não devem fi
car em mãos de parteira). As consultas 
serão mais freqüentes - de duas em 
duas semanas depois da 20~ semana e se
manalmente depois da 30~. Os sinais de 
complicação serão investigados mais fre
qüentemente para que, no caso de algu
ma eventualidade, o tratamento seja logo 
instituído. 

Cuidados nutricionais extras. Comer por 
três (ou mais) pelo menos duplica a res
ponsabilidade da gestante que normal
mente só tem de comer por dois. Além 
do bem extraordinário que faz por todos 
os bebês (ver p. 109), a nutrição excelente 
tem profundo impacto sobre um dos 
problemas mais comuns da gestação 
múltipla: o baixo peso ao nascer. Em vez 
de nascerem com 2.500 kg ou menos (era 
esse o padrão na gestação gemelar), os 
gêmeos que são nutridos por uma dieta 
superior podem pesar até 3.000 kg ou 
3. 500 kg ao nascer. 

Muitas das exigências da Dieta Ideal 
são multiplicadas por cada filho que se 
leva na barriga. Especificamente, cada 
um representa mais 300 calorias, mais ou 
meno1, mais umu porçAo do protelnaa, 
mais uma porção de cálcio, mais outra 
ainda de grãos integrais. Como se trata 
de muito alimento para entrar num es
tômago comprimido pelo útero em cres
cimento, e como grande número âos 
desconfortos gastrintestinais são exacer
bados pela prenhez gemelar, a qualida
de do alimento consumido pela gestante 
adquire suma importância. Ao evitar os 
alimentos pouco nutritivos estará deixan· 
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do espaço para os melhores alimentos. 
Para comer de forma mais eficiente (ver 
p. 110) distribua as necessidades nutri
cionais ao longo de pelo menos seis pe
quenas refeições e mu.'tos lanches ao dia. 
Não tente comer tudo o que precisa em 
apenas três refeições. 

Ganbo extra de peso. Mais um bebê 
significa maior ganho de peso - não 
só por causa do próprio bebê, mas por
que o bebê extra inclui outros produtos 
(como uma placenta extra e mais líqui
do amniótico). O médico provavelmen
te recomendará supervisionar cuidado
samente o ganho de peso de pelo menos 
15 a 20 quilos além do peso pré-gesta
cional (salvo se você for muito obesa) 
ou cerca de 500Jo acima do habitual
mente recomendado. Isso significa cerca 
de 700 a 800 g por semana depois da 
12~ semana. Principalmente se esse ga
nho de peso for conseguido mediante 
uma dieta excelente, a gestante estará 
favorecendo e muito o nascimento de 
gêmeos sadios. 

Quantidade extra de -vitaminas e sais 
minerais. A presença de mais de um 
feto também significa maior necessi
dade de nutrientes como ferro e ácido 
fólico (necessários para prevenir anemia, 
ver p. 189), de zinco, cobre, cálcio, B,, 
vitamina C e vitamina D. Por causa 
dessa maior necessidade, a recomenda
ção oficial é a de que se considere a 
gestante em categoria de alto risco e 
que tome complementação vitamfnica 
diária. Slaa es11a rec:>mondaçAo, maa 
não tome nada além daquilo que o mé
dicl.l recomenda. 

Repouso extra. O corpo terá duas vezes 
ma.is trabalho para formar os bebês, por
tanto você necessitará de n;pouso redo
brado. Essa é uma responsabilidade sua. 
Repouse com os pés para cima e tire so
necas durante o dia, por exemplo, dei
xando para outra pessoa as tarefas 

domésticas. Dependa mais dos recursos 
modernos da cozinha. E, se possível, re
duza sua carga horária de trabalho na 
profissão ou pare de trabalhar, se a fa
diga for muito intensa. 

Precaução extra. Dependendo de como 
vai a gravidez, o médico poderá prescre
ver uma licença-maternidade mais pre
coce Gá por volta da 24~ semana em 
alguns casos) e poderá recomendar a abs
tenção das tarefas domésticas e, às·ve~ 
zes, completo repouso na cama em casa. 
O repouso em leito hospitalar nos últi
mos meses de gestação costuma ser re
servado para a gestação múltipla 
complicada. As pesquisas, em sua gran
de maioria, mostram que para a gesta
ção múltipla normal a internação 
convencional nessa época não previne o 
trabalho de parto prematuro. Siga à ris
ca as instruções do obstetra, por mais di
fíceis que possam parecer. Aí está um 
dos meios mais seguros para levar ages
tação a bom termo. 

Auxílio extra para os sintomas peculia
res a esse tipo de gestação. Como os sin
tomas mais comuns da gestação (náusea 
matinal, indigestão, dor nas costas, cons
tipação, hemorróidas, edema, veias va
ricosas, falta de ar e fadiga) são por vezes 
mais acentuados pela gravidez gemelar, 
essa gestante precisa ter conhecimento 
das formas de alívio de tais manifesta
ções. As sugestões que damos neste livro 
para esses sintomas servem para a gra
videz única e a gemelar. Recorra ao ín
dice remll•lvo para consultá-los. Busque 
também o conselho do obstetra quando 
os sintomas forem multo pronunciados. 

Uma queixa multo rara que por vezes 
complica a gestação múltipla está na se
paração da sínfise da pube (articular in
ferior do osso pélvico). Esta separaçllo 
pode limitar a mobilidade e causar inten
sa dor na regl!o; nesse caso recomenda· 
mos comunicar o médico. 
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"Todos acham incrlvel estar esperando gêmeos 
- menos nós. Estamos desapontados e apa vo
rados. O que é que está errado com a gente?" 

Nada. Dificilmente no sonho de ser 
mãe e pai aparece a imagem de dois 

berços, duas pilhas de fraldas, duas ca
deirinhas de bebê, dois carrinhos e dois 
bebês. Preparamo-nos física e psicologi
camente para a chegada de um só bebê; 
ao ficarmos sabendo que são dois não es
panta o desapontamento. Tampouco o 
medo. A responsabilidade de criar dois 
filhos foi duplicada. 

O melhor a fazer é aceitar esses senti
mentos ambivalentes e não se culpar. 
Convém ir se habituando com a idéia de 
filhos gêmeos. Converse com pais que já 
os tiveram. O médico poderá também ser 
capaz de indicar pais que tiveram filhos 
gêmeos e que morem perto de você. 
Compartilhem os sentimentos e reconhe
çam que não são os únicos a vivenciar 
a experiência. Isso ajuda muito a acei
tar melhor a gestação e, com o tempo, 
a desfrutar.. mais dela. 

CISTOS DO CORPO LÚTEO 

"Meu médico me disse que tenho um cisto no 
ovário. Mas me avisou para não me preocupar. 
Só que eu não consigo. " 

Todos os meses na vida reprodutora 
da mulher, um pequeno corpo celu-

lar amarelado se forma depois da ovu
lação. Chama-se corpo lúteo (literalmen
te "corpo amarelo") e ocupa o espaço 
no folículo de Graaf, que era antes ocu
pado pelo óvulo. O corpo lúteo produz 
estrogênio e progesterona e está r rogra
mado para se desintegrar em torno de 14 
dias. Quando isso ocorre, o declínio do 
teor hormonal desencadeia a menstrua
ção. Na gestação o corpo lúteo, manti
do pela gonadotrofina coriônica (hCG) 
que é gerada pelo trofoblasto (as células 
que se transformam na placenta) conti
nua a crescer e a produzir progesterona 
e estrogênio para nutrir e manter a gra
videz até que a placenta assuma a incum
bência. Na maioria dos casos, o corpo 
lúteo começa a involuir por volta de seis 
ou sete semanas depois do último perío
do menstrual e deixa de funcionar çor 
volta de 10 semanas, quando então já 
cumpriu sua missão. 

Estima-se que em uma entre lO gesta
ções, contudo, o corpo lúteo não regrida 
no momento previsto, transformando·se 
num cisto. Este cisto não costuma re
presentar problema. Mas como precau
ção o médico passa a observ<Jr a con
dição regularmente através da ultra
sonografia. Se crescer muito ou se amea
çar se torcer ou se romper, poderá ser 
removido cirurgicamente. Essa inter
venção é necessária apenas em cerca de 
I C1Jo dos casos. Depois de 12~ semana 
a cirurgia dificilmente ameaça a gra
videz. 

0 QUE É IMPORTANTE SABER: 
O GANHO DE PESO DURANTE A GESTAÇÃO 
------------------------------------------------.;----

C 
oloque juntas duas aestantes em 
qualquer luaar - nR ~Ala do espo• 
ra de um consultório médico, no 

ônibus, no trabalho - e as perguntas 
vão surgir, inevitalmente: "É para quan-

do?", "Já sentiu ele chutar?", "Tem 
MOIHIQO tnJOo'J " I tftiVOIIUrjp U1mb•m 
a favorita: •·você tem engordado mui· 
to?" 

As comparações sl\o inevitáveis e às 

I 
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vezes um pouco preocupantes. As que 
deram partida estrondosamente, comen
do com entusiasmo até chegarem ao ga
nho de 5 quilos ao fim do primeiro 
trimestre, ficam imaginando o que é 
"engordar muito". Outras em que o 
apetite é desencorajado pelos surtos de 
náusea cujo resultado nesse período são 
uns poucos gramas que mal aparecem na 
balança do médico (e que talvez até te
nham emagrecido um pouco) ficam se 
perguntando o que é "engordar pouco". 
Todas porém querem saber: "Quanto é 
preciso engordar?" 

O aumento total de peso. Embora esti
vesse em voga há algum tempo limitar 
o ganho de peso gestacional para os 7 ou 
8 quilos, hoje se admite que esse valor 
é insuficiente para garantir a boa saúde 
do bebê. Os bebês de mães que ganham 
menos de 10 quilos tendem a ser prema
turos, pequenos para a idade gestacional, 
e a sofrer de retardo do crescimento 
intra-uterino. 

Quase tão perigoso, entretanto, foi o 
que entrou em voga a seguir: comer de 
tudo e ao extremo e ganhar o máximo 
possível de peso. Há sérios riscos em ga
nhar peso em demasia: a avaliação e a 
medida do feto se tornam mais difíceis; 
o excesso de peso sobrecarrega os mús
culos e causa dores nas costas, nas per
nas, aumenta a fadiga e promove o 
aparecimento de varizes; o bebê, de tão 
grande, poderá dificultar ou impossibi
litar o parto vaginal; se for necessária ci
rurgia, cesariana, por exemplo, poderá 
haver dificuldade e as complicações no 
pós-operatório se tornam mais comuns; 
e depois da gravidez poderá ser difícil eli
minar o excesso de peso. 

Embora a mulher com desmedido ga
nho de peso possa ter um bebê enorme, 
o aanho de peso da mile e o peso do be
be OOrn IIOitlprllllUarde.m tCilllÇ!lQ, Ja pOS• 
s!vel ganhar 20 quilos e dar à luz um 
filho de 3 quilos somente ou, ao contrá
rio, ganhar 10 quilos e dar à luz um be-

bê de 4. A qualidade do alimento que 
contribui para o ganho de peso é mais 
importante do que a quantidade. 

O ganho de peso significativo e segu
ro para a gestante, em média, oscila en
tre 10 e 15 quilos; a mulher de estrutura 
física menor, pequena, caindo no valor 
inferior da variação de ganho e a de es
trutura óssea maior, grande, no outro 
extremo dessa escala. Esse peso se divi
diria em 3 a 4 quilos para o bebê e 7 a 
12 quilos para a placenta, os seios, os lf
quid JS e outros subprodutos (ver p. 184). 
Também assegura um retorno mais rá
pido ao peso pré-gestacional para a mãe. 

A fórmula se modifica para mulheres 
com necessidades especiais. As mulheres 
que começam a gestação muito magras 
devem procurar ganhar peso o suficien
te durante o primeiro trimestre, de mo
do a começarem o segundo já perto do 
peso ideal, pelo menos; e então deveriam 
visar adquirir os 10 a 15 quilos acima 
desse peso. As que começam a gravidez 
com lOo/o a 200Jo acima do peso ideal po
dem provavelmente e com segurança ga
nhar menos peso em média, embora só 
em uso de alimentos da melhor qualida
de e só sob diligente supervisão médica. 
A gestação nunca é oportuna para se per
der peso ou para mantê-lo, porque o fe
to não pode sobreviver às expensas das 
reservas de gordura da mãe, por só 
oferecerem-lhe calorias e não nutrientes. 

As mulheres com gravidez gemelar po
derão necessitar de um reajuste do ga
nho de peso a ser feito pelo médico. 
Embora esse ganho não seja duplicado 
para o caso de dois gêmeos ou triplica
do para o caso de trigêmeos, aumenta de 
modo significativo- de lS a 20 quilos 
para o caso de gêmeos e mais quando há 
mais de dois fetos. 

O ritmo do ganho ponderai. A gestan
te, om m~dlll, dav• aanh"r npro~eltttB~h'• 
mente uns 2 quilos durante o primeiro 
trimestre, e cerca de 500 gramas ou um 
pouco menos por semana, num total de 
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6 a 7 quilos durante o segundo trimes
tre. O ganho de peso deve continuar em 
torno de 500 gramas ou menos por se
mana durante o sétimo e o oitavo me
ses, e no nono mês cair para 500 gramas 
a 1 quilo - ou não perder peso nenhum 
-para um total de 4 a 5 quilos durante 
o terceiro trimestre. 

Rara é a mulher que consegue acom
panhar o ganho de peso precisamente se
gundo a fórmula ideal. E não faz mal 
flutuar um pouco - um ganho de 250 
gramas numa semana, de 700 na seguin
te. Mas a meta de todas deve ser a de . 
manter o ganho de peso o mais constan
te possível, sem quaisquer oscilações 
bruscas, para mais ou para menos. Se 
você não ganhar peso algum durante 
duas semanas ou mais, entre o quarto e 
o oitavo mês, se você adquirir mais de 
um quilo e meio em determinada sema
na no segundo trimestre, ou se ganhar 
mais de 1 quilo em qualquer semana do 
terceiro trimestre, sobretudo se não pa
rece qut: tal ganho tenha relação com o 

excesso de alimentação ou a ingestão ex
cessiva de sódio, consulte o médico. 
Consulte-o também se não ganhar peso 
algum durante mais de duas semanas em 
seqüência. 

Se achar que o seu ganho de peso se 
afastou muito do que fora planejado 
(por exemplo, se ganhar 7 quilos no pri
meiro trimestre em vez de um quilo e 
meio a dois, ou se ganhar 10 quilos no 
segundo trimestre em vez de 6), procure 
agir para que o ganho retorne ao preten
dido, mas não tente mantê-lo no mesmo 
lugar. Com a ajuda do médico, reajuste 
o objetivo para incluir o excesso já al
cançado (que não contribui para o de
senvolvimento do bebê) e o peso que 
você ainda terá de alcançar (de que o be
bê necessita). Tenha em mente que o be
bê requer um aporte constante e diário 
de nutrientes durante a gravidez. Obser
ve a dieta com atenção, mas nunca faça 
''dieta''. Controle o peso desde o início 
e assim nunca terá de pôr o bebê de die
ta só para que você não fique obesa 
demais. 

Distribuição do Ganho Pondera/ 

Bebe 
Placenta 
Líquido amniótico 
Crescimento uterino 
Ttcido mamário materno 
Volume sangüJneo materno 
LJquidos nos tecidos maternos 
Gordura materna 

Total (m~a) 

(Valores Aproximados) 

3.500 g 
700 g 
800 g 

1.000 i 
500 g 

1.100& 
1.400 g 
:,.200 g 

12.200 g, ou um ganho ponderai total de 
aproximadamente 12 quilos 
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O Quarto 

Mês 

A CONSULTA 

O 
obstetra vai verificar, entre outros 
elementos, dependendo de seu es
tilo e das necessidades dr gestan

te, os seguintes:' 

• Peso e pressão arterial 

• Urina (açúcar e proteína) 

• Batimento cardfaco fetal 

• Tamanho do útero, pela palpação ex
terna 

• Altura do fundo (alto do útero) 

• As mãos e os pés da gestante para 
surpreender edema (inchação), e as 
pernas pela possibilidade de vari
zes 

• Os sintomas apresentados, sobretudo 
os incomuns 

• Perguntas e problemas que a gestante 
queira esclarecer - levar uma lista 
pronta 

Os SINTOMAS COMUNS 

Os sintomas variam: há quem os 
sinta a todos, há quem sinta só al
guns. Uns persistem desde o mês 

anterior, outros só aparecem agora. 
Bxlstem ainda sintomas pouco comuns 
que a gestante pode apresentar. 

1Consultar o Apêndice para a expllcaç!o sobre 
os procedimentos e os exames realizados. 

FlsiCOS: 

• Fadiga 

• Reduçao da freqüência urinária 

• Fim ou redução da náusea e do vOmi
to (em algumas aestantes a náusea per
siste; em muito poucas só agor41. 
começa) 
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• Prisão de ventre 

• Azia, dispepsia, gases, inchação ab
dominal 

• Os seios continuam a aumentar de ta
manho, mas em geral diminuem a dor 
ao toque e o intumescimento 

• Dores de cabeça esporádicas 

• Desmaio e tonteira ocasionais, princi
palmente devido a súbita mudança de 
posição 

• Congestão nasal com sangramento 
ocasional; entupimento dos ouvidos 

• Sangramento nas gengivas 

• Aumento do apetite 

• Leve inchação dos tornozelos e dos 
pés, às vezes do rosto e das mãos 

• Varizes nas pernas e/ou hemorróidas 

• Discreta secreção vaginal esbranquiça
da (leucorréia) 

• Aparecimento dos movimentos fetais 
ao fim do mês (mas só se a gestante 
for muito magra ou se não for a pri
meira gestação) 

EMOCIONAISs 

• Instabilidade comparável à da síndro
me pré-menstrual, que pode englobar 
lrritabilidade, oscilações de humor, ir· 
racionalidade, choro fácil 

11 Alegria e/ou apreensão- se você co
meçou enfim a selJtJ.r-ac arâvlda 

0 ASPECTO FíSICO 
NO QUARTO MÊS 

Pelo fim do quarto mês, o feto de 10 cm, 
agora nutrido pela placenta, começa a de
senvolver reflexos - sugar, deglutir. O 
crescimento do corpo começa a superar 
o da cabeça. Surgem os brotosdentdrios,· 
os dedos e artelhos se mostram bem de
finidos. Em ~oro de aspecto humano. ele 
nao consegue sobreviver fora do út.ero. 

• Frustraçllo - se ainda não se sente 
grávida, mas as roupas já não servem 
mais e as de grávida ainda são muito 
folgadas 

• A gestante pode não se sentir Inteira: 
dispersiva, esquecendo coisas, 
deixando-as cair, dificuldade de con· 
centração 
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As PREOCUPAÇÕES COMUNS 

PRESSÃO ALTA 
(HIPERTENSÃO ARTERIAL) 

"l:.nr minha última consulta, u médica me di~·· 
se que minha pressão e~·tava um pouco alta. AI 
fiquei preocupada." 

P re<?C_up~r-se co~ a. pressão.anerial só 
va1 taze-Ja sub1r amda mats, e um li

geiro aumento numa única consulta pro
vavelmente não significa nada demais. 
Talvez você só esteja nervosa, ou então 
estava atrasada para o compromisso e 
correu demais, ou talvez ainda estivesse 
preocupada com o último relatório no fi
nal do expediente. Se a pressão tivesse 
sido medida no dia seguinte, ou mesmo 
depois no mesmo dia, poderia muito 
bem ter-se revelado normaL Mas como 
é muitas vezes difícil determinar a cau
sa de uma elevação em leitura isolada 
a médica talvez a aconselhe a relaxar até 
a próxima consulta. 

Se a pressão continuar elevada, po
rém, talvez você se encontre entre os JIJ!o 
e ?o/o de gestantes que desenvolvem hi
pertensão arterial transitória durante a 
gravidez. Esse tipo de hipertensão é per
feitamente inócuo, tanto quanto se sai
ba, e desaparece depois do parto. 

O que se considera pressão normal du
rante a gravidez varia bastante durante 
os nove meses. A leitura preliminar (a 
que é normal para você) é determinada 
na primeira consulta do pré-natal. Em 
geral, a pressão declina um pouco duran
te o~ mes'!s seguintes. Mas ao aproximar
se o parto, lá pelo s~timo mês, costuma 
elevar-se um pouco. 

Durante o primeiro ou o segundo tri
mestre, se a pressão sistólica (o número 
supcrlorl se elevar em 30 mmHg ou se 
a pressão dlastólica (o número inferior) 

se elevar em 15 mmHg em relação à pri
meira leitura, e assim permanecer duran
te pelo menos duas leituras feitas a 
intervalo de seis horas no m!nimo, 
justifica-se a observação diligente e .. pos
sivelmente, o tratamento. No terceiro tri
mestre, o tratamento costuma ser 
iniciado tão-somente se houver elevação 
superior a esta. 

Se tal elevação da pressão arterial se 
acompanhar de repentino ganho de pe
so (mais de I quilo e meio numa semana 
no segundo trimestre, ou mais de l qui
lo numa semana no terceiro), de edema 
acentuado (inchação por retenção de 
água), sobretudo das mãos, do rosto e 
dos tornozelos, e/ou de proteína na uri
na/ o problema poderá ser o da pré
eclâmpsia (também chamada de hiper
tensão induzida pela gravidez- p. 396). 
Em mulheres que recebem atendimento 
médico regular, essa condição é em ge
ral diagnosticada antes de evoluir para 
sintomas mais graves, entre os quais: 
barramento da visão, dor de cabeça, ir
ritabilidade e dor gástrica. Se você expe
rimentar qualquer um dos sintomas de 
pré-eclâmpsia, chame imediatamente o 
médico (ver p. 240). 

AÇÚCAR NA URINA 

"Na última consulta a obstetra me disse que 
ha~/a açúcar na urina. .Ela disse para eu nao 
me preocupar, mas estou convencidiJ de que es· 
tou com diabetes." 

Siga o conselho da médica - nao se 
preocupe. Uma pequena quantidade 

JVer Apêndice para a ex!"llc:e.r;/lo sobre l'r(•~tl
na na urina. 
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de açúcar na urina em determinada oca
sião durante a gravidez não a torna dia
bética. Provavelmente, seu corpo está 
apenas fazendo o que deve: garantindo 
ao feto, que d~pende do aporte de com
bustível da gestante, a glicose suficiente 
(a·;úcar). 

Como é a insulina que regula o teor 
de glicose no sangue e assegura-lhe o 
aporte necessário às células do corpo, a 
gestação desencadeia a atividade de me
canismos antünsulfnicos para garantir 
que o açúcar vai continuar circulando pe
lo sangue para nutrir o feto. A idéia é 
perfeita, mas nem sempre funciona per
feitamente. Às vezes, o efeito antiinsu
Unico é tão acentuado que deixa no 

. sangue açúcar em quantidade acima da 
suficiente para atender às necessidades 
da mãe e da criança - quantidaci.e maior 
do que a capaz de ser manipulada pelos 
rins. O excesso é expelido na urina. As
sim, a presença de "açúcar na urina" é 
explicada- ocorrência não incomum na 
gestação, especialmente no segundo tri
mestre, quando aumenta o efeito antiin
sulinico. Na verdade, aproximadamente 
metade das mulheres grávidas apresen
tam urna certa quantidade de açúcar na 
urina em algum momento da gravidez. 

Na maioria das mulheres, o corpo rea
ge a um aumento do teor de açúcar do 
sangue estimulando a produção de insu· 
lina, que em geral ellmlnará o excesso de 
açlicar por ocaslao da próxima consul
ta. Talvez esse seja o seu caso. Mas al· 
sumas mulheres·, sobretudo as diabé
ticas, ou aquelas com tendência ao dia
betes, podem ser Incapazes de produzir 
Insulina o suficiente em determinado 
momento para manipular a elevação do 
açúcar sérico, ou podem ser Incapazes de 
usar a Insulina que produzem de forma 
eficiente. De qualquer forma. 01111 mu· 
lheres continuarão a mostrar um teor ele
vado de açúcar, quer no sangue, quer na 
urina. Nas que previamente não eram 
diabétidas, diz-se que desenvolveram 
diabetes gestacional. 

Se aparecer açúcar na urina em sua 
próxima consulta, talvez o médico prt>
fira submetê-la a um exame do açúcar no 
sangue (glicemia) e a um teste de tolerân
cia à glicose, exame este que reflete com 
precisão a resposta do organismo ao açú
car na corrente circulatória e identifica 
as pessoas com diabetes. Entre os sinto
mas que podem sugr.rir o diabetes ges
tacional estão: fome e sede pronuncia
das; micção freqüente, mesmo no segun
do trimestre; infecções va~nais por wo
nilia (monilfase vaginal) recidivantes; e 
aumento da pressão arterial. 

Cerca de 1 o/o a 2% das gestantes (há 
estimativas que apontam 10%) desenvol
vem esta condição- que provavelmen
te poderia ser denominada de 
"intolerância gravfdica aos carboidra
tos" e não de "diabetes gestacional"
que a transforma na mais comum com
plicação da gravidez e tem conotação 
alarmante. Por ser multo comum, a 
maioria dos médicos pede hoje a dosa
gem de açúcar no sangue (glicemia) ro
tineiramente, entre a 24~ e a 28~ semana 
de gestação. As futuras mamães de ris
co mais elevado são testadas antes e com 
mais freqüência. Entre elas estão as com 
mais idade (a t-::ndência ao diabetes au
menta com a idade) e as com história fa
miliar de diabetes melito; aquelas com 
história de açúcar na urina durante a gra
videz ou com intolerância à alicose fora 
da gravldeza; as obesas, que nasctlram 
com grande peso (mais de 4,S quilo.;) ou 
que tiveram um ou mais filhos com uran· 
de peso; e, por flm, aquelas com m(l his
tória obstétrica (prévio diabetes 
gestacionai, toxemia, infecção urinária 
recidivante, excesso de Hquldo amnlóti· 
co, aborto recorrente, filho com anclma
lia congênita). 

3As mulheres com anormilldade da allcose no 
sanaue, maa com prova de tolerAncla à aUcose 
normal, ainda correm o risco de terem bebês 
grandes. Talvez lhes convenha controlar bem a 
dieta. Se voce tiver alteraçAo da aJicosc no 1&11• 
aue, consulte o médico. 
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Embora as futuras mamães diabéticas 
e seus filhos se encontrassem durante 
muito tempo em risco, graças à medicina 
moderna esse não é mais o caso. Quando 
o açúcar é controlado de forma diligente 
mediante dieta e, quando necessário, me
dicamentos, as mulheres com diabetes 
podem ter gravidez normal e filhos sa
dios. Caso você desenvolva diabetes ges
tacional, consulte as pp. 370 e 395. 

As anormalidades glicêmicas desapa
. recem depois do parto em cerca de 
97-981t!o das portadoras de diabetes ges
tacional. Entretanto, em algumas dessas 
mulheres, sobretudo nas obesas, o dia
betes pode se manifestar noutro perfo
d o da vida. Para reduzir esse risco, as 
que têm diabetes gestacional devem se
guir algumas medidas preventivas: con
sulta médica regular, manter o peso 
ideal, cultivar boa dieta e bons hábitos 
de exercício, conhecer os sintomas da 
doença para que sejam prontamente co
municados ao médico. 

ANEMIA 

"Uitlll amiga minha ficou llnlmica duronte 11 
groWdez. Como Sllber se tenho 11nemia, e w
mo preveni·lll?" 

' A medida que o volume de sangue au-
menta durante a gravidez, a quanti

dade de ferro necessária para produzir 
hemácias também cresce, gradualmente. 
Como nem todas as gestantes obtêm o 
ferro de que necessitam, quase 200'/o so
frem de deficiência desse elemento. Fe
lizmente, a anemia ferroprlva é corrigida 
.;om facilidade - na maioria dos casos 
a simples dieta variada e nutritiva e o uso 
de complemento d'! ferro resolvem o 
problema. 

O 1xame ãe aanaue para Identificar a 
anemlu é feho na primeira consulta pré
natal, embora sejam poucas as mulhe
res que a apresentem nesse primeiro mo
mento. A laumas mulheres engravidam já 
com a afeccllo (comum durante o perío-

do fértil por causa das perdas mens
truais). Mas com a concepção e o fim da 
menstruação, as reservas de ferro são re
postas ·- se a ingestão diária for sufi
ciente. A manifestação da anemia costu
ma ocorrer até a 20~ semana de gestação 
(quando o volume de sangue materno e o 
feto em crescimento aumentam de modo 
significativo as necessidades de ferro). 

Quando a deficiência é branda, pode 
não ocorrer qualquer sintoma, mas se as 
hemácias, que veiculam o oxigênio, sofre
rem maior depleção, a mãe começará a 
exibir sintomas: palidez, fadiga extrema, 
fraqueza generalizada, palpitações, falta 
de ar e inclusive episódios de desmaio. Po
demos ter al um dos poucos casos em que 
as necessidades do feto são atendidas run
tes das da mãe, já que o filho da mãe anê
mica dificilmente apresenta anemia ferro
priva ao nascer. Entretanto, há provas, 
ainda inconclusivas, de que os bebês de 
mães anêmicas que não fazem uso de 
complemento de ferro exibem um risco 
um pouco maior de baixo peso ao nasci
mento ou de prematuridade. 

Embora as gestantes sejam suscetíveis 
à anemia ferropriva, certos grupos exi
bem risco mais elevado: as que tiveram 
vários filhos em sucessão rápida, as com 
gravidez gemelar, as que sofrem de vô
mitos freqüentes ou que comem pouco 
por causa de náusea, e as que engravi
daram em estado de ! ubnutrição ou/e 
que se alimentaram mal desde a conccp. 
ção. Não surpreende que as mulheres de 
baixa renda calam nessa categoria mui
tas vezes, o que as torna muito mais pro
pensas do que as de média renda ou de 
renda superior. 

Para prevenir esse tipo de anemia, 
costuma-se recomendar que a gestante 
faça uso de dieta rica em ferro (ver p. 
122). Mas como é difícil, ou mesmo im
possível, assegurar o aporte de ferro só 
através da dieta, recomenda-se prescre
ver a complementação de 30 mg diários 
(ver p. 116). A maior complementação, 
em geral mais 30 mg, 6 r.P.Çomendada 
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quando se diagnostica a anemia fer
ropriva. 

As vezes, quando se exclui a deficiên
cia marcial como causa de anemia na 
gestação, podem ser necessários exames 
para identificação de outros tipos de ane
mia - anemia por deficiência de ácido 

1 fólico, anemia falciforme, talassemia e 
assim por diante. 

FALTA DE AR 

"Às vezes sinto muita falta de ar. SerfJ por cau· 
S4 da gravidez!" 

Provavelmente. Muitas gestantes ex
perimentam leve falta de ar no ini

cio do segundo trimestre. Uma vez mais, 
estão em atividade os hormônios gesta
cionais. Causam edema dos capilares das 
vias respiratórias e da mesma maneira 
dilatam outros capilares do corpo, ao 
mesmo tempo em que relaxam a muscu
latura puhponar e brônquica. Com o 
evoluir da gravidez, entra outro fator em 
cena: torna-se mais difícil encher os pul
mões de ar porque o útero em crescimen
to comprime o diafragma, tornando 
mais difícil a expansão pulmonar. Essa 
falta de ar é normal. 

Já a falta de ar mais intensa, por ou
tro lado, sobretudo quando a respira
ção é acelerada, e os lábios e as pon
tas dos dedos parecem ficar azulados, 
e/ou manifesta-se dor torácica ou pul
so acelerado, pode significar problema 
mais sério. Requer a consulta imedia
ta ao médico ou a Ida a um pronto
socorro. 

JESQUECIMENTO 
"/1/fl semana pDssada sul de CflSD sem u bol~·a; 
hoje de m11nhll me esqueci de um Importante 
tncontf'O pf'OjlsslonDL Nilo consigo me concen· 
trar em nada. Acho que estoujlcando maluco." 

Você não está sozinha. Muitas gestan
te acham que, à medida que a barri

ga cresce, o cérebro vai se deteriorando. 
Mesmo as mais organizadas muitas ve
zes se descobrem esquecendo compro· 
missos, sentindo dific uldade de 
concentração e perdendo a tranqüilida
de. Felizmente esta "síndrome cerebral" 
(como a "síndrome pré-menstrual") é 
passageira. Assim como muitos outros 
sintomas, esse se deve a alterações hor
monais decorrentes da gravidez. 

Ficar tensa por causa dessa turvação 
intelectual só faz piorar as coisas. Para 
melhorá-la é preciso reconhecer que is· 
so é normal, aceitando com senso de hu
mor. Também convém reduzir o estresse 
da vida o mais possível (ver p. 147). Tal
vez não seja tão fácil quanto fazer um 
bebê (nisso você teve ajuda). Mas para 
evitar o caos mental, convém fazer um 
inventário, informal ou por escrito, em 
casa e no trabalho (recorrendo a ele ao 
sair de casa e ao sair do trabalh0). Isso 
também ajuda você a não cometer erros 
perigosos - esquecer de fechar a porta, 
apagar o gás antes de sair de casa ttc. 

E talvez também convenha você se ha
bituar a trabalhar com um pouco menos 
de eficiência. A situação pode se esten
der mesmo pelas primeiras semanas de
pois do nascimento do bebê (pela fadiga, 
não pelos hormônios). Talvez só desapa
reça por completo quando o bebê já dor
mir uma noite inteira. 

TINTURA DE CABELO 
E PERMANENTES 

"Como se j6 nilo bastassem os quilos a mais, 
meu., cabelos comuçurum u pl!rdor todo o vo
lume. Ê seguro jbzer um permanente? 

Embora o ventre grávida seja o efei
to físico mais evidente do feto ;obre 

a mãe, não é o único. As alterações são 
evidentes em todas as partes - das pai-
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mas das mãos (que podem ficar aver
melhadas temporariamente) ao interior 
da boca (as gengivas podem inchar e 
sangrar). O cabelo não é exceção. Po
de mudar para melhor (quando o ca
belo desbotado, opaco, adquire de re
pente um brilho luminoso) ou para pior 
(quando o cabelo perde toda a vitali
dade). 

Habitllalmente, um permanente ou 
ondas seriam a resposta certa ao cabelo 
que apresenta má ondulação, mas não 
durante a gravide.~ . Em primeiro lugar, 
o cabelo reage de forma imprevisível à 
ação dos hormônios gravídicos; o per
manente pode não persistir, ou então dar 
um penteado antiestético de ondas exa
geradas. Em segundo lugar, as soluções 
químicas usadas nos permanentes são 
absorvidas pelo couro cabeludo e che
gam à corrente circulatória, levantando 
a questão de sua segurança durante a 
gravidez. Até aqui, as pesquisas dos efei
tos dessas substâncias sobre o feto são 
muito tranqüilizadoras: não se encon
trou elo entre o uso de permanente e o 
desenvolvimento de anomalias congêni
tas. Mas como se fazem necessárias ou
tras pesquisas antes dessas substâncias 
serem completamente exoneradas, a boa 
cautela pode exigir certa "lisura" até de
pois do parto. Não fique preocupada, 
entretanto, com o permanente já feito -
o risco é apenas teórico, e por certo não 
representa perigo algum. (0 mesmo po
de ser dito dos amaciantes e dos xampus 
anticaspu. Evite usá-los de agora em 
diante, mas não se preocupe com seu uso 
prévio.) 

A boa nutrição pode ajudar a revita
lizar os cabelos, a dar-lhes brilho: cer
tos xampus e os ferros de frisar os 
cabelos podem ajudar nessa revltallza
çAo. Mas é bem provável que o seu ca
belo piore mais e mais durante a 
gestação. Portanto, convém mudar pa
ra um penteado que não exija muito vo
lume - corte curto, ou rente, por 
exemplo. 

"Fui ao Cilbeleireiro pora pintar meu Cilbelo, 
o que jàço a Cllda tr~s meses. Fiquei horrori
zada ao ouvir uma amiga dizer que as tinturas 
de cabelo causam anomalias congênitas. O que 
devo fazer?" 

Relaxe. Conforme acontece com os 
permanentes, não há provas concre

tas de que os corantes de cabelo causem 
anomalias congênitas. Como o risco é 
apenas teórico, não há por que se preo
cupar com as aplicações que você já te
nha feito. Mas como é prudente ser um 
pouco mais cautelosa durante a gesta
ção, pelo menos quando essa prudência 
é possível ou viável, talvez seja melhor 
adiar a próxima ida ao cabeleireiro até 
o parto. 

Se você estiver disposta a "esconder 
os cabelos brancos" e quiser ser cau
telosa ao mesmo tempo, peça ao cabe
leireiro para usar corantes de plantas 
puras. 

SANGRAMENTO E 
ENTUPIMENTO NASAL 

"Meu nariz tem ficado sempre congestionado 
e às vezes sangra sem motivo. Estou preocu
poda porque o sangramento pode ser um sinal 
de doenç'a. " 

A congestão nasal, muitas vezes acom
panhada por sangramento, é quei

xa comum durante a gravidez, provavel
mente devida ao elevado teor de 
estrogênios e progesterona no corpo, nu
mentRndo o fluxo de sangue para as 
membranas mucosas do nariz, fazendo
as amolecer e intumescer -em grande 
medida à semelhança do que ocorre à 
c~rvloe em preparação para o parto. 

Você pode esperar pela piora do en
tupimento e nlo por sua melhora- quo 
só ocorrerá depois do parto. Ê possível 
ocorrer também corrimento pós-nasal, 
causando tosse e engasgos noturnos. Não 
usar medicamentos ou. spmy nasal para 
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combater o problema (exceto quando 
prescrito pelo médico). 

A congestão e o sangramento são mais 
comuns nos meses de inverno, sobretu
do nas regiões mais frias, em que certos 
sistemas de aquecimento propelem ar 
quente e seco para dentro de casa, res
secando as delicadas passagens nasais. O 
uso de umidificador ajuda a atenuar o 
problema. Pode-se também tentar lubri
ficar as narinas com vaselina. 

Tomar mais uns 250 mg de vitamina 
C (com a aprovação do médico), além 
dos alimentos ricos em vitamina C ne
cessários, pode ajudar a fortalecer os ca
pilares e a reduzir as chances de 
sangramento. (Mas nunca tomar mega
doses da vitamina.) 

Às vezes o sangramento nasal se segue 
a um assoar mais vigoroso. Assoar o na
riz corretamente é uma arte, que a leito
ra pode dominar com perfeição: em 
primeiro lugar, feche delicadamente uma 
das narinas com o polegar, em seguida 
faça sair o ar com muco pela outra. Re
petir alternadamente até conseguir res
pirar pelo nariz. 

Para deter o sangramento nasal, sente
se com o tronco inclinado para a frente 
e, respirando pela boca, prenda as nari
nas com o polegar e o indicador duran
te 5 minutos. Repita a manobra se o 
sangramento continuar. Se depois de três 
tentativas o problema prosseguir ou se 
o sangramento for muito freqüente ou 
maciço, chame o médico. 

ALERGIAS 
"As mlnllu ulerg/QS purecem ter plorudo de.s· 
de q111 comiço1111 IIIStflçlo. Mflll n11rlt ftuu ,,. 
correndo e meus o/110s /acrlme}llm u toda 
hOI'tl. .. 

T alvez a leitora esteja confund.Jndo a 
congcstlo normal do nariz durante 

a gravidez com alergia. Ou, embora al
gumas mulheres de sorte encontrem alf-

vio temporário durante este período, a 
gravidez pode ter de fato agravado suas 
alergias. Se for este o caso, verifique com 
o médico o que poderá ser usado com se
gurança para aliviar os sintomas. Algun~ 
anti-histamfnicos e outros agentes se afi
guram de uso relativamente seguro du
rante a gravidez (o seu medicamento 
pode não ser um destes). Entretanto, co
mo as provas de segurança não são ab
solutamente conclusivas, medicamentos 
só devem ser usados quando os outros 
recursos falharem. Se a secreção nasal é 
intensa e espessa ou são muitos os espir
ros, convém aumentar a ingestão de lí
quidos para compensar possíveis perdas 
e para fluidil'icar as secreções. 

Em geral, no entamo, o melhor enfo
que para enfrentar as alergias durante a 
gestação é o preventivo- evitando-se a 
substância ou as substâncias agressoras, 
desde que se saiba quais são: 

• Se são os polens e outros alérgenos ex
ternos que a incomodam, permaneça 
dentro de casa, em ambiente com ar
condicionado e filtrado durante ases
tações típicas sempre que puder. La
ve as mãos e o rosto ao chegar em casa 
e use óculos escuros curvos e grandes 
para evitar o contato dos olhos com 
os polens. 

• Se o problema surge com a poeira, pe
ça a outra pessoa para tirar o pó e var
rer a casa. O aspirador de pó, o pano 
de chão e a vassoura recoberta com 
pano de chao úmido levantam menos 
poeira do que a vassoura comum, e os 
panos de chio de material absorvente 
levantam menos que os espanadores 
de penas. Afaste-se de luaares bolo· 
rentos como sótãos e bibliotecas cheias 
de livros velhos. Peça a alguém para 
retirar da sua casa u coisas qu~. acu
mulam pó, como cortinas e tapt:tes. 

• Se você for alérgica a certos alimen
tos, evite-os, mesmo que sejam reco-
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mendados para gestantes. Consultar a 
Dieta Ideal (p. 109) para substitutos. 

• Se os animais desencadeiam as crises 
de alergia, deixe as amigas saberem 
antecipadamente do problema para 
que tirem os animais domésticos da 
sala (!! seus pêlos) antes da visita. E, 
naturalmente, s~ o seu próprio animal 
de ';!Stimação estiver lhe provocando 
um.:1..:rise alérgica, tente manter algu
mas áreas da casa (principalmente o 
seu quarto) sem a presença do animal. 

• A alergia à fumaça de cigarro é mais 
fácil de controlar hoje porque menor 
número de pessoas fuma e a maioria 
dos fumantes obedece quando se lhes 
pede para não fumar. Para abrandar 
a alergia, e também para o benefício 
do bebê, você deveria evitar ~xposição 
à fumaça de cigarro, cachimbo e cha
ruto. t\ão se acanhe em dizer: "Sim, 
me incomodo muito se você fumar." 

SECREÇÃO VAGINAL 

"Tenho percebido um pequeno corrimento va· 
ginal, bem fino e esbranquiçado. Receio estar 
com uma infecção. " 

Asecreção fina, leitosa, com cheiro 
leve (leucorréia), é normal durante 

a gravidez. É muito semelhante à se
creção que muitas mulheres apresentam 
antes do período menstrual. Como au
menta à medida que se aproxima o final 
da gestação e pode se tornar bastante 
Intensa, algumas mulheres acham mais 
cômodo usar absorventes durante os úJ
tJmos meses de gravldet. Nilo use absor
ventes internos, os quais poderiam 
introduzir germes indesejados na vagina. 

Além de ofender a sensibilidade esté
tica (e possivelmente a do marido -que 
pode desistir do sexo oral pelo sabor e 
o cheiro incomuns), nada mais causa e 
não deve ser motivo de preocupações. É 

importante manter a região genital lim
pa e seca; as calcinhas de algodão ou re
vestidas de algodão ajudam neste 
sentido. Evite roupas apertadas também. 
Enxagüe bem a área vaginal depois de 
ensaboá-la durante o banho e evite o 
contato com desodorantes, espumas de 
banho ou perfumes. 

Não use duchas, entretanto, salvo 
quando prescritas pelo médico. (Mesmo 
assim, nunca use seringa como as das va- · 
riedades descartáveis, a fim de reduzir o 
risco de introduzir ar na vagina, provo
cando uma embolia de ar.) 

Se a secreção vaginal f o r amarelada, 
esverdeada ou espessa e caseosa, de odor 
fétido, ou se vier acompanhada de quei
mação, prurido, vermelhidão ou infla
mação - é provável que seja infecção. 
Notifique o médico para que seja tratada 
(provavelmente com supositórios vagi
nais, ou gel, pomada ou creme, introdu
zidos com aplicador). Infelizmente, 
embora a medicação possa eliminar a in
fecção temporariamente, muitas vezes fi
ca retornando até o parto. Não obstante 
possa não exigir novo tratamento, a va
ginite simples não é causa de preocupa
ção e não cria risco para o bebê. 

Se a vaginite for causada por monília, 
um fungo, o médico terá o cuidado de 
tratá-la com medicação para que você 
não a transmita ao bebê durante o par
to (sob a forma de sapinho, uma micose 
da boca)- embora essa infecção não se
ja perigosa para o recém-nascido e seja 
facilmente tratável. 

Talvez você consiga acelerar a recupe
ração e prevenir a reinfecção através de 
limpeza escrupulosa, sobretudo depois 
de ir ao banheiro (limpar-se sempre da 
frente para trás) c depois de seguir a Die· 
ta Ideal - dando atençâo especial ao 
consumo de açúcar refinado, que ajuda 
a criar solo f~rtll para os microorganis
mos Infecciosos. Pesquisas recentes In· 
dicam que o consumo diário de uma 
xícara de iogurte que contenha cultura 
acidófila de lactobacilos vivos (verifique 
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o rótulo) é capaz de reduzir o risco de 
infecção vaginal de forma extraor
dinária. 

Se a infecção for das sexualmente 
transmissíveis, recomenda-se evitar as re
lações sexuais e outros contatos sexuais 
até que marido e mulher estejam livres 
da infecção. Os preservativos (camisi
nhas) podem estar indicados durante seis 
meses depois de eliminada a infecção. 
Para prevenir nova infecção, convém ter 
cuidado para se evitar a transferência de 
germes do ânus para a vagina (com os 
dedos, o pênis ou a língua). 

MOVIMENTOS FETAIS 

"Ainda ní!o senti o beb€ se mexer; será que tem 
alguma coisa errada? Ou sou eu que ní!o iden
tifico os chutes?" 

Os movimentos fetais podem ser gran
de fonte de alegria durante a gesta

ção, e a sua falta, a principal causa de 
ansiedade. Mais do que o teste de gravi
dez positivo, o ventre em expansão, ou 

· mesmo o som dos batimentos cardíacos 
fetais, os movimentos fetais são prova 
definitiva de que um novo ser vivo cres
ce dentro da gestante. Sua ausência fo
menta o medo aterrador de que o novo 
ser vivo talvez não esteja se desen
volvendo. 

Embora o. embrião comece a apresen
tar movimentos espontâneos por volta 
da 7~ semana, tais movimentos só são 
percebidos pela m:te bem mais tarde . A 
primeira sensação momentânea de que 
há vida, os primeiros movimentos per
cebidos, poderá ocorrer entre a 14 ~ e a 
26~ semana, embora em geral mais por 
volta da 18~ à 22~ semana. Variações 
nesses valot•cs módloa ~Ao uonnw~. A 
mulher que já teve um bebe antes tem 
mals probabilidade de reconhecer •JS mo
vimentos mais precocemente (por saber 
o que esperar e porque sua musculatura . . . _. _ .. ___ _ _ .., ...., ...... ,.. j.., 

fácil perceber um chute) do que as 
esperam pela primeira vez. A 
muito magra pode percebê-los bem 
do, apesar de débeis, enquanto a 
talvez só os note quando ficarem 
mais vigorosos. 

Às vezes a primeira percepção dos 
vimentos é retardada um pouco por 
ro no cálculo da data provável do pmo. 
Ou ainda porque a mulher não os reco
nheceu ao senti-los. 

Ninguém poderá dizer à gestante que 
espera o primeiro filho exatamente quan
do deve esperar senti-los; cada gestante 
poderá descreVê-lOS de f0rm.1 uu' Cli,;UJC•~ 

Talvez a descrição mais comum sej& a 
uma ''vibração no abdome''. Mas os 
meiros movimentos fetais são por 
descritos como uma "torção", um 
do no estômago", "um chute no 
mago", "uma bolha estourando 
"como ser virada de cabeça para 
em brinquedo de parque de diversões" 
Não raro são confundidos com gases 
com os roncos de fome. Conta-nos 
mulher: "Achei que estava com um 
seto na mtnha blusa, mas quando 
tirá-lo percebi que era o bebê se mexen· 
dv. " 

Apesar de não ser incomum não per· 
ceber os movimentos do feto até a 20~ 
semana ou mais, o obstetra talvez peça 
urna ultra-sonografia para verificar as 
condições do bebê, se a gestante até 
tão nada tiver sentido -e se ele' não 
seguir provocar reação fetal atrav6s 
estimulação - por volta da 22~ 
na. Se o batimento cardíaco fetal forvll 
goroso, contudo, e tudo o mais parece 
evoluir normalmente, ele poderá esperar 
um pouco mais para fazer o exame. ' 

"Senti uns pequenos movimentos todos os dlu 
lltl HIHIJifU (lfl.V.I'ttl/14, IHtf>'l ft(/1111 1110 "lftllllft 
hoje. Serd que ht111/go de errado't" 

A ansiedade pela expectativa dos prl· 
melros movimentos fetais é muitas 

' " ' ? P< •uh•r itulda oor outra: a de que os 
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mo,v1n1entos fetais não tenham a fre
ou de que não sejam 

jpe~rcetlíOc>s por um momento. A essa ai-
da gravidez, entretanto, essas ansie

embora compreensíveis, costu
ser desnecessárias. A freqüência 

mo,vin:len.tos perceptíveis pode variar 
• 4rm1111tn a essa altura; o padrão dos movi

mentos é, na melhor das hipóteses, alea
tório. Embora o feto seja ativo quase que 
oonstantemente, só alguns desses movi
meptos são vigorosos o suficiente para 
que sejam percebidos. Outros podem 
~sar despercebidos por causa da posi· 
ção fetal (quando ele se volta e chuta pa-

trás, por exemplo, e não para a 
·· . Ou por causa da própria ativi

mãe (quando caminha ou se mo-,_ .. _~A-·~ muito, o feto pode adormecer; 
talvez esteja acordado, mas você es

I"'J"' ....... .., ocupada para perceber-lhe os 
,mo~virrlenltosJ. Também é possível que 

esteja dormindo durante os perío
mais ativos do bebê- os quais mui-

tas vezes se dão no meio da noite. 
Uma forma de provocar a movimen

tação fetal quando não se percebeu ne
nhwna durante o dia inteiro é deitar 
durante uma ou duas horas ao anoitecer, 
preferivelmente depois de um copo de 
leite ou de alguma outra refeição; a com
binação da sua inatividade e o sobressal
to da energia alimentar podem fazer com 

o feto se movimente. Se isso não 
flm,cloJlar, tente novamente depois de ai

horas, mas nAo se preocupe. Mui
mies nlo percebem qualquer 

movimento durante uns dois dias segui
dos, ou mesmo durllllte três ou quatro, 
autes da 20~ semana. Daí em diante, em
bortl não haja necessidade para se entrar 
em pânico, é provavelmente uma boa 
Idéia chamar o médico para a própria 
tran'fUllidadt " •• pallattm 24 horas 
eem atividade fetal perceptível (presu-
mindo, naturalmente, que a movimen
taçfo já tenha iniciado). 

Depois da 28~ semana, os movimen
tos fetais se tornam mais consistentes, e 

as pes(\uisas mostram que é uma boa 
1 

idéia as mães checarem por hábito a ati
vidade fetal diária (ver p. 237). 

O ASPECTO FÍSICO 
DA GESTANTE 

"Fico deprimida qUilndo me olho num espelho 
ou subo numa balança - estou t4o gorda." 

Numa sociedade obcecada pela ma
greza corno a nossa, onde os que 

conseguem pinçar uma dobra de gordu
ra na pele se desesperam, o ganho de pe
so durante a gestação não raro se torna 
fonte de depressão. Não devia. Há uma 
diferença importante entre os quilos ad
quiridos sem um bom motivo (força de 
vontade extraviada) e os quilos pelos me· 
lhores e mais belos motivos: a criar1ça e 
o sistema de apoio a ela que medram no 
seu interior. 

Não obstante, aos olhos de muitos es
pectadores a gestante não é apenas bo· 
nita por dentro, mas por fora também. 
Muitos casais consideram a configuração 
roliça da gestante uma das mais adorá
veis formas femininas - e das mais 
sensuais. 

Na medida em que a gestante estiver 
comendo acertadamente e não ultrapas
sar os limites recomendados para o ganho 
do peso durante a gestação (ver p. 182), 
não há por que se sentir "gorda"- só 
grávida. Os quilos a mais que você ago
ra percebe são subprodutos legítimos da 
gestaçao e desaparecerão rapidamente 
depois que o bebê nascer. Se, contudo, 
a gestante estiver ultrapassando aqueles 
limites, a frustração depressiva não a im
pedirá de ficar ainda mais gorda (e po
derá até mesmo fazer aumentar o apeti
te), embora a observtnolll c:uldttde1a d• 
dleta possa. Lembre-se, contudo, que fll· 
zer dleta para perder ou manter o peso 
durante a gravidez é hábito de grande ris
co. Nunca elimine as exigências da Die-
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ta Ideal por receio de ganhar muito 
peso. 

Observar o ganho de peso não é a úni
ca maneira de se melhorar a aparência. 
O uso de roUpas mais largas também 
ajuda; prefira as roupas próprias para 
gestante e não tente se espremer nas rou
pas de antes da gravidez que já não lhe 
sirvam mais (ver adiante). Você também 
gostará mais de sua imagem ao espelho 
se usar um corte de cabelo de fácil ma
nuseio (um que não requeira um perma
nente; ver p. 190), se você cuidar da sua 
aparência e se dedicar tempo suficiente 
à maquiagem, caso costume usá-la roti
neiramente. 

ROUPA PARA GESTANTES 

Nunca foi tão fácil para a gestante se 
manter na vanguarda da moda con

temporânea. Já se foram os dias dos ves
tidos discretos, do conjunto de malha 
bem-comportado. Hoje, a gestante não 
só usa roupas mais práticas e mais inte
ressantes de se olhar, como também po
de variar muito mais nas peças e nas 
cores, chegando às vezes a usar a mes
ma roupa mesmo depois de recuperar a 
antiga forma. 

Ao sair para comprar roupas próprias 
para a gestação, considere os seguintes 
itens: 

• Você ainda vai crescer um bocado (em 
largura). Não vá dar uma de gestante 
consumidora logo no primeiro dia em 
que não conseguir abotoar ojeans. As 
roupas para gestantes podem custar 
caro, principalmente se você conside
rar o curto período de tempo em que 
serllo usadas. Portanto, seja modera· 
da nas compras: consuma na medida 
do necessário (depois de verificar o 
que pode usar em seu guarda-roupa, 
talvez acabe descobrindo que precisa
va menos do que imaginava). Embo
ra você possa na própria loja ou 

butique ter uma boa idéia de como U 
roupas vão assentar depois, será difí· 
cil prever a forma de sua barriga (ai· 
ta, baixa, grande, pequena) e a roupa 
que hoje não cai bem poderá ser nu 
futuro a mais confortável de usar, 
quando o conforto se tornar um ele-' 
mento da maior importância. ' 

ilol 

• Você não precisa se limitar às roup~ 
próprias à gravidez. Se qualquer OU· 
tra roupa vestir bem, use-a, mesmÕ 
que não tenha sido feita para grávida! 
É essa roupa, ou a que você já tem, 
que vai lhe ajudar a poupar dinheiro" 
Dependendo do que os estilistas rec~ 
mendem para determinada estação 
qualquer coisa que encontre nas pra; 
te! eiras e cabides das lojas comuns pO
derá assentar muito bem em seu corpÕ' 
de grávida. Mas evite desperdiçar o 
seu dinheiro. Embora você adore 
roupas neste momento, poderá 
dt!las bem menos depois de u>á-las 
rante a gravidez; no puerpério, o im· 
pulso poderá ser grande para jogá-las 
fora, como costuma acontecer 
roupas assim. 

• O seu senso pessoal de estilo conta~ 
mesmo quando está grávida. Se voca 
for consumidora de um estilo defini: 
do, bem a seu gosto, não comece à 
pensar em batas douradas, cheias de' 
babados. Embora a imagem tradicio' 
na! da senhora que espera um filho 
possa lhe seduzir por um ou doi~ me
ses, dificilmente a seduzirá por 
tempo: é bem provável que a 
não fique em moda bem antes devo-, 
cê ter ímpetos de jogá-la fora. B 
obrigando-a a enfrentar roupas pelo 
resto da gestação que você despreza! 

l 

• Os acessórios merecem um papel mui· 
to relevante. Quando voce nllo cst' 
grávida, os acessó1 i os lhe dãu um to
que de elegância. Durante a gravidez, 
são essenciais. O realce de uma echar· 
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pe, de um par de brincos exóticos, de 
meias metalizadas brilhantes, inclusi
ve de um par de tênis de cores vivas, 
compensará muitas das concessões 
inevitáveis à moda que as gestantes te· 
rão de fazer. 

• Entre os mais importantes acessórios 
' estão os que as pessoas num:a vêem: 

a lingerie. O sutiã que acomoda e se
.gura o seio é vital na gravidez. Os 

' comuns servem, desde que tenham la· 
terais largas e alÇls reforçadas. Com 

· sorte, a vendedora a ajudará. Mas não 
,. faça estoque: compre apenas dois (um 
, para usar e outro para lavar). Quan-

do o volume dos seios aumentar, com
" pre outros. 

Também as outras peças de lingerie 
não precisam ser especiais. As calei

, nl..as devem ser substituídas por peça 
, maior, com cós alto, desde que você 
· possa usar sob a barriga. Escolha a 

sua cor favorita e o tecido mais sen
sual que encontrar, mas confira o re
forço, deve ser sempre de algodão. 

• Um grande antigo da gestante pode ser 
o guarda-roupa do marido. Está bem 
aí junto de você para ser usado (em
bora seja boa idéia perguntar se pode 
primeiro): as camisetas e as camisas 
comuns bem grandes que parecem 
grandes demais sobre a calça ou sob 
a jaqueta (tente prendê-las com um 
cinto sob a barriga para criar uma si
lhueta interessante), a calça folgada, 
laraa, bem mais laraa do que a sua, 
o short que aceitará a sua cintura pe-

• lo menos por mais alguns meses, o cin
J to com uns furos a mais do que os 

seus. 

• Aceite os empréstimos. Aceite todas as 
ofertas de roupas usadas para grávi
das, mesmo que nllo façam o seu esti· 
lo. É fácil tornar mais "sua" a peça 
emprestada- use acessórios. Ao ter
minar a gravidez, passe adiante as rou-

pas que você não vai mais usar; você 
e suas amigas estarão economizando 
dinheiro dessa forma. 

• Os tecidos "que não respiram" (co
mo o nyfon e outros sintéticos) não 
vão "cair bem" em você. Como o 
seu ritmo metabólico é mais acele
rado que o habitual, deixando-a mais 
"quente", você vai sentir-se melhor 
com peças de algodão. Roupas lar· 
gas, cores claras, ajudarão você a não 
sentir o incômodo do calor. As meias 
de cano curto são mais confortáveis 
que as de cano longo, mas evite as 
que têm barra elástica apertada. Em 
tempo frio, o uso de peças de rou
pa sobrepostas é o ideal: tire peça 
por peça ao entrar em ambiente fe
chado e quente. 

A REALIDADE 
DA GRAVIDEZ 

"Agora que minha barriga estfl crescendo, fi· 
na/mente percebo que estou de fato grflvida. 
Apesar de termos planejado a gravidez, de re· 
pente me sinto com medo, aprisioiUida pelo be· 
M - até contra ele." 

M esmo os casais grávidos mais ansio
sos pela gestação poderão se sur· 

preender (e ficar cheios de culpa) ao co
meçar a gravidez a tornar-se uma 
realidade. Um pequeno intruso invisível 
de repente se imiscui entre o casal, 
virando-lhes a vida de cabeça para bai· 
xo, privando-os da liberdade de que sem
pre desfrutaram, criando-lhes novas 
exigências - físicas e emocionais -, 
maiores do que as até então vivenciadas. 
Toda a vida a que estavam acostumados 
-as noites juntos, o comer e o bebe{, 
a atividade sexual- se altera mesmo on· 
tes de a criança nascer. Conhecer bem es. 
sa mudança é coisa ainda mais 
importante depois de o pe.':to complica!' 
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os seus sentimentos conflitantes, depois 
de acentuar a sua apreensão. 

Estudos mostram que um pouco de 
ambivalência, um pouco de medo e mes
mo um pouco de antagonismo são fenô
menos normais, sadios - desde que 
percebidos e enfrentados. E agora é o 
melhor momento para isso. É só equa
cionar os ressentimentos agora (por não 
mais se ficar acordado até tarde da noi
te aos sábados, por não mais se poder 
s2ir para viajar nos fins de semana quan
do dá vontade, por não mais se poder 
trabalhar em tempo integral, por não 
mais se poder gastar o dinheiro como se 
gostaria) para que a gestante não preci
se ficar elaborando-os depois quando ele 
chegar. Para isso, o melhor é comparti
lhar os sentimentos com o companheiro 
- e encorajá-lo a fazer o mesmo. 

Embora as mudanças possam ser 
maiores ou menores, dependendo de co
mo o casal ordene suas prioridades, é 
verdade que a sua vida doravante não vai 
ser mais a mesma: em vez de dois serão 
três. Não ob~tante, embora alguns recen
tes do seu mundo se vejam encolhidos, 
outros se ampliam. Talvez o casal se sin
ta renascer com o bebê. E a nova vida 
talvez se torne a melhor de todas. 

CONSELHOS 
INDESEJÁVEIS 

"Agora que todos 1·Uem que eswu grá1•icJu, ro
dos - desde u minhu sugru u esrrunhus no 1!11!· 

Yildor- têm conselhos paru me dur. ls:w me 
úl!ixu mulucu, " 

Anão ser partindo para a reclusão nu
ma ilha deserta, não há como a ges

tante evitar os conselhos gratuitos das 
pessoas que a cercam. Há alguma coisa 
no• ventttl ~rávlchn que faz llflorl}r o 
"especialista ' que em nós habita. E só 
a gestante sair correndo em volta do 
quarteirão de casa e vai aparecer alguém 

para repreendê-la: ''Você não devia cor
rer nesse estado!" É só trazer para casa 
nas mãos duas sacolas de supermercado 
e vem a reprimenda: "Você acha que <.!e
veria estar carregando todo esse peso?" 
Ou basta espichar o braço para tocar a 
campainha do ônibus e vem o aviso: ''Se 
você ficar se espichando desse jeito t:> cor
dão rl()de se enrolar no pescoço do bebê 
e o estrangular." 

Entre esses conselhos gratuitos e as 
predições inevitáveis sobre o sexo do 
bebê, o que fazer? Em primeiro lugar, 
lembrar que (\Uase tudo o que se ouve 
é pura bobagem. As velhas histórias 
das avós que tinham fundamento fo
ram consubstanciadas cientificamente 
e se tornaram parte da prática obsté
trica. As que não tinham, embora ainda 
estampadas na tapeçaria da mitologia 
gravídica, podem ser absolutamente ig
noradas. As recomendações que deixam 
a gestante em dúvida- "E se estiverem 
certos?" - e que, portanto, não po
dem ser ignoradas, devem ser discutidas 
com o médico ou com outro f)rofissio· 
na! da área. 

Seja uma possibilidade plausível, seja 
uma coisa obviamente ridícula, não se 
pode deixar que os conselhos nos fa
çam perder a cabeça. Ninguém, nem a 
gestante, nem o bebê, se beneficiará 
com o aumento das tensões. Convém, 
portanto, manter o senso de humor c 
fazer de duas uma: ou informar com 
polidez ao bem-intencionado estranho, 
amigo ou parente que j á se tem um obs
tetra competente para dar conselhos e 
que não é possível aceitar os conselhos 
de mais ninguém, ou sorrir polidamen· 
te, dizer obrigada e seguir em frente, 
deixando que os comentários entrem por 
um ouvido e saiam por outro - sem 
paradas no caminho. 

Independente do que se faça, contu
c.lo, e preçleo ae habllulll' li oYVI•loe. B •• 
há alguém que atraia mais conselheiros 
que uma mulher grávida é uma mulher 
com um bebê no colo. 
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, 
0 QUE E IMPORTANTE SABER: 

FAZENDO SEXO DURANTE A GRAVIDEZ 

A
fora os milagres médicos e religio
sos, toda gestação começa com o 
ato sexual. Assim, por que será 

que aquilo que a colocou nessa situação 
agora se torna um dos maiores pro
blemas? 

Quer o sexo se torne melhor do que 
nunca, quer deixe de existir, quer se mos
tre apenas um pouco incômodo, quase 
todos os casais passam por mudança3 no 
Sl'U relacionamento sexual durante os no
ve meses de gravidez. 

As variações no apetite sexual e as rea
l ções antes da concepção são muito am
~ pias para que se comece por aí. O que 

satisfaz um casal - relação sexual 
"obrigatória" uma vez por semana, por 
exemplo- pode ser completamente in-

• satisfatório para outro, para quem um 
só dia por semana pode ser insuficiente. 
Depois da concepção, tais variações po
dem mesmo se exacerbar. E para com
plicar ainda mais a questão sexual, as 
oscilaç0cs físicas e emocionais podem 
deixar o casal que mantém relação uma 
vez ao dia menos propenso para o amor 
do que o que mantém relação uma vez 
por semana, e vice-versa. 

Embora a intensidade varie de casal 
para casal, é comum um padrão de inte
resse sexual descendente-ascendente
descendente durante os três trimestres da 
aestação. Não surpreende que a diminui· 
ção do interesse sexual possa ocorrer no 
Início da gravidez (numa pesquis.:~ , 54 o/o 
das mulheres revelaram redução da libi
do durante o primeiro trimestre). Afinal, 
a fadiga, a náusea, o vômito e os seios 
clolo..'ldol êA turn•m 1'Qrl.lelra• ~· Ol\tlla 
não muito Ideais. Nas que não têm maio
res incômodos nesse período, contudo, 
o desejo sexual permanece mais ou me-

nos inalterado. E uma minoria mensu
rável de gestantes sente-o aumentar sig
nificativamente- muitas vezes porque 
os hormônios gestacionais deixam a vul-.,_ 
va ingurgitada e ultra-sensível ou por
que a maior sensibilidade mamária que 
para umas é dolorosa para outras é pra
zerosa. Essas mulheres podem experi
mentar orgasmo ou orgasmos múltiplos 
pela primeira vez. 

O interesse muitas vezes - mas nem 
sempre- se intensifica durante o segun· 
do trimestre, quando o casal se acha fí· 
sica e psicologicamente mais bem 
ajustado à gravidez. Costuma decrescer 
novamente ao aproximar-se o parto, de 
forma ainda mais drástica do que no pri
meiro trimestre- por razões óbvias: pri
meiro, o abdome volumoso torna cada 
vez mais difícil a aproximação; segundo, 
as dores e os incômodos da gestação 
adiantada são capazes de esfriar a mais 
quente das paixões; e terceiro, é difícil 
concentrar-se em qualquer outra coisa 
que não o evento tão ansiosamente es· 
perado. 

O prazer sexual, como o desejo sexual, 
parece diminuir em alguns casais- mas 
decerto não em todos. Num grupo de 
mulheres, 21 o/o tinham pouco ou ne· 
nhum prazer com o sexo antes da con· 
cepção. A percentagem das que não 
vêem prazer no sexo aumenta para 41 o/o 
por volta de 12 semanas de gestação e pa
ra 59% por volta do nono mês. A mes
ma pesquisa revelou que por volta de 12 
semanas cerca de 1 em cada 10 casais dei
xara de ter relações sexuais; por volta do 
nono me.. mah de um terço se abstinha. 
Convém no entanto lembrar quí' tt PI!S• 
quisa verificou que mais de 4 em cada 
10 mulheres ainda desfrutavam do sexo 
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nesse período - e dessas, mais da me
tade sem problemas. 

Assim, pode ser que a leitora descubra 
que o sexo durante a gravidez seja o mais 
prazeroso que já teve. Ou que seja algo 
difícil, embora quisesse dele desfrutar. 
Ou que se tenha tornado uma obrigação 
incômoda. Ou que chega a ser abandona
do. A atividade sexual "normal" durante 
a gestação, como tantas outras facetas do 
ciclo, é a que é normal para você. 

A SEXUALIDADE 
DURANTE A GESTAÇÃO 

I nfelizmente, há obstetras tão inibidos 
a respeito da sexualidade quanto nós, 

leigas. Muitas vezes não dizem ao casal 
o que vão ter pela frente, nem o que não 
vão ter, na sua intimidade conjugal. E 
isso deixa muitos sem saber como 
proceder. 

Ao entendermos por que o sexo du
rante a sestação é diferente do sexo em 
outros períodos da vida, conseguimos 
atenuar os medos e as preocupações e 
tornar a atividade sexual (ou sua absti
nência) mais aceitável e mais prazerosa. 

Em primeiro lugar, há muitas altera
ções físicas que interferem no interesse 
e no prazer sexual real tanto positiva 
quanto negativamente. Alguns fatores 
negativos podem ser modificados de sor
te a não interferirem tanto na vida se
xual; outros exigirão da gestante ter que 
se habituar a eles -e a fazer sexo ape
sar deles. 

A náusea e o vOmito. Se a náusea mati
nal acompanha a gestante dia e noite, 
talvez convenha esperar pelo desapare
cimento dos sintomas. (Na maioria dos 
casos, o problema começa a ceder pelo 
fim do primeiro trimestre.) Se a ataca 
só em determinadas horas, o melhor é 
tornar o horário nexlvel, aproveitan
do os momentos mais oportunos. Não 
convém forçar a disposlçllo para o se-

xo quando não se está predisposta: a 
náusea muitas vezes é agravada pelo es
tresse emocional. (Ver p. 138 para algu
mas sugestões para minimizar a náusea 
matutina.) 

A fadiga. Costuma ceder por volta do 
quarto mês. Até então, fazer sexo en
quanto brilha o sol (sempre que tiver 
oportunidade) em vez de obrigar-ne a fi. 
car acordada até tarde para o romance. 
Se as tardes de fim de semana estão li
vres, convém tirar a soneca acompanha
da de uma sessão de sexo. (Ver mais 
sobre alfvio da fadiga à p. 135.) 

A mudança de forma. Fazer sexo pode 
ser inconveniente e incômodo quando a 
barriga enorme parece tão alta e proibi
tiva quanto uma montanha no Himalaia. 
Ao evoluir a gestação, a ginástica para 
escalar o abdome cara vez maior pode, 
para alguns casais, não valer o esforço. 
(Mas há formas de contornar a monta
nha; ver p. 203.) Além disso, a silhueta 
volumosa da mulher poderá desestimu
lar um ou ambos os parceiros. Trata-se 
de reflexo condicionado que se pode eli
minar pensando o seguinte: ser barrigu
da (na gestação) é ser bonita. 

O íngurgítamcnto da genitália. O maior 
fluxo de sangue para a região pélvica, 
provocado pelas mudanças hormonais 
da gravidez, pode fazer aumentar ares
pos•a sexual em algumas mulheres. Mas 
pode também tornar o sexo menos gra· 
tificante (sobretudo mais ao fim da gra
videz) se uma sensação incômoda, de ' 
plenitude nilo-alcançada, de falta de ali• ; 
vio, persiste residualmente após o orgas· 
mo. Fica a sensação de que não se , 
conseguiu. Para os homens, o ingurgl
tamento dos órgãos genitais pode tam
bém aumentar o prazer (se se sentem 
prazerosamente acariciados) ou diminui· 
lo (se sentem a vaaina multo apertada e 
perdem t . ereção). 
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Secreção de colostro. No final da gravi
dez, algumas mulheres começam a pro
duzir colostro nos seios, uma substância 
prévia ao leite materno. O colostro po
de ser secretado pelos seios durante a 
estimulaçâo sexual, e pode ser desconcer
tante durante a fase preliminar do sexo. 
Não é, por certo, motivo de preocupa
çâo, mas se a incomodar ou ao seu com
panheiro, pode facilmente ser evitado se 
não forem feitas carícias nos seios. 

Sensibilidade mamária. Alguns casais fe
lizes divertem-se durante a gravidez nas 
alegrias dos seios cheios-e-firmes-pela
primeira-vez. Mas muita gente acha que, 
no início da gestação, talvez se tenha de 
negligenciar os seios durante o sexo por 
se mostrarem muito dolorosos. (Convém 
informar ao parceiro do incômodo, e 
não ficar sofrendo e se ressentindo em 
silêncio.) Toc'.avia, ao diminuir a sensi
bilidade, ao fim do primeiro trimestre, 
a extrema sensibilidade dos seios estimu
la o sexo em alguns casais. 

As alterações nas secreções vaginais. As 
secreções aumentam de volume e se mo
dificam na consistência, odor e sabor. 
A maior lubrificação pode tornar o coi
to mais prazeroso para o casal quan
do a vagina da mulher foi sempre seca 
e/ ou incomodamente estreita. Ou tal
vez torne o canal vaginal tão molhado 
e escorregadio que o homem encontre 
dificuldade em manter a ereção. O chei
ro e o sabor mais intenso das secreções 
podem tornar o sexo oral desagradável 
para alguns homens. Passar óleos per
fumaâos na reaiAo púbica ou na parte 
interna das coxas ajuda a disfarçar o 
problema. 

Sangramento causado pela sensibilidade 
dll cérvlce. A boca do útero tumbém se 
ingurgita durante a gestação- atraves
sada por muitos outros vasos sangüíneos 
para acomodar o maior fluxo de sangue 
para o útero - e fica muito mais amo-

tecida. Isso significa que a penetração 
profunda pode causar sangramento, so
bretudo ao fim da gestação, quando a 
cérvice começa a amadurecer para o par
to. Se isso ocorrer (excluído, pelo obs
tetra, o aborto espontâneo ou qualquer 
outra complicação que exija a abstinên
cia sexual), é só evitar a penetração 
profunda. 

Há também uma grande lista de pro
blemas psicológicos que podem interfe
rir no prazer sexual durante a gestação. 
Também estes podem ser minimizados. 

Medo de machucar o feto ou de causar 
aborto. Na gestação normal, a relação 
sexual não machuca o feto e nem causa 
aborto. O feto se acha bem amortecido 
e protegido no útero e na bolsa amnióti
ca, a qual se acha devidamente lacrada, 
isolada do mundo exterior pelo tampão 
mucoso na boca da cérvice. 

Medo de que o orgasmo provoque abor
to ou dê início ao trabalho de parto. Em
bora o útero se contraia com o orgasmo 
- contrações bem pronunciadas em al
gumas mulheres, que chegam a perdurar 
por meia a uma hora depois do coito -
isso não significa que esteja entrando em 
trabalho de parto e não apresenta peri
go para a gravidez normal. No entanto, 
o orgasmo, particularmente o de tipo 
mais intenso, desencadeado pela mastur
bação, poderá ser proibido em gestações 
de alto risco de aborto espontâneo ou de 
trabalho de parto prematuro. 

Medo de que o feto esteja "obscl'\'undo" 
ou "sabendo". Embora o feto possa des
frutar do delicado embalo proporciona
do pelas contrações uterinas depois do 
orgasmo, nem é capaz de ver, nem de en
tender o que se pa! sa durante o coito, e 
decerto não guarda nada na memória. 
As reações fetais (menor movimento du
rante a relação, e depois os chutes e as 
contorções furiosas, além da aceleraçllo 
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do batimento cardíaco, depois do orgas
mo) se baseiam exclusivamente nas ati
vidades hormonal e uterina. 

Medo de que a introdução do pênis na 
vagina cause infecção. Desde que o ho
mem não seja portador de doença se
xualmente transmissível, parece não 
haver perigo de infecção, para a mãe e 
para o feto , através do coito durante os 
primeiros sete ou oito meses. O bebê se 
acha seguramente protegido no interior 
do saco amniótico, que não pode ser pe
netrado seja por sêmen, seja por mi
croorganismos infecciosos. Os obstetras, 
na sua maioria, crêem ser isso verdadei
ro inclusive no nono mês - enquanto 
permanecer íntegra a bolsa d'água (an
tes de as membranas se romperem). Mas 
como podem se romper a qualquer mo
mento, alguns recomendam o uso de ca
misinha durante o coito nas últimas 
quatro ou oito semanas de gestação, co
mo reforço para evitar infecções. 

Ansiedade wm relação à próxima atra
ção. A futura mamãe e o futuro papai 
estão sujeitos aos sentimentos confusos 
em relação ao iminente e abençoado 
evento; considerações sobre as respon
sabilidades e as mudanças de vida e os 
custos financeiros e emocionais de criar 
o bebê podem inibir a atividade sexual. 
Essa ambivalência pela qual muitos ca
sais passam deve ser discutida aberta
mente, e não trazida para a cama. 

A relação cambiante entre o marido e a 
mulher. O casal pode ter problemas em 
se ajustar à idéia de não mais ser apenas 
amantes, apenas um homem c uma mu
lher, e sim de se tornarem pais. Afinal, 
muitos de nós ainda evitamos associar o 
sexo aos nossos pais, embora sejamos 
prova viva de que a associação existe. 
Por outro lado, alguns casais podem des
cobrir que a nova dlmensllo em sua re· 
Jaç!o traz uma nova Intimidade para a 
cama- e, com ela, uma nova excitação. 

Hostilidade subconsciente. Do futuro 
papai para com a mulher, por ciúmes de 
ela haver se tornado o foco das atenções. 
Ou da futura mamãe para com o ho
mem, por ver nele a causa de todo o so
frimento (sobretudo quando a gestação 
é difícil) trazido para o bebê que ambos 
querem e que ambos irão desfrutar. São 
sentimentos a serem discutidos, mas não 
na cama. 

Crença de que o coito nas últimas seis 
semanas vai desencadear o trabalho de 
parto. É verdade que as contrações ute
rinas desencadeadas pelo orgasmo se tor
nam mais fortes com o evoluir da 
gestação. Mas a menos que a cérvice es
teja madura, tais contrações parecem 
não causar o inicio do trabalho de parto 
- conforme atestam muitos casais que 
esperançosamente tentaram o sexo diá
rio obrigatório. No entanto, como nin
guém sabe exatamente o que dá inicio ao 
trabalho de parto e corno algumas pes
quisas mostram aumento dos partos pre
maturos entre casais que mantêm 
relações nas últimas semanas de gesta
ção, muitas vezes se prescreve a abstinên
cia sexual para as que têm tendência ao 
parto pré-termo. 

Medo de "acertar" o bebê depois da ca
beça insinuada na pelve. Mesmo os ca
sais que não se preocupavam antes com 
o coito passam a se preocupar por cau
sa da proximidade do bebê. Muitos mé
dicos dizem que, embora não seja 
possível machucar o bebê, a penetração 
profunda nâo será cômoda nessa fll.se, 
e deve ser evitada. 

Alguns fatores psicológicos podem 
também Interferir nas relações sexuais, 
mas para melhor: 

Mudanças no sexo proc:rlatJvo paru o re
~reiUivo. Alguns cusuls que bat11lharam 
para que a mulher engravidasse podem 
se deliciar ao verem que podem faz~:r !.e-



O QUARTO M~S 203 

xo só pelo prazer- livres dos termôme
tros, das tabelas, dos calendários e da an
siedade. Para estes, o sexo passa a ser 
motivo de prazer pela primeira vez de
pois de meses, às vezes depois de anos. 

Embora a relação sexual durante a 
gestação possa ser diferente da que se vi
vendava antes, é na maioria dos casos 
perfei:.amente segura. De fato, faz bem 
à gestante tanto física quanto emocional
mente: pode manter a mulher e o mari
do mais próximos; pode ajudar a manter 
a forma, preparando a musculatura pél
vica para o parto; e é relaxante- o que 
é benéfico para todos, Inclusive para o 
bebê. 

QUANDO SE DEVE 
RESTRJNGIR A 
ATIVIDADE SEXUAL 

Como a atividade sexual tem mui
to a oferecer ao casal que espera um 

filho, seria ideal que todos dela tirassem 
proveito durante a gestação. Contudo, 
para alguns ela não é permitida. Nas ges
tações de alto risco, as relações podem 
ser restringidas em determinados perío
dos, às vezes durante os nove meses. 
Nourros casos, as relações são permiti
das desde que a mulher não chegue ao 
orgasmo, ou só são permitidas as ca
rícias mas não a penetração. Convém 
saber precisamente o que é seguro e 
quando é essencial; se o médico instruir 
a gestante no sentido da abstinência, 
cumpre indagar por que e se a referên
cia é quanto à relaçlo em si ou ao or
gasmo, ou a ambos, e se as restrlçOes sao 
temporárias ou se se aplicam a toda a 
gestação. 

A atividade sexual será restrita nos se
auintes casos: 

• Sempre que ocorrer sangramento (he
morragia) inexplicado. 

• Durante o primeiro trimestre, se hou
ver história de abortamento espontâ
neo ou se houver sinais de ameaça de 
aborto durante a gravidez atual. 

• Durante as últimas 8 a 12 semanas, se 
a mulher tiver história de trabalho de 
parto prematuro ou de ameaça de tra
balho de parto prematuro, ou se esti
ver sentindo sinais de trabalho de 
parto prematuro nesta gestação. ·. 

• Se as membranas fetais (bolsa d'águ.a) 
se romperem. 

• Quando se sabe que há placenta pré
via (placenta em posição anormal, 
junto ou perto da cérvice, de onde se 
pode descolar prematuramente, du
rante a relação sexual, provocando 
sangramento e ameaçando a mãe e o 
bebê). 

• No último trimestre em gravidez 
gemelar. 

DESFRUTAR MAIS 
DO SEXO, MESMO 
QUANDO SE PRATICA 
MENOS 

O bom relacionamento sexual, prolon
gado - como os bons casamentos, 

duradouros -, dificilmente se constrói 
da noite para o dia (mesmo quando a 
noite foi ótima). Constrói-se com práti
ca, com paciência, com compreensão e 
com amor. Isso também vale para o re
lacionamento sexual já estabelecido que 
padece das agressões emocionais e flslcas 
da gestação. Aqui vão alguns conselhos 
muito úteis: 

• Nunca deixar que a freqüência ou a in
freqüência das relaçOea lntçrflro em 
outros aspectos do relacionamento. 
Lembrar que a quali.tJe.r.!P. do sexo P. 
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sempre mais importante do que a 
quantidade - sobretudo durante a 
gravidez. 

• Insistir no amor, não no sexo. Se um 
dos dois não se sentir com vontade de 
fazer sexo, ou se este passou a ser frus
trante por não ser mais plenamente 
gratificante, buscar rotas alternativas 
para a intimidade. As possibilidades 
são bem maiores do que as numero
sas posições encontradas em qualquer 
manual de sexo. Por exemplo: beijos 
e abraços à antiga, ficar de mãos da
das, carinho nas costas, massagem nos 
pés, tomar leite juntos na cama (ou 
milk shake, ver p. 125 para a receita), 
ler poemas de amor, ver televisão 
aconchegados num cobertor, tomar 
ducha juntos, sair para um jantar à luz 
de velas bem romântico (ou fazê-lo em 
casa), encontrar-se para um almoço 
tranqüilo - ou seja o que for para 
fortalecer a relação amorosa. 

• Reconhecer as possíveis sobrecargas 
que a futura paternidade trará para a 
relação e aceitar as possíveis mudan
ças na intensidade do desejo sexual de 
um ou de outro. Discutir os problemas 
abertamente; não escondê-los ou ten
tar escondê-los. Se os problemas se 
avolumarem, convém recorrer a auxí
lio profissional. 

• Pensar positivamente: O sexo é um 
bom preparo físico para o trabalho de 
parto e o parto. (Poucos são os atle
tas que desfrutam dessa aatiafaçllo no 
treinamento.) 

• Pensar nas novas posições para o se
xo durante a ara vi dez como uma avcn· 
tura. Mas se dar tempo pura 
adaptar-se a elas. (Tentar uma primei· 
ra vez ainda com roupa, para se fa
miliarizar com ela quando for real.) 

Entre as posições mais cômodas estão: 
o homem por cima, mas um pouco de 
lado ou apoié\do nos braços (para não 
soltar o próprio peso sobre a mulher); 
a mulher por cima (evitando a pene
tração profunda); ambos de lado -
com a mulher de frente ou de costas. 

• Manter as expectativns dentro c:'a rea
lidade. Embora algumas mulhere~ só 
atinjam o orgasmo pela primeira vez 
durante a gestação, pelo menos uma 
pesquisa revela que a maioria das 
mulheres não chega ao orgasmo re
gularmente durante a gestação- so
bretudo no último trimestre, quando 
só uma em quatro consegue atingir o 
clímax de forma consistente. A meta 
não há de ser sempre o orgasmo; às 
vezes só a proximidade física pode sa
tisfazer. 

• Se o médico proibiu o sexo durante 
qualquer período da gestação, pergun-
te se vale o orgasmo- via masturba
ção mútua. Caso esta prática também ,. 
lhe seja proibida, o prazer ainda po
derá vir ao proporcionar ao marido l 
prazer dessa forma. 

• Se o médico proibir o orgasmo mas 
não o coito, talvez a gestante queira 
desfrutar do sexo sem chegar ao clí· 
max. En.bora não possa ser ·:omple· 
tamente satisfatório, pode p1 omover 
uma sensação de intimidade:. Outra 
possibilidade: coito entre as coxas. 

Mesmo quando a qualldado:, ou a 
quantidade, das relações sexuais tiver 
deixado de ser o que era, cumpre enten· 
der o que se passa na dinâmica da sexua· 
lldade durante a gravidez para que se 
mantenha o bom r~:laclonamento - até 
mesmo que se o fortaleça- sem o c<'itO 
freqUeme ou espetacular. 
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O Quinto 

Mês 

A CONSULTA 

Desta vez o obstetra vai retornar 
a vários pontos já observados 
anteriormente e, de forma aná

loga, poderá abordar outros pontos, 
em função de seu próprio estilo de aten
dimento e das necessidades da gestan
te. 1 Entre os elementos averiguados es
tão: 

• Peso e pressão arterial 

• Urina (pesquisa do açúcar e das pro
teínas) 

• Batimento cardiofetal 

• Tamanho e forma do útero, pela pal
pação externa 

• Altura do fundo uterino (o alto do 
útero) 

• Exame das mãos e dos pés, para sur
preender edema (inchação), e também 
das pernas, para ver se há varizes 

• Sintomas até então apresentados, so
bretudo os menos comuns 

• Questões e perguntas trazidas pela ges
tante- convém levar uma üsta pronta 

Os SINTOMAS COMUNS 

j, 

E 
possível que você sinta todos eles 
ou apenas alguns. Uns já terão sur
gido nos meses anteriores, outros 

talvez ~6 tenham aparecido agora. Ou-

1Cor.sultar o Apendice p11ra a expllc11çâo dos 
procedimentos e dos exames realizados. 

tros ainda são dificilmente percebidos 
por você ter se habituado a eles. Podem 
também ocorrer sintomas menos 
comuns. 

FfSICOS: 

• Movimentos fe~ais 
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0 ASPECTO FíSICO 
NO QUINTO MÊS 

Por volta do quinto mês, a atividade do 
concepto, jd com 20 a 25 em, é intensa o 
bastante para ser percebida pela mãe. O 
lanugo, uma pelugem fina e macia, já lhe 
recobre o corpo; cabelos começam a 
crescer-lhe na cabeça; aparecem os c mos 
e as sobrancelhas. É também recoberto 
por uma camada protetora: a vemix 
:as~ostJ. 

• Aumento da secreção vaginal esbran
quiçada (leucorréia) 

• Dolorimento no baixo-ventre (por dis
tensão dos ligamentos que sustentam 
o útero) 

• Prisão de ventre 

• Azia, dispepsia, flatulência ; ctistensão 
abdominal 

• Cefaléia, tonteira ou desmaio oca
sionais 

• Congestão e, por vezes, sangramento 
nasal; entupimento dos ouvidos 

• Sangramento das gengivas 

• Apetite voraz 

• Cãibras nas pernas 

• Edema discreto (inchação) dos torno
zelos e dos pés, por vezes das mãos e 
do rosto 

• Varizes nas pernas e/ou hemorróidas 

• Taquicardia (aceleração do batimen
to cardíaco) 

• Orgasmo facilitado - ou dificultado 

• Dores nas costas (lombares) 

• Alterações da pigmentação cutânea no 
abdome e/ ou na face 

EMOCIONAIS: 

• Aceitação da realiJade da gravidez 

• Menor oscilação do humor, emb ::>ra 
ainda ocorra irritabilidudc esporactica· 
mente; persiste a distração ou o desli
gamento 
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As PREOCUPAÇÕES COMUNS 

FADIGA 
"Fico cansada fazendo exerclcios ou limpan
do a casa,· devo parar?" 

Não só a gestante deve parar quando 
se sentir cansada, como também de

ve, ;empre que possível, parar antes de 
sobrevir o cansaço. Chegar ao ponto da 
exaustão nunca é uma boa idéia. E du
rante a gestação é péssima idéia, aliás, 
porque o tributo da sobrecarga não é pa
go só pela gestante, mas também pelo 
concepto. Cumpre prestar muita atenção 
aos sinais de cansaço. Ao sentir falta de 
ar durante breve corrida ou ao achar que 
o aspirador de pó de repente parece pesar 
uma tonelada, convém fazer uma pausa. 

Em vez das sessões de maratona, a 
gestante precisa ir devagar, compassada
mente. Um pouco de trabalho ou de 
exercícios, um pouco de repouso. O mais 
das vezes se consegue dar conta do tra
balho dentro ou fora de casa sem a ex
trema fadiga depois. Se ocasionalmente 
alguma coisa deixar de ser concluída, 
você já estará treinando para os dias 
futuros, quando as demandas da mater
nidade impedirem que se termine tudo o 
que se começa. Veja dicas para aliviar a 
fadiga na p. 135 

DESMAIOS E 
TONTEIRA 
"Sinto-me tonta uo me levantar depois de fi· 
car sentada ou deita®. E ontem quase desmaiei 
.:nquantofazia cumpras. Estou bem? Isso pre
judica o beb2?" 

Nos filmes que passam na TV, de ma
drugada, um desmaio é um indica· 

dor mais confiável de gravidez do que 

um teste em cobaia. Os autores da déca
da de 40, entretanto, erravam o alvo. 
Embora a tonteira seja bastante comum 
na gravidez, o desmaio, também chama
do de síncope, não é tão comum. São vá
rias as razões, conhecidas ou supostas, 
para que a gestante sinta aturdimento ou 
tonteira. 

No primeiro trimestre, a tonteira po
de estar relacionada a insuficiente apor
te sangüíneo ao sistema circulatório, em 
rápida expansão; no segundo, pode ser 
causada pela pressão do útero em expan
são sobre os vasos sangüíneos maternos. 
A tonteira pode ocorrer a qualquer mo
mento em que você mude de posição, por 
exemplo, ao levantar-se depois de ficar 
sentada ou recostada. É o que se chama 
de hipotensão postura!. É causada pelo 
repentino desvio de sangue do cérebro 
quando há um súbito declínio da pres
são arterial. A cura é simples: sempre 
levante-se gradualmente. O salto brusco 
da cadeira para atender ao telefone po
de fazê-la aterrissar de novo no sofá. 

Voei! também pode ficar tonta porca
rência de açúcar no sangue. Em geral, is
so é causado pelo jejum prolongado e 
pode ser evitado pelo consumo de proteí
nas (que ajudam a manter o nível do açú
car no sangue) em cada refeição e pela 
adoção de refeições menores e mais fre
qUentes ou de lanches entre as refeições 
principais. Traga sempre consigo uma 
caixa de passas, um pedaço de fruta ou 
biscoitos integrais na bolsa para repor ra
pidamente o açúcar baixo no sangue. 

A tonteira pode atacar também em 
ambientes superaquecidos, no escritório, 
em ônibus, sobretudo quando se está 
com muita roupa. A melhor forma de 
contornar esse tipo de tonteira está em 
tomar ar fresco fora do ambicute 01.1 
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abrindo a janela. Tire o casaco e afrou
xe as roupas - sobretudo no pescoço e 
na cintura. É uma manobra que sempre 
ajuda. 

Se você se sentir tonta ou achar que 
vai desmaiar, tente aumentar a circula
ção cerebral deitando, se possível, com 
os pés elevados (não elevar a cabeça) ou 
então sentando com a cabeça entre os 
joelhos, até ceder a tonteira. Se não hou
ver lugar para deitar ou sentar, ajoelhe
se sobre um só joelho e incline-se para 
a frente como se fosse amarrar o sapa
to. O desmaio verdadeiro é raro, masca
so você desmaie, não há motivo pa1 a 
preocupação ·- embora o fluxo de san
gue para o cérebro esteja temporaria
mente reduzido, isso não afeta o bebê.2 

Notifique o médico sobre qualquer 
tonteira ou desmaio quando encontrá-lo 
ou na próxima consulta. Em caso de 
desmaio verdadeiro notifique-o imedia
tamente. O desmaio freqüente- ocasio
nalmente sinal de grave anemia ou de 
outra enfermidade- precisa ser avalia
do pelo médico. 

TESTE DE HEPATITE 

"Estou no quinto m~s e meu obstetra me soli· 
citou um exame de hepatite B. Por quR?" 

H o· e vem se recomendando o teste da 
hepatite B em todas as gestantes pe

lo menos uma vez durante a gravidez, em 
geral no final do segundo trimestre. Is
so é porque a hepatite B, diversamente 
da hepatite A, pode ser transmitida ao 
feto, quase sempre durante o parto, em
bora às vezes durante a própria gravidez. 
Cerca de 9 entre lO bebês Infectados, 
sem tratamento, se tornarão portadores 
crônicos da doença, com risco de com
plicações hepáticas mais graves ulte-

20 primeiro socorrÕ para as futuras ma :nlles 
que desmaiam de fato ~ o mesmo indicado co
mo medida preventiva. 

teriormente. O teste permite descobrir a 
mãe infectada e a instituição do trata
mento prevent\vo no bebê ao nascer (ver 
p. 363). 

POSIÇÃO PARA DORMJR 

"Sempre dormi de barriga para baixo. Agora 
tenho medo. Mas todas as outras posiçlJes silo 
incômodas." 

Renunciar à posição favorita para 
dormir durante a gestação pode ser 

coisa tão traumática quanto renunciar ao 
ursinho de pelúcia aos seis anos de ida· 
de. A mudança a fará perder o sono du
rante algum tempo - mas só até você 
se acostumar à nova posição. E o mo
mento para acostumar-se a ela é agora, 
antes que a barriga em expansão dificulte 
ainda mais achar qualquer comodidade, 
seja em que posição for. 

As duas posições preferidas mais co
muns para dormir - de barriga e de cos
tas - não são recomendadas durante a 
gravidez. A primeira por motivos óbvios: 
ao crescer a barriga, dormir sobre ela é 
tão cômodo quanto dormir sobre uma 
melancia. A outra, de costas, embora 
mais confortável, coloca todo o peso do 
útero grávido sobre as costas, sobre os 
imestinos e sobre a veia cava inferior (a 

Dormindo sobre o lado esquerdo. 
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veia responsável pelo retorno do sangue 
da parte inferior do corpo para o cora
ção). Assim agravam-se as dores lomba
res e as hemorróidas, inibe-se a função 
digestiva, interfere-se na respiração e na 
circulação e possivelmente se causa hi
potensão (baixa pressão arterial). 

Isso não quer dizer que a gestante de
va dormir de pé. Deitar de lado, reta ou 
encurvada - preferivelmente sobre o la
do esquerdo - com uma perna cruzada 
sobre a outra e provavelmente com um 
travessseiro entre elas, é o melhor para 
a mãe c para o feto. A posição não só 
otirniza ao extremo o fluxo de sangue e 
de nutrientes para a placenta como tam
bém estimula a função renal, o que vai 
significar melhor eliminação das escórias 
metabólicas e dc.s líquidos e menor ede
ma (inchação) dos tornozelos, dos pés e 
das mãos. 

Muito poucas são as pessoas, todavia, 
que permanecem numa só posição du
rante a noite. Não se alarme se você 
acordar deitada de barriga ou de costas. 
Não há nenhum problema -apenas tor
ne a deitar-se de lado. E não se preocu
pe com o possível incômodo da posição 
durante algumas noites: o corpo logo vai 
se ajustar a ela. 

DOllliS NAS COSTAS 

''Sinto muitas dores r.as costas. Receio nao con· 
seguir me pDr de pé no nono mUs. " 

A s dores e os incômodos da gravidez 
não foram feitos para torná-la uma 

pobre coitada. São efeitos colaterais da 
preparação do corpo para o grande even
to que será o nascimento do bebê. As do
rei nas costas não são exceção. Durante 
a gravidez, as articulações da bacia, ha
bitualmente estáveis, começam a se 
afrouxar para facilitar a passagem do be
bê no parto. Esse afrouxamento, junto 
com o ventre crescido, dificulta o equi-

sar, a gestante tende a trazer os ombros 
para trás e a arquear o pescoço. Ao ficar 
de pé com a barriga empurrada para a 
frente- para ter certeza de que ninguém 
deixe de notar que está grávida-, com
plica-se o problema. B vem o resultado: 
costas acentuadamente recurvadas em
baixo, músculos lombares estirados, dor. 

Mesmo a dor com uma finalidade in
comoda. Mas sem frustrar essa finalida
de, você pode conquistá-Ia (ou ao menos 
subjugá-la). O melhor enfoque, como 
sempre, é a prevenção: engravidar já 
com musculatura abdominal forte, com 
boa postura e com uma mecânica corpo
ral elegante. Mas não é tarde demais pa
ra aprender a mecânica corporal que 
minimize as dores nas costas da gravidez. 
Alinhe o corpo adequadamente, pratique 
o exercício pélvico de báscula, conforme 
mostrado na p. 227. O seguinte também 
ajuda: 

• Procure manter o ganho de peso den
tro dos limites recomendados (ver p. 

líbrio postura! do corpo. Para compen- Combate às dores nas costas: poslçdo correta, 
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Ao suspender objeros: dobrar os joelhos, rron· 

co ereto. 

182). Os quilos em excesso só aumen
taram a soprecarga exercida sobre as 
costas. 

Não use salto alto ou mesmo sapato 
sem salto sem o suporte conveniente. 
Alguns médicos recomendam saltos de 
5 em de largura para ajudar a manter 
o corpo alinhado. Há sapatos e pal
milhas feitos especialmente para ali
viar os problemas das pernas e das 
costas durante a gostnçAo; peça eon· 
selho ao médico. 

• Aprenda a maneira correta de suspen
der pesos (sacolas, crianças, trouxas 
ce roupa, livros etc.). Não os erga de 
forma repentina. Estabilize primeiro 
o corpo ampliando a base de susten
tação (pés afastados, na mesma exten
são dos ombros) e contraindo as 
nádegas para dentro. Dobre os joe· 
lhos, não a cintura, e suspenda com 
os braços e as pernas, não com ascos
tas. (Ver ilustração acima.) Se a dor 

nas costas for um problema, tente li
mitar o número de objetos carregados. 
Se for obrigada a carregar sacolas pe
sadas do supermercado, divida bem o 
peso entre elas e carregue uma em ca
da braço, e não todas na sua frente ou 
no colo. 

• Evite ficar de pé por muito tempo. Se 
precisar, mantenha um dos pés num 
banquinho com o joelho dobrado pa
ra prevenir a distensão c'.a região bai
xa das costas. (Ver ilustração.) Ao 
ficar de pé em superfície dura, ao 
cozinhar ou ao lavar pratos, por exem· 
pio, fique sobre tapete pequeno anti· 
derrapante. 

• Sente-se com as costas firmes. A ;:>o
siçào sentada sobrecarrega mais a co· 
luna do que quase qualquer outra 
atividade, portanto cuide para sentar
se direito. Isso significa sentar, quan
do possível, numa cadeira que ofere
ça apoio adequado, de preferência 
uma com encosto reto, com braços 
(use-os para ajudá-la a levantar-se da 
cadeira) e com almofada firme que 
não a deixe afundar na cadeira. Evite 
os bancos sent encosto. E, sempre que 
se sentar, nunca cruze as pernas. As 
pen tas cruzadas não só causam pro
blemas de circulação, como também 
fazem-na inclinar a pelve muito para 
ll frente, aaravando a dor nos costas. 
Sempre que possível, sente-se com as 
pernas um P•mco elevadas (veja ilus
tração, p. 211); ao dirigir, mantenha 
o assento à frente, para que voe!! fi. 
que com um joelho mais alto e dobra
do. Sentar-se por muito tempo pode 
ter efeito tão indesejável quanto 
sentar-se em má posição. Procure não 
ficar sentada por m11is do um11 hora 
sem espichar-se ou caminhar um pou· 
co; seria ainda melhor determinar o 11· 
mite de meia hora. 
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• Durma em colchão firme, ou coloque 
uma tábua sobre o colchão mais mole. 
Urna posição confortável para dormir 
(ver p. 208) minimizará o desconforto 
e as dores ao acordar. Ao sair da ca
ma pela manhã, deixe as pernas caí
rem do lado da cama até o chão: evite 
contorcer-se ao levantar. 

• Pergunte ao médico se um apoio para 
o ventre ajud1rá a aliviar a pressão na 
região inferior das costas. 

• Não se estique para repor pratos na 
prateleira alta da cozinha ou para pen
durar um quadro. Em vez disso, use 
um banquinho firme e baixo. O ato de 
alcançar objetos acima da cabeça for
ça a musculatura da região baixa das 
costas. 

• Use bolsa de água quente (enrolada em 
toalha) ou banhos mornos (não quen
tes) para aliviar temporariamente as 
dores musculares. 

Poslçdo c(Jmodu para ficar sentudu. 

• Aprenda a relaxar. Muitos problemas 
lombares são agravados pelo estresse. 
Se achar que é esse o seu caso, tente 
alguns exercícios de relaxamento 
quando a dor surgir. Siga também as 
sugestões que começam à p. 147 para 
lidar com o estresse na vida. 

• Faça exercícios simples que reforcem 
a musculatura abdominal, como os in-
dicados às pp. 227 e 228. ~ 

CARREGANDO CRIANÇAS 
MAIS VELHAS NO COLO 

"Tenho uma filha de 3 anos e meio que sem
pre quer que eu a carregue escada acima. Mas 
o seu peso está ucabunllo com as minhas cos· 
tas." 

Seria uma boa idéia acabar com esse 
hábito em vez de deixá-lo acabar com 

as suas costas; o esforço de carregar o 
feto em crescimento já é suficiente sem 
que seja preciso acrescentar os 15 a 20 
quilos da pré-escolar. Entretanto, cuida
do para não culpar o seu futuro irmão 
ou sua futura irmã pela mudança de há
bito, culpe as suas costas. E faça muitos 
elogios a ela pelos esforços em subir a 
escada por conta própria. 

Naturalmente haverá ocasiões em que 
a sua filha n&o aceitará a ordem "suba, 
como resposta. Portanto, aprenda a for
ma correta de suspender peso (ver p. 210) 
e tranqililize-se: de forma alguma isso vai 
prejudicar o bebê que ainda não nasceu, 
a menos que o médico tenha proibido es
forço excessivo. 

PROBLEMAS NOS PÉS 

"Meus sapatos comeÇIIrom a ficar apertados. 
Serfl que os pés estilo crescenJu junto com a 
barriga?" 
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~em dúvida, embora não estejam exa
..J tamente crescendo, estão ficando 
naiores. Em primeiro lugar, pelo edema 
>róprio da gravidez (retenção de líqui
io). Em segundo lugar, pela gordura que 
)Ode se acumular na região. Além disso, 
1á uma expansão das articulações nos 
)és de origem hormonal (relaxina) que 
iCOmpanha o afrouxamento das articu
.ações pélvicas para o parto. Embora o 
!dema desapareça depois do parto e vo
;ê provavelmente perca em conseqüên
:ia os quilos a mais, é possível que os pés 
fiquem maiores, até em um número de 
sapatos (mesmo com o retorno das arti
::ulações ao normal). 

Nesse meio tempo, procure reduzir o 
excesso de edema (ver p. 254), caso seja 
esse o seu problema. Use sapmos mais 
confortáveis- um para caminhar e tra
balhar, outro para ocasiões especiais. Os 
dois não devem ter saltos com mais de 
5 em, devem ter sola antiderrapante e 
muito espaço para os dedos se abrirem 
(experimente-os no fim do dia, quando 
os pés estiverem mais inchados); ambos 
devem ser de couro ou de lona para que 
os pés possam respirar. Se escolher com 
atenção, poderá encontrar não só sapa
tos para o dia-a-dia, mas também para 
ocasiões formais, e que atendam a essas 
exigências. 

Há sapatos ortopéclicos feitos para 
corri&ir o deslocamento do centro de gra
vidade na gestação e que não apenas dão 
mais conforto aos pés como também re
duzem a dor nas costas e nas pernas. No 
mercado norte-americano encontra-se 
um tipo para os primeiros seis meses e 
outro para o trimestre final de gravidez. 
Recomenda-se que a gestante converse a 
respeito com o médico. 

Chinelos usados durante várias horas 
por dia também são úteis para a redu· 
çao d11 fadiga e da dor nos pés e nas per
nas, embora não pareçam reduzir o 
edema. Se as pernas doem ~ apresentam 
cansaço no fim do dia, use chinelos ao 
chegar em casa - ou mesmo no traba
lho, se for possível. 

CRESCIMENTO RÁPIDO 
DO CABELO E DAS UNHAS 

"Parece que meus cabelos e us minhas unhas 
nunca cresceram tão depressa antes. ' ' 

A abundante circulação e o maior me
tabolismo causados pelos hormô

nios gestacionais nutrem também as cé
lulas da pele. Bons efeitos dessa maior 
nutrição estão no crescimento mais rá
pido das unhas e do cabelo (este, se vo
cê tiver sorte, fica mais espesso e mais 
brilhante). 

A nutrição extra, entretanto, também 
causa efeitos menos felizes. Pode fazer 
com que o cabelo cresça em lugares que 
a mulher preferiria não ter nenhum. As 
regiões faciais (lábios, queixo e boche
chas) são as mais atingidas por esse hir
sutismo gravídico, mas os braços, as 
pernas, as costas e a barriga podem tam
bém ser afetados. Grande parcela dos 
pêlos em excesso desaparece nos pri
meiros seis meses depois do parto, em
bora em muitos casos este excesso dure 
mais tempo. 

Embora não haja risco conhecido, 
provavelmente não é boa idéia usar cre
mes depiladores ou branqueadores de
pois de saber que se está grávida. A pele 
pode também reagir a substâncias quí
micas, e é inclusive possível que possam 
ser absorvidas pela corrente sangüínea. 
A depilação direta - dos pêlos faciais, 
das pernas e das axilas - não apresenta 
problema. 

ABORTO TARDIO 
"Sei, pelo que dizem, que depois do terceiro 
miau [ltflte n4o pff!cisu mull' StJ preooupur ~'Om 
oborro. Mos sei de umo mulher que perdeu o 
filho no quinto me~·." 

Não obstante seja essencialmente ver· 
dadeiro que as preocupações com o 

abortamento espontâneo devem ser dei-
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J(adas de lado depois do primeiro trimes
tre, acontece por vezes que se pP.rde um 
filho entre a 12~ e a 20~ semana. Trata-se 
do abortamento tardio, que explica me
nos de 250Jo de todos os abortos espontâ
neos e é raro na gestação normal, de bai
xo risco. Depois da 20 ~ semana, quando 
o feto costuma pesar mais de 500 g e há 
a possibilidade de sobreviver COI •l aten
dimento especializado, sua expulsão é 
considerada parto prematuro, não mais 
abortamento espontâneo. 

Diversamente das causas do aborto 
precoce, que estão quase sempre relacio
nadas ao concepto, as causas dos abor
tos no segundo trimestre costumam se 
vincular à placenta ou à mãe.3 A pla
centa pode descolar-se prematuramente 
do útero, estar implantada em posição 
anômala, ou deixar de produzir os hor
mônios necessários para a manutenção 
da gravidez. A mãe poderá ter feito uso 
de certos medicamentos, ou ter passado 
por cirurgia que tenha interferido nos ór-

1 gãos pélvicos. Pode ainda sofrer de in-
1 fecções graves, enfermidades crônicas 
. não-controladas, grave desnutrição, dis-

função endócrina, miomas (tumores do 
útero), anomalia na forma uterina, ou 
insuficiência cervical em que o colo se 
abre prematuramente. Os traumatismos 
físicos graves, como os ocorridos em aci
dentes, por exemplo, parecem ter só pe
quena participação nos abortamentos em 
qualquer estágio da gravidez. 

Os primeiros sintomas do aborto es
pontâneo no segundo trimestre são a se
creção vaginal avermelhada durante 
vários dias, ou uma secreção escassa e de 
coloração parda durante algumas sema
nas. Se você experimentar um desses sin
tomas, não entre em pânico - podem 
nllo ser nada de grave. Mas chame o m~
dico no dia em que percebê-los. Se apre
~~~nutr sanBramento acentuado, com ou 

3Muhas çausas maternas de aborto espontân~o 
tardio podem ser prevenidas pelo atendirnemo 
médico correto. 

sem cólica, chame imediatamente o mé
dico ou vá para o hospital. Consulte a 
p. 392 para o tratamento da ameaça de 
aborto e para a prevenção de abortos 
futuros. 

DOR ABDOMINAL 

• 'f.s tou preocupadlssima com as dores que ve. 
nho sentindo dos Judos da baciu." 

O que provavelmente a gestante está 
sentindo no caso apontado é o es

tiramento dos músculos e ligamentos 
que sustentam o útero - coisa muito 
comum durante a gravidez. As dores 
podem ser tipo cólica , agudas, em pon
tadas, e não raro são mais percebidas 
quando a gestante se levanta da cama 
ou da cadeira , ou quando tosse. Podem 
ser de breve duração ou perdurar por 
várias horas. Enquanto forem ocasio
nais, não-persistentes- e não se acom
panharem de febre, calafrios, hemor
ragia, aumento da secreção vaginal, des
maios ou outros sintomas incomuns -, 
não há motivo para preocupação. A ele
vação dos pés e o repouso em posição 
cômoda costumam trazer alívio. Você 
deverá, naturalmente, .mencioná-las ao 
obstetra na próxima consulta. 

ALTERAÇÕES NA 
PIGMENTAÇÃO DA PELE 
"Além da estria escura que desce pelo melo da 
minha barriga, agort1 estou com manchas es· 
curas no rusto. Isso é normal? Ser6 que I'OU 

ficar assim depois da gftlvider;?" 

S llo os hormOnlos se•tacionais, mnls 
uma vez, trabalhando. Da mesma 

forma que escureceram a aréola ao re
dor dos mamilos, agora estilo colorindo 
a linea alba - a linha branca que pro
vavelmente a gestante nunca percebeu e 
que desce pelo meio da ba.rr!!.l!'· até o a.l-
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to do osso do púbis. Durante a gravidez 
vai se chamar linea nigra, linha negra. 

Algumas mulheres, em geral as de pe
le mais escura, também desenvolvem 
uma alteração pigmentar tipo "más
cara" na testa, no nariz e nas boche· 
chas. As manchas são escuras nas de 
pele clara e claras nas de pele escura. 
Essa máscara da gravidez, ou cloasma, 
gradualmente se dissipa depois do par
to. Mas durante sua ocorrência, o bran
queamento provavelmente não atenuará 
o cloasma (o que não é uma boa idéia 
de qualquer forma), embora a maquia
gem possa camuflá-la. O sol pode inten
sificar a coloração, portanto use um 
protetor com fator de proteção solar 
(SPF) de 15 ou mais quando se expuser 
ao sol, ou use um chapéu que dê som
bra completa ao rosto. Como há indícios 
de que a pigmentação em excesso pode 
estar relacionada à deficiência de ácido 
f ótico, certifique-se de que o complemen
to vitamínico contenha essa substância 
e que você não deixe de consumir ver
duras, laranjas e cereais ou pão integral 
diariamente. 

A hiperpigmentação (escurecimento 
da pele) pode ocorrer em áreas de gran
de atrito, como entre as coxas. Aí tam
bém desaparecerá depois do pano. 

OUTROS SINTOMAS 
ESTRANHOS NA PELE 

"As palmas daJ' minhas maus panwem ~cmne· 
lhas todo o tempo. Ser6 minha lmaglnaçiJo?" 

Não. E também não é o detergente da 
cozinha. São os seus hormônios. A 

elevação dos hormônios da gravidez cau
sa uma vermelhidão pruriginosa das pal
mas (e às vezes tamb~m da sola dos pés), 
en1 dois terços das mulheres brancas e em 
um terço das mulheres da raça negra. 
Mas isso desaparecerá logo depois do 
oarto. 

As unhas podem também não escapar 
dos efeitos da gravidez. Talvez fiquem 
mais moles ou quebradiças e apresentem 
sulcos bem-desenvolvidos. Se mostrarem 
sinais de infecção, consulte o médico so
bre o tratamento. 

"Minhas pernl.!s e meus pés ficam azulados e 
com manchas roxos de vez em quando. Há ai· 
go c.'e errado com a minha circu/açiJo?" 

D evicto à maior produção de e:;trogê
nio, muitas mulheres experimentam 

essa alteração pigmentar transitória 
quando està•J com frio. É insignificante 
e desaparecerá no puerpério. 

"Me apareau um crescimento de pele, bem pe
queno e mole debaixo do braço na marCil do 
sutúl Fico achando que pode ser c4Jtcer." 

O que você está descrevendo pode bem 
ser um retalho cutâneo, outro pro

blema cutâneo benigno e comum na ges
tante e muitas vezes encontrado em áreas 
de atrito, como debaixo dos braços. Os 
retalhos cutâneos freqüentemente se de
senvolvem no segundo e no terceiro tri
mestres e podem regredir depois do 
parto. Caso não regridam, podem ser fa
cilmente removidos pelo médico. 

Para ter certeza do diagnóstico, mos
tre-o ao médico na próxima consulta. 

"Acho que estou cum brotoeja. Achava que só 
<IS bobOs tinham l.~so." 

N a realidade, qualquer pessoa pocte 
desenvolver uma erupção desse tipo. 

Mas é particularmente comum na gestan
te por causa do aumento da perspiraçào 
écrina oriunda das glândulas sudorípa
ras que se distribuem por toda a super
fície do corpo e que estllo relacionadas 
à regulação térmica . Aplique um pouco 
de maisena depois do banho e procure 
refrescar bem o corpo - são medidas 
que ajudam a minimizar o desconforto 
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da erupção como também ajudam a 
preveni-la no futuro. 

Por outro lado, a perspiração apócri
na, a causada pelas glândulas debaixo 
dos braços, sob os seios e na área geni
tal, diminui na gravidez- assim, embo
ra você possa ter a referida erupção pelo 
calor, tem menos chance de apresentar 
o odor de suor no corpo. 

PROBLEMAS DENTÁRIOS 

"Minha boca de repente se tornou uma área 
de desastre. As gengivas sangram quando es
covo os dentes, e acho que tenho uma cárie. 
!t1as tenho medo de ir ao dentista por causa 
da anestesia." 

C om'tanta aterção voltada para a bar
riga durante a gravidez é fácil esque

cer da boca - até que ela comece a cla
mar por igual atenção, coisa comum em 
virtude do pesado tributo pago pelas gen
givas durante a gestação. As gengivas, 
como as membranas mucosas do nariz, 
tornam-se inchadas, inflamadas e apre
sentam tendência a sangrar facilmente 
de\ ido aos hormônios da gravidez. 

Não convém esperar que o problema 
se agrave. Ao Sl'sveitai de cárie ou de ou
tro problema incipiente, marque logo a 
consulta. As vezes o risco para o feto é 
maior quando se adia a consulta ao den
tista do que quando se vai a ela. Os den
tes cariados, malcuidados, oor exemplo, 
podom ser fonte de Infecção generaliza
da, colocando em perigo o feto e a mãe. 
Os dentes sisos impactados, que ora se 
infectam, ora causam grande dor, tam
bém devem ser logo tratados. 

No entanto, cumpre tomar certas pre
cauções ao ir ao dentista ne:.se período, 
para garantir que o aporte de oxigênio 
ao feto nllo vá ser comprometido pelo 
uso de anestésicos gerais e que não seja 
usado qualquer anestésico prejudicial ao 
concepto. Na maioria dos casos, basta 
o emprego da anestesia local. Se houver 

necessidade absoluta de anestesia geral, 
deve ser essa ministrada por anestesio
logista experiente. Discuta com o dentis
ta e com o médico para garantir 
condições de segurança. Certifique-se de 
um possível uso de antibiótico antes ou 
durante o trabalho dentário. 

Se depois deste a gestante ficar impos
sibilitada de mastigar sólidos, terá de 
modificar um pouco a dieta. Com a die
ta só de líquidos é possível obter os nu
trientes suficientes (temporariamente), 
através de milk shakes ricos em proteí
nas (ver Milk Shake Duplo, p. 125). 
Suplementando-os com frutas cítricas (se 
não arderem na gengiva) e com caldo ou 
sopa de legumes e carne reduzidos a pu
rê, como nos suflês, com ricota, iogurte 
ou leite desnatado. Depois de tolerar os 
alimentos moles, passar para os suflês de 
legumes e de carne, ovos mexidos, iogur
tes sem açúcar, compota de maçã, bana
nas amassadas, purê de batatas e cereais 
amassados e cozidos, enriquecidos com 
leite em pó desnatado. 

Naturalmente, para todos os proble
mas dentários o melhor é a prevenção. 
Um programa preventivo, seguido com 
atenção durante toda a gravidez- e de 
preferência por toda a vida -, ajuda a 
evitar a maioria desses problemas. 

• Marque uma consulta com o dentista 
pelo menos uma vez durante os nove 
meses para uma revisão e limpeza -
uma vez por trimestre é ainda melhor. 
A llmpozo é Importante para remover 
placas, que não só aumentam o risco 
de cáries mas também agravam os 
problemas das gengivas. Evite os raios 
X, a menos que absolutamente neces
sários, e nesse caso adote as precau
ções especiais sugeridas à p. 97. O 
trabalho de rotina que requeira anes
tesia deve ser adiado, porque mesmo 
os anestésicos locais podem entru.r 
na corrente sangüínea e atingir o fe
to. Se você teve problemas gengivais 
no passado, deve fazer também uma 
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revisão periodontológica durante a 
gravidez. 

• Seguir a Dieta Ideal, não fazendo uso 
de açúcar refinado, ou só o usando 
pouco, sobretudo entre as refeições 
(evite também frutas secas entre as re
feições), e consumindo em abundân
cia alimentos ricos em vitamina 2. O 
açúcar contribui para as cáries e para 
a doença gengival; a vitamina C for
talece as gengivas, reduzindo a possi
bilidade de sangramento. Assegurar a 
ingesta suficiente de cálcio diariamen
te (ver p. 111). O cálcio é necessário 
durante toda a vida para manter den
tes e ossos fortes e sadios. 

• Usar fio dental e escovar os dentes re
gularmente, segundo a recomendação 
do dentista. (Se o dentista não a ins
truir nessas medidas preventivas, é 
melhor trocar de profissional.) 

• Para reduzir ainda mais as bactérias 
na boca, escovar a língua ao escovar 
os dentes. Ajuda a manter o hálito 
mais fresco. 

• Se você não tiver à mão a escova de 
dentes e não estiver perto de uma tor
neira depois de comer, mastigue um 
chiclete sem açúcar ou belisque um pe
daço de queijo ou um punhado de 
amendoim (todos parecem ter capaci
dade antibacteriana). 

"Descobri um n6dulo do lado da minha gengf. 
11t1 q11e st~nsra toda vez que e.fcovo o.• dentes. " 

O que você descobriu é provavelmen
te um granuloma piogênico, que 

pode aparecer na gengiva ou em qual
quer lugar do corpo . Embora sangre 
com faollldade e utmbl)m 110Ju gonho
cldo pelo termo sombrio de "tumor da 
gravidez", é perfeitamente inócuo. Se 
incomodar muito, pode ser removido 
cirurgicamente. Se não for removido, 

costuma regredir espontaneamente de
pois do parto. 

VIAGENS 

"Será seguro sair de férias com meu marido 
na viagem que planejamos para este mês?" 

P ara a maioria das gestantes, a viagem 
durante o segundo trimestre não ape

nas é segura, mas também uma oportu
nidade perfeita para ficar sozinha com o 
marido, aproveitando juntos mais alguns 
momentos (pelo menos por um breve pe
ríodo). E sem fraldas, sem mamadeiras, 
e sem nada que diga respeito a bebts 
para se preocupar, é certo que será bem 
mais fácil sair de férias agora do que 
depois, já com ele por perto. 

Naturalmente é necessária a permissão 
do médico; se a leitora tiver hipertensão 
arterial, diabetes ou outros problemas 
clínicos ou obstétricos, talvez não rece
ba a permissão. (O que não significa não 
poder tirar férias. Se não puder viajar, 
instale-se com o marido num hotel a uma 
hora de distância do consultório do mé
dico e aproveite!) Mesmo na gravidez de 
baixo risco, a viagem por longa distâr.
cia não é uma grande idéi~. durante o pri
meiro trimestre, quando a possibilidade 
de aborto espontâneo é maior e quando 
o organismo ainda está se ajustando às 
novas condições físicas e emocionais ine
rentes à gestação. De forma análoga, 
também não se recomendam viagens lou
gas no terceiro trimestre porque, caso te
nha início o trabalho de parto, a aestante 
vai estar longe do médico e do hospital. 

Não se recomenda viajar para grandes 
altitudes em qualquer período da gravi
dez, já que a adaptação da mãe à redu
ção do oxigênio nessas condições pode 
Hur um r is~:o pul'll Hl pt·<mrlu 4.l o feto . So 
a gestante tlvel' de fazer viagem c.lesse ti
po, convém limitar os esforços físicos 
durante vários dias após a chegada, pa
ra minimizar f) risco da slndrome das 
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grandes altitudes.4 Se estiver no último 
trimestre, o médico talvez recomende o 
exame cardiotocográfico, sem ocitocina, 
ao chegar ao seu destino, depois um por 
dia, nos dois dias seguintes, e em segui
da duas vezes por semana. Qualquer si· 
nal de sofrimento fetal irá justificar a 
administração de oxigênio e o retorno 
para altitude mais baixa. 

Outros destinos impróprios são as re
giões do mundo em desenvolvimento pa
ra as quais seria necessário tomar vacina. 
Algumas vacinas podem ser perigosas 
durante a gravidez. Outro ponto digno 
de menção é que essas regiões podem ser 
focos de certas infecções potencialmen
te perigosas para as quais não há vacina 
- outra razão para evitá-las. 

Obtida a permissão do médico, tudo 
de que se precisa são um mínimo de pla
nejamento e certas preocupações para as
segurar a boa viagem da gestante e do 
bebê: 

Planejar uma viagem relaxante. É pre
ferível rumar direto para o destino a fi
car perambulando por nove cidades em 
seis dias. As viagens programadas pela 
gestante são melhores do que as progra
madas por agências de turismo, nesse 
sentido. As horas de passeio e de com
pras devem ser intercaladas com as de 
leitura, relaxamento e repouso. 

Seguir a Dieta Ideal durante a viagem. 
Mesmo de férias, para o bebê a rotina 
segue: ele continua a crescer, a se desen
volver e a necessitar dos mesmos nutrien
tes de antes . Não se requer um sacrifício 
absoluto durante as refeições, apenas 
prudência. É só pedir os pratos com 
consciência: além de saborear as delicias 
da cozinha local, a gestante estará asse-

Zamre CJM ~httomus do tuul dus uh urus ou l.lu.~ 
ar andes altitudes estão: a falta de apetite, n náu
sea, o vOmito, a flatulência (gases), a agitaçuo, 
a cefaléia, a lassidão, a falta de ar, a redução 
da micção e uma série de alterações psicológicas. 

gurando o aporte nutricional do bebê. 
(Ver Jantando Fora no Melhor Estilo, p. 
219.) Não deixar de fazer o desjejum ou 
o almoço só para poder depois esbanjar 
no jantar. 

Não beber água comum ao viajar para 
o estrangeiro, a menos que você tenha 
certeza de sua pureza. (Optar pelo suco 
de frutas e pela água mineral, para as
segurar a quota diária de líquidos.) Em 
algumas regiões pode não ser seguro co
mer frutas, legumes ou verduras crus, 
sem descascar. 

Preparar a caixa de pronto-socorro da 
gestante. Trazer a quantidade suficiente 
de vitaminas para toda a viagem; trazer 
latas de leite em pó desnatado se houver 
chance de não encontrar leite fresco; tra
zer também caixa de germe de trigo ou 
de cereais para qualquer eventualidade; 
os rem~dios de enjôo não devem ser es
quecidos, desde que prescritos pelo mé
dico; o livro preferido sobre a gestação; 
sapatos confortáveis e grandes o sufi
ciente para' acomodar os pés inchados 
depois dos passeios mais longos; e desin
fetante sanitário caso tenha de desinfe· 
tar algum banheiro público. 

Ter à mão o nome de algum obstetra lo
cal. Só pór via das dúvidas. O seu obs· 
letra poderá indicar-lhe um. Há hotéis 
que dão esse tipo de informação. Se não 
puder encontrar um médico em caso de 
necessidade, procure o hospital mais pró
ximo ou o pronto-socorro local. 

Levar a história médica consigo. É sem
pre aconselhável, sobretudo quando se 
está grávida, viajar com Ulll cartão de in
formações médicas em que esteja indi
cado o tipo de sangue, as medicações em 
u~o ou 1\11 qunl11 ó ulóraica, e qualquer ou
tra lnformaçâo médlcn pertinente, ulént 
do nome do médico, endereço e telefo
ne. Pegue uma prescrição extra para ca
da medicação em uso e leve-a consigo, 
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junto com o passaporte, caso haja extra
vio das malas e dos medicamentos -
temporário ou permanente - durante o 
trajeto. Você pode obter também a assina
tura de um médico local para as receitas 
já assinaladas pelo seu médico na dda
de de origem; o médico num serviço de 
emergência concordará em ajudar você. 

Evitar as mudanças de horário. As mo
dificações de horário e da dieta podem 
complicar o problema da prisão de ven
tre. Para evitar isso, trate de fazer uso 
dos três principais inimigos da constipa
ção: as fibras, os líquidos e os exercícios. 
(Ver Prisão de Ventre , p. 171.) Às vezes 
ajuda fazer o desjejum um pouco mais 
cedo, para dar tempo de ir ao banheiro 
antes de sair a passeio. 

Quando tiver de ir ao banheiro, vá. Não 
estimular o aparecimento de infecção 
urinária adiando as idas ao banheiro. Vá 
sempre que sentir vontade. 

Obtenha o apolo de que necessitar. Por 
exemplo, meias elásticas. Sobretudo se já 
sofrer de varizes- ou mesmo que apenas 
suspeite de alguma predisposição a elas 
-use meias elásticas quando ficar muito 
tempo sentada (em carr.)S, em aviões, em 
trens, por exemplo) e quando ficar muito 
tempo de pé (em museus, em filas). 

Nlo fique multo parada durante a via
gem. Sentar por longos períodos pode 
restringir a circulação das pernas. Le
vante-se e ande, pelo menos de hora em 
hora ou de duas em duas horas quando 
estiver em aviAo ou trem. Ao viajar de 
carro, nAo deixe de parar de duas em 
duas horas para esticar as pernas. Ao fi
car sentada, faça os exercícios simples 
descritos à p. 230. 

Se estiver viajando de aviAo: ver se a 
companhia a~rea Impõe n:strlções às ges
tantes. Viajar na parte da frente do avião 
(de preferência próximo ao corredor, a 

fim de que possa se levantar e esticar ou 
usar o banheiro quando precisar), e nun· 
ca voar em cabine não-pressurizada.' 
Todos os jatos comerciais são pressuri
zados, mas os de pequenas companhias 
particulares e alguns outros menures po
dem não o ser: as alterações na pressão 
a grandes altitudes podem privá-la- e 
ao bebê - de oxigênio. 

Ao marcar o vôo, pergunte sobre a 
existência de refeições especiais e peça 
uma que assegure a quota necessária de 
proteínas além de pão integral, se for 
possível. Há companhias em que as re
feições de baixo teor de colesterol, ovo
lactovegetarianas ou baseadas em pro
dutos do mar asseguram melhor nutri
ção do que o cardápio regular. BebJ 
água, leite e suco de fruta em abundân
cia para combater a desidratação causa
da pela viagem aérea e traga consigo 
também biscoitos (integrais), pedaços de 
queijo, legumes crus, frutas frescas e ou
tros alimentos para complementar are
feição durante o vôo. 

Use o cinto de segurança com confor
to - aperte-o abaixo do abdome. Se 
houver diferença de fuso horário para 
onde você vai, considere as possíveis con
seqüências. Repouse antes da viagem e 
tenha um ritmo de vida calmo durante 
alguns dias ao chegar ao destino. Tam
bém ajuda se você tentar aos poucos mo
dificar antecipadamente os seus hábitos 
para o horário da região para onde vai: 
antecipe ou atrase a hora das refeições 
e a hora de dormir, e depois de chegar 
exponha-se à luz forte -como a luz do 
dia- durante o período om qu" estaria 
dormindo se estivesse em casa. 

Se estiver viajando de carro: Mantenha 
à mão uma sacola ou bolsa com lanches 
nutritivos e uma garrafa térmica de su· 1 

co ou de leite para quando a fome ata· ' 
car. Para as viagens longas, lt:ve uma 
almofada ou algum outro apolo especial 
para as costas, desses vendidos em loja • 
de autopeças. Um travesseiro para 
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Jantando Fora, no Melhor Estilo 
• Os melhores restaurantes são os que ser

vem peixes, frutos do mar, aves, carnes 
mag;as, ao lado de legumes e verduras 
frescas, saladas variadas e batatas. 

Outra excelente opção, se seu estôma
go andar indisposto com as iguarias, são 
os especializados em comida indiana, em 
que são servidas entradas ricas em proteí
nas {muitas vezes marinadas com iogurte) 
ao lado de verduras, legumes e saladas, 
além de pão integral, às vezes recheado 
com legumes, e temperad:.s com legumes 
ao curry. (As vegetarianas faci lmente po
dem fazer uma refeição rica em proteínas 
com lentilha, ervilhas, grão-de-bico e uma 
série de queijos vegetarianos.) 

São poucos os restaurantes que aceitam 
pedidos para limitar a quantidade de gor
dura, açúcar e sal, mas há os que ofere· 
cem pães, arroz e massas feitos com fari
nh" de trigo integral; insista nas saladas 
e nos legumes, sempre. 

• Num segundo ~rupo estão os italianos, des
de que os molhos cremosos sejam substi· 

apoiar o pescoço também ajuda a melho
rar o conforto. Se você não estiver atrás 
do volante, sente-se o mais para trás pos
sível para esticar ao máximo as pernas. 
E, naturalmente, use o cinto de seguran
ça o tempo todo (ver p. 221). 

Se estiver viajando de trem: verificar se 
há vagão-restaurante com cardápio com
pleto. Caso contrário, é preciso trazer 
alimentos de casa em quantidade sufi
ciente. Ao viajar à noite, fique em vagão~ 
dormitório ou em cabine-Jeito. Nilo con
vém começar as férias já com exaustão. 

COMENDO FORA 
"Tento seguir o dieta corretamente, mas com 
Q/moço de neg(Jcios quase todos os dias, é quase 
lmposs/vel." 

tuldos pelos mais leves, ou peça peixes, 
frango, vitela e legumes frescos {couve, es
pinafre etc.). Há também os franceses, na 
linha nouve/le cousine {mais leve do que 
a francesa clássica), embora os molhos de
vam ser pedidos à parte; os especializados 
em comida Cajun, ou à Louisiana, desde 
que você se atenha aos peixes {cozidos, no 
vapor, grelhados ou assados) ou aos fru
tos do mar e os ensopados de frutos do 
mar/aves/legumes, como o jambalaya 
{mas vá com calma no arroz branco); os 
especializados em comida judaica, se você 
evitar as carnes gordas {e alguns pratos es
peciais que contêm nitratos), os molhos, 
os amiláceos supérfluos, o pão de centeio, 
e os picles salgados; e os gregos ou orien
tais, se pedir peixe grelhado ou assado, ou 
carne de vaca, aves {também grelhadas ou 
assadas), acompanhados de bulgur ou ar
roz integral. 

Em seguida vêm os chineses, pois mui
tos oferecem arroz integral, pratos "leves" 
ou feitos no vapor que não contêm gran
de quantidade de molho de soja, mas e vi-

P ara a maioria das gestantes o desafio 
em almoços de negócios (ou em jan

tares fora de casa) não está em substi
tuir martínis por água mineral: o 
verdadeiro desafio é fazer uma refeição 
nutritiva em meio a um cardápio que in
clui massas, pães, pratos bem tempera
dos sem qualquer valor nutritivo e doces 
tentadores. Mas através das seguintes su
soatôell 6 posalvel fazer-se acompnnhnr 
da Dieta Ideal em qualquer situação: 

• Afaste a cestinha do pão, a menos que 
esteja repleta de produtos integrais 
(faça uma exceção se estiver com mui
ta fome e nilo houver mais nada à vis· 
ta no horizonte). Cuidado com os p!!es 
"pretos", como os de centeio: o seu 
aspecto integral pode ter origem em 
caramelo ou em m.el.ado e não em 
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tando as frituras e os pratos agridoces ricos 
em açúcar. A abundância de pratos com 
toj u torna os restaurantes chineses uma ex
celente opção para as vegetarianas. 

Os restaurantes mexicanos e espanhóis, 
que oferecem cozinha mais leve, preparam 
alimentos com óleo vegetal e não com ba
nha de porco. incluem legumes no cardá
pio (excelente pedida: uma tigela de 
gazpacho), que atendem bem à gestame; 
estão entre os melhores para as vegetaria
nas, que obtêm ali proteínas e cálcio em 
abundância e enchiladas de milh J rechea
das de queijo e feijão. 

Em seguida, sobretudo para almoços, 
vêm as delicatessen (se você evitar os frios 
e se ater ao atum, aos ovos, aos frangos, ou 
às saladas, ou então aos sandufches de 
atum, de ovo, de galinha, de peru, ou de ros
bife com pão integral e com alface e toma
te, junto com uma salada de repolho cru); 
os cojjeeshops, onde se consiga de tudo, 
desde peixe grelhado a saladas, dos ovos 
quentes aos sanduíches de pâo integral; al
guns restaurantes tipo jast-jood, sobretudo 
os que ofêreçam variedade de saladas ou 
outros cardápios mais sadios; e os restau-

grãos integrais.1 Certifique-se de con
trolar a manteiga ou a margarina no 
pão de acordo com a cota diária per
mitida; ao passá-las no pão lembre-se 
que podem haver outras fontes de gor
dura na refeição (por exemplo, na co
bertura da salada, e nos legumes 
amanteigados) . 

'O consumo ocasional de massa branca, de ar
roz branco ou de pão branco não diminuirá as 
chancea do bom resultado da Dieta ideal, mas 
seu consumo freqUente diminuirá. Se só for pos
sível esse tipo de alimento ao sair para comer i o
ra, e se comer ror11 eom fl'equenciu, tra(IP consigo 
um pequeno frasco de germe de trigo (talvez você 
acabe 1101111ndo do produto) e polviilw o llCrme 
1101 alimentos sem valor nutritivo para dur-lhus 
o valor nutricional que deveriam ter. Ou traga 
consigo a sua própria porção de grãos integrais 
ou de pão Integral. 

rantes naturais e vegetarianos (naturalmen
te, ideais para vegetarianas, embora muitos 
hoje sejam ideais para todo mundo). Neles 
consegue-se fazer refeições completas des
de que não fiquemos privadas de proteína 
e com excesso de gordura . 

• Ent re os menos recomendados durame a 
gravidez estão os japoneses, já que o sus
hi, como todo peixe e toda carne crua, é 
um completo tabu, já que tempura .: fri
tura e os pratos de sukiyaki e teriyaki são 
ricos em molho de soja (alto teor de só
dio); os alemães, os russos e outros euro
peus onde calorias de baixo valor nutritivo 
se escondem nos pães, na gordura das fri
turas, nos bolinhos de massa, e nos mo
lhos, e no excesso de gordura e de nitratos 
encontrados nas salsichas e similares. 

A comida brasileira oferece excelentes 
opções para gestantes, desde que se evitem 
as frituras, os legumes excessivamente co
zidos, os alimentos preparados na banha, 
e assim por diante. 

Alguma indis~rição ao jantar fora, mui
to ocasional, não prejudica evidentemen
te a Jleta da gestante. Mas não abuse ·
cuide-se. 

• Peça salada como primeira opçiio, e 
peça azeite ou vinagre em separado, 
para que vo~ê mantenha a orientação 
da Dieta Ideal para o consumo de gor
dura. Entre os outros produtos dt~ pri
meira escolha estão a mozarela fresca 
e os tomates, o coquetel ue camarão 
e os legumes grelhados ou marinados. 

• Se pedir sopa, opte pelo consomê ou 
pelo caldo (claros), ou por sopa dele
gumes, ou à base de leite ou de iogur
te. Evite as sopas cremosas (a menos 
que você saiba que foram feitas à ba
se de leite). 

• Como prato prlnclpul, dG preferençla 
a um com elevado teor de protelna e 
baixo teor de gordura. Peixe, aves e 
vitela costumam ser a melhor opção, 
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desde que assados, grelhados ou refo
gados, e nunca fritos em óleo ou man
teiga ou em molhos ou temperos ricos. 
Se todos os pratos vierem com molho, 
peça-o separ<~do. Muitas vezes o mal
Ire ou o cozinheiro-chefe atenderão ao 
pedido de um peixe grelhado com 
pouca ou nenhuma gordura. Se você 
for vegetariana, examine com atenção 
o cardápio: dê preferência a vagem, 
ervilha, queijos, ou a outras combina
ções semelhantes. Uma lasanha verde, 
por exemplo, é boa opção em restau
rante italiano. 

• Como complemento, batatas - me
nos as fritas ou as feitas com muita 
manteiga-, arroz integral, outros ce
reais, massas, feijões e ervilhas secas 
e legumes frescos e pouco cozidos. 

• Exceto em ocasiões especiais, as sobre
mesas devem ser restringidas a frutas 
e morangos, amoras etc., frescos ou 
cozidos (com um bocado de creme ba
tido, se você desejar). As vezes, uma 
espiral de iogurte gelado ou uma con
cna de sorvete não têm problema. Se 
você ansiar por algo mais, belisque um 
pouco a sobremesa que acompanha o 
jantar. Não se acanhe ao chegar em 
casa: ataque os sucos; veja algumas re
ceitas às pp. 123 a 129. Ou experimen
te algumas das marcas existentes no 
mercado. 

O USO DE CINTO 
DE SEGURANÇA 

"Devo t.sar o cinto de segurança oo viqjur de 
Cllrro ou de a via o?" 

Qual a principal causa de morte nos 
puiacs dcs~:nvolvidos entre us mulhe

res em idade fértd? Toxemla? Parto'/ In
fecção puerperal? Na realidade, 
nenhuma dessas. A forma mais comum 

da mulher jovem perder a vida é em aci
dente de carro. E a melhor forma de 
evitar esse desfecho - além de sérias 
lesões para a mãe e o filho que ainda 
não nasceu - é só uma: usar o cinto 
de segurança. As estatísticas provam 
conclusivamente que é muito mais segu
ro colocar o cinto do que não colocá-lo. 

Para um máximo de segurança e um 
mínimo de desconforto, aperte o cinto 
abaixo da barriga, sobre a pelve e as ·co
xas. Se houver amparo para o ombro, 
use-o sobre o ombro e cruze-o em dia
gonal pelo peito, não sob os braços. E 
não se preocupe: a pressão do cinto nu
ma parada brusca não vai machucar o 
bebê, que é protegido pelo próprio líqui
do amniótico. 

ESPORTES 

"Gosto de jogar tênis e de nadar. Posso conti
nuar?" 

Recomenda-se, sem dúvida, que todos 
preservem a aptidão física; as ges

tantes não são exceçilo. Na maioria dos 
casos, a gravidez não implica abandonar 
a vida esportiva- basta lembrar que se 
está carregando na barriga uma nova vi
da e praticar um pouco mais de bom sen
so e moderação. Os médicos, na grande 
maioria, permitem às gestantes com gra
videz normal prosseguir com o esporte 
que praticam, tanto quanto possível -
mas com várias advertências. Entre as 
mais importantes: "Nunca fazer exercí
cios ao ponto da fadiga." (Ver Exerci
cios Durante a Gravidez, p. 225 para 
maiores informações.) 

VISÃO 
"Minhu •·lsOtl piorou depois que engra~·idl!l: As 
lentes de contato nllo servem 1/IU($, Svró ql/1! 
estQU delirundQ?" 
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Não. Os olhos também podem pagar 
o preço da gestação, embora este

jam distantes do útero. Pode haver per
da da acuidade visual e as lentes de con
tato podem se tornar incômodas. Tais 
efeitos quase sempre se relacionam à 
retenção de líquido, mas podem ser um 
problema. 

A visão deverá me!horar depois do 
parto. Os olhos deverão voltar ao nor
mal. É preferível usar óculos durante a 
gravidez ou lentes de contato gelatino
sas, se possível, até o parto. 

Mas há outros sintomas visuais que 
podem indicar outros problemas. O bar
ramento da visão, a visão turva, os pon
tos pretos e os escotomas cintilantes ou 
mesmo a visão dupla que persiste por 
mais de duas a três horas são motivo pa
ra chamar o médico. 

PLACENTA PRÉVIA 
(Implantação Baixa da Placenta) 
"0 médico me disse que a sonograjia mostra. 
va que a placenta estava baixa, perto do colo 
uterino. Disse também que ainda era cedo pa· 
ra me preocupar; quando devo começar a me 
preocupar?" 

C orno o feto, a placenta se movimenta 
bastante durante a gestação. Na rea

lidade não chega a voltar ao lugar nor
mal, mas parece que migra para cima à 
medida que o segmento Inferior do úte
ro se distende e cresce. Embora estime
se que 201l7o a 30<tfo das placentas estejam 
no segmento inferior no segundo trimes
tre (com umn porcentag.:m ainda maior 
antes de 20 semanas de gestação), a gran
de maioria se move para o segmento su
perior ao se aproximar a época do parto. 
Se Isso não acontecer e a placenta per
manecer em poslçllo uterina baixa, tem· 
se o diagnóstico de "placenta prévia". 
Essa complicação ocorre apenas em 1 o/o 
ou menos das gestoçOes a termo. E só em 
1 entre 4 desses casos a placenta se loca-

liza em posição tão baixa que chega a 
causar sintomas - recobrindo parcial ou 
completamente o 6stio uterino, ou seja, 
a abertura do útero. 

Assim, como você pode ver, o médl· 
co tem razão. É muito cedo para se preo
cupar- e estatisticamente falando, são 
poucas as chances de que você tenha de 
se preocupar. Se a sonografia continuar 
mostrando a baixa placentação até o ol· 
tavo mês, já em fase adiantada, leia so
bre a placenta prévia à p. 401. 

O ÚTERO EAS 
INFLUÊNCIAS EXTERNAS 
"Tenho uma amiga que insiste em levor o fi
lho, que ainda não nasceu, a concertos que o 
toma riJo um amante da música e outro c,qo,. 
rido lê histórias para o filho, ainda na barriga, 1 

todas as noites, para tornó-lo um amante da 1/. 
teratura. Será que tudo isso é uma l>obagem!" 

No estudo da vida fetal, está 
cada vez mais difícil distinguir en· 

tre o que é fato e o que é bobagem. B' 
embora se falem muitas bobagens, os 
cientistas começam a acreditar qu:! algu
mas dessas teorias aparentemente fic
tícias talvez no fundo tenham algum fun· 
damento. Apl!sar disso, são necessárias 
muitas outras pesquisas antes que se pos· 
sa responder à sua pergunta com certeza. 

Como a capacidade de ouvir é razoa
velmente bem desenvolvida no feto 11elo 
fim do segundo trimestre ou no início do 
terceiro, é verdade que o bebê de sua 
amiga ouve a música e que o outro ouve 
o que o papai lê em voz ulta. Mas o que 
isso vai significar a longo prazo não se 
sabe ao certo. Alguns pesquisadores da 
área crêem que na realidade seja possí· 
vel estimular o feto antes do nascimen· 
to para que se produut, om certo sentido, 
um "superbebê". Pelo menos um disse 
fazer com que os bebês fossem capazes 
de falar aos seis meses e ler com um ano 
e meio de idade: expondo o feto a imi· 
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tações rítmicas cada vez mais complexas 
do batimento cardíaco da mãe. Outros 
questionam a sensatez de nos introme
tirmos na naturez.l dessa forma, acredi
tando que tal atitude poderia, a longo 
ptazo, ser prejudicial. 
-1Sem dúvida, qualquer um que enten
da do desenvolvimento infantil seria 
~uito prudente em criar um superbebê, 
antes ou depois de seu nascimento. Pa
ra o bebê, é muito mais importante des
cpJrir que é amado e querido do que 
aprender a falar e a ler. 

Isso não quer dizer que a tentativa de 
fazer contato com o bebê antes de nas
cer, ou mesmo de ler ou de tocar música 
para ele, seja prejudicial ou perda de 
tempo. Qualquer espécie de comunica
ção pré-natal pode dar a você um bom 
início no longo processo de construção 
dos laços afetivos entre os pais e o filho 
recém-nascido. Isso pode não se tradu
zir necessariamente numa maior intimi
dade quando ele crescer, mas talvez 
facilite a convivência naqueles primeiros 
dias. 

A Silhueta da Barriga no Quinto Mês 

S6o mostradas apenas "'s silhuetas da mulher llO fim do quinto mls. As variaçl1es sdo lncon
ldvels, Dependendo do seu tamanho, da forma, do peso até ent(Jo adquirido e da poslçtJo 
do muls mais balxu, maior, menor, mais 
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Por certo, se você se sente uma tola 
ao conversar com a sua barriga grande, 
não se preocupe: não é por isso que o be
bê vai deixar de conhecê-la. Ele ou ela 
está se habituando ao som da sua voz
e provavelmente à de seu marido tam
bém- todas as vezes que vocês conver
sam entre si ou com outra pessoa. É por 
isso que muitos recém-nascidos parecem 
reconhecer as vozes dos pais. Podem in
clusive se familiarizar com outros sons 
que são comuns ao meio ambiente da 
mãe. Enquanto um recém-nascido que 
teve pouca exposição pré-natal ao latir 
de um cão pode levar um susto ao ouvir 
o som, o que ouviu muitos latidos não 
vai nem piscar. 

A exposição à música também pode 
ter algum impacto sobre o feto. Há in
formes onde se diz que alguns fetos têm 
demonstrado preferência (por modifica
ção de seus movimentos) por certos tipos 
de música- em geral os mais delicados. 
Informa-se que certa peça (numa pesqui
sa, era uma de Debussy) tocada repe
tidas vezes para o feto às vezes, quando 
ele e a màe 'estavam tranqüilos , fazia 
com que o bebê mais tarde gostasse da 
peça e se acalmasse ao ouvi-la. Natural
mente, a maioria dos especialistas con
cordaria que a exposição do bebê à boa 
música depois de nascer provavelmente 
é berr mais significativa na criação de 
um amante da música do que a exposi
ção do feto, durante a vida intra-uterina. 

Também sugere-se que, como o senti
do do tato também já está desenvolvido 
na vida intra-uterina, o afagar do abdo
me ou o "brincar" com um joelhinho ou 
com as nádegas quando e~ses estão vol
tados para cima é atitude que ajuda no 
estabelecimento de laços afetivos entre 
pais e filhos. Seja isso falso ou verdadei
ro, não há mal em tentar. Sem dúvida, 
é Improvável que a mãe deva f11zcr um 
esforço consciente para tocar mais no be
bê; mesmo os estranhos dificilmente con
seguem manter as mãos afastadas de um 
ventre grávldo. 

Portanto, desfrute do contato com o 
bebê agora, mas não se preocupe em 
ensinar-lhe fatos ou transmitir-lhe infor
mações -você vai ter muito tempo pa
ra isso no futuro. Con to logo des<:obri
rá, as crianças crescem muito depressa, 
de qualquer forma. Não há necessidade 
para acelerar o processo, sobretudo an
tes do nascimento. 

A MATERNIDADE 

"Ser6 que vou ser feliz com o meu futuro he· 
bê?" 

As pessoas, na maioria, enfrentam as 
grandes mudanças de vida- ao ca

sar, ao começar nova carreira, ao nas
cer um filho- imaginando se lhes trarão 
felicidade. E se começarem com idéias 
fantasiosas poderão acabar no maior de
sapontamento. Se a leitora achar que a 
maternidade vai ser um mar de rosas, 
com preguiçosos passeios ao parque pe
la manhã, com dias ensolarados passa
dos no zoológico, com horas e horas a 
organizar um guarda-roupinha em mi
niatura, com roupas cheirosas e limpas, 
convém preparar-se para um choque. 
Haverá muitos dias em que a noite vai 
chegar sem que você e o seu bebê vejam 
a luz do sol, muitos dias ensolarados pas
sados junto ao tanque, ou passando a 
ferro, e muito poucas roupinhas limpas 
que chegarão a escapar das bananas 
amassadas e das vitaminas cuspidas pe
lo bebê. E se estiver pensando em trazer 
do hospital para casa um bebezinho en
cantador, lindo e comunicativo, pode se 
preparar para a desilusão. O bebê, além 
de não ser amoroso e sorridente duran
te várias semanas, dificilmente se comu
nicará com a mãe, exceto pelo choro -
8obrctudo quando" mllc IC 1cntar p~&rca 
jantar, quando começar a fazer sexo, 
quando tiver de Ir ao banheiro ou quan
do se sentir tão cansada que não conse
aue nem se mover. 
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O que a leitora pode esperar, realistica
mente, é ter nisso tudo uma das mais ma
ravilhosas, mais miraculosas experiências 
di! vida. A satisfação que sentirá ao em
balar o bebezinho quente e sonolento 
(mesmo que o anjinho ainda há pouco 
fosse um diabinho aos berros) é incompa
rável. E isso - junto aos primeiros sor-

risos desdentados dirigidos só à mãe -
valerá todas as noites insones, todos os 
atrasos para o jantar, toda a roupa para 
lavar e passar e todo o romance frustrado. 

Será que você vai ser feliz com o fu
turo bebê? Sim, na medida em que criar 
a expectativa de um bebê real e não de 
uma fantasia. 

0 QUE É IMPORTANTE SABER: 
OS EXERCÍCIOS DURANTE A GRAVIDEZ 

O
s executivos os fazem. Os mais ve
lhos também. Os médicos, os ad
vogados e os operários praticam

nos também. Se os praticam, pensam as 
gestantes, por que não nós? 

Evidentemente estamos falando de 
exercícios. E, se você quer saber, para as 

A Posição Básica e os 
Exercícios de Kegel 

gestantes, na grande maioria, só há uma 
resposta: sim. O conceito de gestação co
mo doença e o da mulher grávida como 
inválida, delicada demais para subir um 
lance de escadas ou carregar uma sacola 
de compras, são tão atualizados quanto 
o da anestesia geral para os partos co-

Deitada de costas, joelhos flexionados, afastadoscerca de 30 em, sola dos pés no ch4o. Cabe.. 
ça e pescoço apoiados em almofadas, braços em repouso, estendidos ao lado do corpo. Para 
fazer os exerclcios de Kegel, é simples: basta contrair com f/rmer.a os miJsculos ao redor da 
vagina e do Iinus, mantendo-os c:ontrafdos o mais que puder (chegando a 8 ou 10 segundos). 
lim Stfluida, 1/berur os mtlscu/os va[/arosamente fi ffllaxar. Podem tambfm, e a partir do quarto 
m~s devem, ser fellos de pé, sentada ou ao urinar. Fazer seqiJ~nclas de pfllo men~ ~S COIItl'tl• 
çbes vdrias vezes ao dia. Nota: Os exerc:fcios na posição bdslco devem ser feitos somente (Jié 
o quarto m~s. Depois disso, exercitar-se deitada de costas não é recomenddvel, pois o útero 
em cresc/memo pode p6r uma pressão excessiva nos principais vasos sangiJfneos. 
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muns. Embora ainda estejam em anda
mento numerosas pesquisas a respeito 
dos exercícios durante a gravidez, a ati
vidade física moderada é hoje conside
rada não apenas segura como também 
extremamente benéfica para a maioria 
das gestantes e dos bebês. 

Por mais ansiosa que você esteja para 
sair correndo na pista de jogging, en
tretanto, é preciso antes tomar uma 
precaução de importância vital - ir ao 
consultório do médico. Mesmo que es
teja se sentindo ótima, é preciso a apro
vação médica para vestir o training do 
marido e sair correndo. As gestantes in
cluídas em categorias de alto risco terão 
de moderar os exercícios ou talvez até 
nem praticá-los na sua rotina. Mas se a 
leitora estiver incluída entre a grande 
maioria das gestantes sem maiores pro
blemas, e o médico der sinal verde, vis
ta a roupa e bola para frente . 

OS BENEFÍCIOS DA 
PRÁTICA DE EXERCÍCIOS 

Parece que as gestantes que não se 
exercitam durante a gestação vão fi

cando progressivamente menos em for
ma à medida que os meses passam -
sobretudo porque vão ficando cada vez 
mais pesadas . Os bons programas de 
exercício (que possam ser incluídos na 
sua rotina diária) permitem combater es
sa tendência, propiciando uma melhor 
forma física . 

sno de quatro tipos os exercícios de 
m:lior utilidade durante a gravidez: os 
aeróbios, os calistênicos, os de relaxa
mento c os de Kegel. 

Os aeróbloa. Silo exerc:fc:loa rítmlço• o rt· 
petltlvos, cansativos o suficiente para au· 
mentar a demanda muscular de oxigênio, 
embora nllo tão extenuantes que a ofer
ta suplante a demanda (Incluem-se a ca
minhada, o )ogglng, andar de bicicleta, 
nadar, as partidas simples de tênis). Es-

timulam o coração e os pulmões, além 
da atividade muscular e articular- cau
sando benéficas alterações globais no or
ganismo, especialme.1te na capacidade de 
processar e de utilizar o oxigênio, coisa 
muito importante para a gestante e para 
o bebê. Os exercícios rauito cansativos 
para serem mantidos durante os 20 ou 
30 minutos necessários para esse efeito 
benéfico "condicionador" (~.:orno a cot 
rida de velocidade) ou mesmo os nem tão 
cansativos (as partidas de tênis em du
plas, por exemplo) não são considerados 
aeróbios. 

Os exercícios aeróbios melhoram a cir
culação (fomentando o transporte de 
oxigênio e os nutrientes para o feto, ao 
mesmo tempo em que diminuem o risco 
de varizes, de hemorróidas e de retenção 
de líquido); aumentam o tônus e a força 
muscular (não raro evitando ou alivian
do as dores nas costas e a prisão de ven
tre, facilitando o transporte de peso extra 
existente durante a gravidez, e também 
o parto); melhoram a resistência (aju
dando a gestante a enfrentar o trabalho 
de parto mais prolongado); queimam ca
lorias (permitindo à grávida melhor ali
mentar a si própria e ao bebê sem a 
necessidade de ganhar peso excessivo e 
assegurando melhor forma física no pÓ!i
parto); atenuam a fadiga e promovem 
melhores noites de sono; geram um sen
timento de bem-estar e de confiança; e·, 
de um modo geral, melhoram a capaci
dade da mulher de enfrentar os desafios 
físicos e emocionais do parto. 

Os callstênlcos. São movimentos de gi
nástica rftmicos, leves, que tonificam t! 

desenvolvem a musculatura e melhoram 
a postura. Prestam-se particularmente à!l 
illlllntOI quando vOltlldoe pllfU O C:Oin• 
bate das dores lombares, melhorando o 
bem-estar físico e mental e preparando· 
lhes o corpo para a árdua tarefa do par· 
to. Os exercícios calistênicos destinados 
a pessoas em geral, porém, podem ser 
perigosos para as gestantes. 
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Os de relaxamento. Os exercícios respi
ratórios e de concentração relaxam a 
mente e o corpo, ajudam a preservar a 
energia para os momentos de maior ne
cessidade, ajudam na melhor concentra
ção mental e aumentam a consciência 
q11e se tem do corpo- elementos que 
ajudam a mulher a melhor enfrentar o 
desafio do parto. C's exercícios de rela
xamento são valiosos em combinação 
com outros exercícios físicos, ou mesmo 
isoladamente- sobretudo em gestações 
em que os exercícios mais ativos estão 
proibidos. 

Or. de Kegel (de toniflcação pélvica). 
Procedimento simples para melhorar o 
tônus da musculatura das regiões vagi
nal e perineal, fortalecendo-as para o 
parto e auxiliando o restabelecimento no 
puerpério. Trata-se de exercício que to-

' das as gestantes podem praticar e dele se 
beneficiar em qualquer época, em qual
quer lugar. 

Basculação da Bacia 

COMO DESENVOLVER 
UM BOM PROGRAMA 
DE EXERCÍCIOS 

Quando iniciar. O melhor momento pa
ra conquistar boa forma física é antes de 
engravidar. Mas nunca é tarde demais 
para começar - mesmo para quem está 
no nono mês, já entrando em trabalho 
de parto. 

Começar devagar. Depois de decidir 
que está na hora de começar um pro
grama de condicionamento físico, a pes
soa sempre se sente tentada a dar início 
rapidamente - correndo 5 quilôme
tros na primeira manhã, fazendo duas 
sessões numa mesma tarde. Mas esse 
início entusiasmado não leva ao condi
cionamento: só às dores musculares, à 
decisão de ir com mais calma, e ao re
pentino abandono. Pode também ser 
perigoso. 

Ptlllr4o btJ1Ica (Vtr notuuo p~ dfl A Pu~·il'llu IJc/j·/c:u 11m· ll,~rm.•Mu~ d11 l<ll(Jfl), Exptrur ao ,·cmr
prlmlr 11 porte mais baixa das costas contra o chão. Em seguida, inspirar e relaxar a coluna. 
Repet1r essa seqUincla vdrias ve~es. O balanceio (movimento de bdsculu) também pode ser 
feito de pé, com as costaj' junto 11 parede (Inspirando uo comprimir a parede com a parte 
mais baixo das costas). Nu posição de p1'. u exerddo é ex,·eleme pura melhorar a postura 
e é recomenddvel após o quarto m~s. 
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Corcova de Dromedário 
-------

Este exerdcio é de grande ut i/idade durante toda a gravidez e até no trabalho de parto, para 
aliviar a pressão u1erina feita sobre a coluna. Ficar de quatro, com as costas em posição natu
ral, relaxada (sem deixar a coluna abaixar). Cabeça estendida, pescoço alinhado com a colu
na. Arquear então as costas, retesando o abdome e as nddegas e deixando a cabeça pender 
completamente. Gradualmente, de:contrair as costas e trazer a cabeça à posição original. Re
petir vdrias vezes. 

Claro que se você seguia um progra
ma de exercícios antes da gravidez, pro
vavelmente poderá continuar com ele
embora talvez de forma modificada (ver 
p. 231). Mas se você for uma atleta inex
periente, entretanto, vá com calma. É 
preciso começar com 10 minutos de 
aquecimento seguidos de S minutos de 
exercícios mais vigorosos e outros S mi
nutos de desaquecimento. Quando so
brevém o cansaço é preciso interromper 
o exercício mais extenuante. Depois de 
alguns dias, se o corpo se ajustar bem, 
convém aumentar o período de atlvida· 
de mais extenuante alguns minutos por 
dia até um máximo de l.S minutos. 

Ir devagar sempre que começar a sessio. 
O aquecimento pode ser tedioso quan
do se está ansiosa para começar logo 
com os exercícios (e dar por encerrada 
a sessão). Mas como todo atleta sabe, o 
aquecimento é parte essencial do progra
ma. Permite que o coração e a circulação 

não sejam sobrecarregados repentina
mente e reduz os riscos de que os mús· 
cuJos e as articulações, mais vulneráveis 
quando "frios"- sobretudo dJrante a 
gravidez-, venham a sofrer lesão. Ca· 
minhar antes de correr, fazer exercícios 
de extensão antes dos calistênicos, nadar 
devagar antes de começar as voltas na 
piscina. No caso de exercícios de alon
gamento, tenha o cuidado de não se es· 
forçar em excesso, pois isso poderia 
danificar as artlculaçOes já afrouxadas 
pela gravidez. 

Terminar vagarosamente, da mesma for
ma que ao começar. Cair em colapso pa· 
rece ser a conclusão lógica de qualquer 
treino, mas fisiologicamente não con· 
vém. A interrupção repentina repre~a o 
•anauc nos músculos, redu:tlndo o 1cu 
aporte para outras partes do corpo e pa· 
ra o bebê. Podem surgir tonteira, des· 
maio, palpitações, náusea. Assim, é 
melhor terminar a sessão de exercícios 
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com exercícios: caminhar 5 minutos de· 
pois de correr, ficar chapinhando na 
água depois de nadar, fazer exercícios le· 
ves de alongamento depois de qualquer 
atividade. Completar o des:1quecimento 
com alguns minutos de relaxamento. 

Evit1! a tontura (e uma possível que· 
da) levantando-se lentamente após uma 
série de exercícios no chão. 

De olho no relógio. Muito pouco exer· 
cicio não é eficaz; exercício em excesso 
pode ser debilitante. Um treino comple· 
to, do aquecimento ao desaquecimento, 
pode levar de 30 minutos a uma hora. 
Mas o American College of Obstetrics 
and Gynecology recomenda que os pe· 
ríodos de exercício extenuante- durante 
os quais a freqüência cardíaca (pulso) 
não deve ultrapassar os 140 batimen
tos/minuto- sejam limitados a 15 mi
nutos. Para mulheres sadias cuja vida era 
sedentária antes da gestação, a prática 

Relaxamento do Pescoço 

de exercícios durante 20 a 30 minutos, 
incluindo o aquecimento e o desaqueci
mento, em dias alternados parece um ob
jetivo realista e seguro. A mulher que já 
os praticava poderá, desde que o médi
co aprove, intensificá-los. 

Persistir com regularidade. A irregula
ridade (quatro vezes numa semana e ne
nhuma na seguinte) na prática de 
exercícios não coloca ninguém em for
ma. Só a sua prática regular (três oú' qua
tro vezes por semana, todas as semanas) 
o fará. Ao sentir-se muito cansada para 
um treino mais extenuante, não convém 
forçar; basta tentar o aquecimento para 
que os músculos continuem flexíveis e 
não se perca a disciplina. Muitas mulhe
res dizem se sentir melhor quando fazem 
exercícios todos os dias. 

Incluir os exercfclos na rotina diária. A 
melhor maneira de se garantir que os 

O pescoço, tantas vezes foco de tensílo, fica controfdo sob sltuoç(Jes de estresse. O exercfclo 
ajuda a relaxar nílo sd o pescoço mas tambl!m todo o resto do corpo: sentar em posição c(J
moda (a do alfaiate talvet. seja o melhor) com os olhos !achados. Dt llcadamentl, g/rur a ca
beça, descrevendo um c:frculo completo, inspirando ao mesmo tempo. Expirar e relaxar, 
deixando a cabeça cair para a frente confortavelmente. Repetir 4 ou 5 vezes, alternando o 
sentido do movimento circular e relaxando entre eles. Fa1;er o exercfcio vdrius vezes por dia. 
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Não Fique Ai Sentada ... 
Ficar sentada por longos períodos sem 

uma pausa não é boa idéia para ninguém e 
particularmente contra-indicado quando se 
está grávida. Faz com que não só o sangue 
fique represado nas veias das pernas, como 
também os pés inchem e pode levar a outros 
problemas. Se o seu trabalho requec longos 
períodos na cadeira, ou se você assiste TV 
por horas a fio ou se for viajar por longas 
distâncias com freqüência, trale de fazer pau-

exercícios serão feitos é dedicando-lhes 
um horário específico: logo pela manhã, 
ao levantar; antes de ir para o trabalho; 
durante o intervalo para o café; ou an
tes do jantar. Se a leitora não ti ver um 
horário livre para praticá-los, poderá 
incluí-los às atividades diárias. Vá a pé 
ao trabalho, se puder; estacione o carro 
antes, ou desça do ônibus um ou dois 
pontos antes e vá até o trabalho cami
nhando. Ou..vá a pé com as crianças pa
ra o colégio (ou para a casa de uma 
amiga), em vez dirigir. Passe o aspira
dor de pó pela casa numa marcha cons
tante, de 20 minutos, depois de alguns 
exercícios de aquecimento; você estará 
limpando os carpetes e ao mesmo tem
po se exercitando. Em vez de jogar-se 
diante da TV com o marido depois de ter 
lavado a louça do jantar, peça a ele que 
a acompanhe numa caminhada. Não im
porta o grau de ocupação que se tenha 
durante o dia: quando há vontade, há 
sempre uma forma de praticar alguma 
forma de exercício . 

Compensar as calorias queimadas. Pro
vavelmente a melhor parte desse progra
IT\il est4 na poulbllldade de a gestante 
comer mais, Como sempre, essas calo
rias a mais devem ser levadas na devida 
conta. J: uma oportunidade para acres
centar nutrientes ainda melhores para o 

sas de hora em hora {cinco a dez minuto!. ca
minhando, para esticar as pernas). Ao ficar 
sentada, faça periodicamente alguns ext,rcí
cios que melhoram a circulação: algumas res
pirações profundas; es1ender as pernas, 
flelindo os pés; comrair os músculos do ab
dome e das nádegas {numa espécie de m,)vi
menlo de báscula da pelve; . Se as suas mãos 
costumam inchar, também espiche os braços 
acima da cabeça e abra e feche as mãos. 

bebê . A gestante terá de consumir mais 
I 00 a 200 calorias para cada meia hora 
de exercício extenuante. Se acreditar que 
está consumindo calorias o suficiente, 
mas ainda sem ganhar peso, t~lveL este
ja se exercitando em demasia. 

Reponha os llquidos eliminados. Para 
cada meia hora de atividade extenuante 
você vai precisar de pelo menos um co
po d'água, cheio, para compensar a 
perda de líquido pela transpiração. Em 
tempo de calor a necessidade é maior, ou 
quando você estiver transpirando profu
samente: beba antes , durante e depois do 
exercício. A balança pode lhe dar um in
dício de quanto você precisa beber de 
líquido: duas xícaras para cada 500 gra
mas perdidos durante o exercício. 

Rccomendu~õcs paru quem pret'crlr u gl· 
nástlca em grupo. Precisa ser um grupo 
de ginástica para gestantes. Como nem 
todos que se dizem especialistas de fato 
o são, é melhor verificar as credenciais 
dos instrutores. A ginástica em grupo 
funciona melhor para algumas mulheres 
do que a prática solitária (sobretudo 
quando há falta de autodisciplina), por 
nele encontrarem apolo e estímulo. Os 
melhores programas sêo os de intensida
de moderada; três vezes por semana, pe
lo menos; individualizados à capacidade 

I 
~ 
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de cada gestante; não fazem uso de mú
sica de ritmo forte, acelerado, capaz de 
levar as participantes ao excesso; dispõe 
de médicos ou de outros especialistas pa
ra esclarecer certas questões. 

PRATICANDO EXERCÍCIOS 
COM SEGURANÇA 
Não treinar de estômago vazio. A proi
bição da mamãe de não nadar depois das 
refeições era válida até certo ponto. Mas 
praticar exercícios de estômago vazio po
de r.er igualmente perigoso. Se a gestan
te nao come há horas, convém fazer um 
lanche leve e beber um copo de água 
ou de suco 15 a 30 minutos antes de 
começar o aquecimento. Se houver in
cômodo por ter comido pouco antes da 
ginástica, é só fazer o lanche uma hora 
antes . 

Usar roupas apropriadas. Usar roupas 
folgadas ou malha durante a ginástica. 
O tecido deve permitir que o corpo res
pire- diga-se o mesmo das roupas de 
baixo, que devem ser de algodão. Os sa
patos bem-ajustados destinados à práti
ca esportiva protegem os pés as 
articulações dos pés. 

Escolher a superfície correta. Dentro de 
casa, o assoalho de madeira ou com car
pete é melhor do que ladrilho, azulejo'ou 
concreto para os exercícios. (Se a super
fície for deslizante não use meias ou ma
lhas presas nos pés.) Fora de casa, as 
pistas de corrida cobertas de terra solta, 
os gramados, são melhores do que as pis
tas de superfície dura ou as calçadas. 
Evite as superfícies irregulares. 

}'azer tudo com moderação. Nunca fa
zer ginástica ao ponto da exaustão quan-

A JX»/çiQ lltlftadtl, com a.r pernas cru~adas, ~particularmente ~Moda dwrant• a Jl'tiVIdet:. 
A.r.rlm sentada,fa~er a exten.J4o dos braços: colocar lU m4os acima dos ombro~ tem staulda 
utlcar o.s braços acima da cabeça. Esticar um mal~· do que o outro, tentando u/canÇQr o tetn; 
relaxar e repetir com o outro braça. J(epetlr 10 ve:u df/ cada lado. Nlo jaça movimentos 
bruscos. 
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Elevação Alternada das Pernas 

Deite do lado esquerdo, com onbros, quadris e joelhos em linha reta. Coloque a mão direita 
no chao, diante do tórax, e apóie a cabeça com a esquerda. Relaxe e inspire; em seguida expi
re e ao mesmo tempo eleve vagarosamente a perna direita o mais que puder, mantendo o pé 
jletido (apontando para a barriga) e com a parte interna do tornozelo voltada diretamente 
para baixo. Inspire ao abaixar lema mente a perna. Repita lO vezes de cada lado. O exercfcin 
pode ser feito com a perna estendida ou com flexão do joelho. 

do se está grávida; os subprodutos quí
micos decôrrentes do esforço muscular 
excessivo não fazem bem ao feto. (Mes
mo que a gestante seja atleta treinada, 
não deve praticar exercícios até o máxi
mo da própria capacidade, sinta-se ou 
não exaurida.) Há várias formas de veri
ficar se há exagero. Primeiro, se você es
tiver se sentindo bem, provavelmente 
não há problema. Se sentir qualquer dor 
ou distensão, já não está bem. O correto 
é uma leve sudorese (persplraçllo): a su· 
doresc profusa 6 sinal para diminuir o 
ritmo. O pulso que permanece acima de 
100 por minuto depois de cinco minutos 
de terminada a sessão é indicação de 
abuso na ginástica. O mesmo quando a 
gestante sente necessidade de tirar uma 
soneca depois que terminou. A pessoa 
deve tentir-se eufórh:a, nlo ••aotoda. 

Saber quando parar. O corpo vai lhe avi· 
•ar quando chegar a hora. Entre os si
nais estão: dor em qualquer lugar (no 

quadril, nas costas, na pelve, no peito, ' 
na cabeça etc.); cãibras ou fisgadas; ton- · 
teira ou aturdimento; taquicardia ou pal
pitações; forte falta de ar; dificuldade de 
andar ou perda do controle muscular; 
dor de cabeça; aumento da sudorese nas 
mãos, nos pés, nos tornozelos ou1 na fa· 
ce; perda de líquido amniótico ou san
gramento vaginal; ou depois de 28 se
manas de gestação, uma diminuição ou 
interrupção dos movimentos fetais. Se 
qualquer um desses sintomas nilo for ali· 
vludo por um breve repouso, cotlsulte o 
médico (mas chame-C' Imediatamente se 
houver qualquer sangramento ou perda 
de líquido amniótico). No Jegundo e no 
terceiro trimestres, a gestante pode per
ceber uma diminuição gradual do desem· 
penho e da deficiência. É melhor 
desacelerar. 

Ficar fria. Não convém fazer ginástica 
em tempo muito quente ou muito úmi
do; não usar sauna, seca ou a vapor, nem 
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A Escolha dos Exercidos Correws Durante a Gravidez 
Escolher o tipo de exercido mais ade

quado à gestante- de forma individualiza
da. Embora se possa continuar com os 
esportes ou exerci cios em que já se tem com
petência, não se recomenda começar novos 
durante a gest:1ção. É particularmente impor
tante que se tenha um altfssimo grau de com
petência quando se tenta praticar esportes 
perigosos como esquiar ou cavalgar. Entre 
os exercídos que mesmo as novatas podem 
praticar durante a gestação estão os se
guintes: 

• Caminhar, de preferência em ritmo ace
lerado 

• Nadar t:m águas rasas, nem muito quen
tes nem muito frias 

• Andar de bicicleta (em bicicleta ergomé
trica), em velocidade e tensão confortáveis 

• Praticar ginástica (calistênica) própria para 
gestantes 

• Praticar exercfcios de tonificação da bacia 

• Praticar exercfcios de relaxamento 

Exercícios que só a atleta experiente, bem
treinada deve fazer durante a gravidez: 

• Jogging, até 3 quilômetros por dia• 

• Tênis em dupla (mas não só com o opo
nente [singles] , o que pode ser muito can
sativo) 

• Esqui cross-country abaixo de 10.000 pés 

• Levantamento de pesos (levea) caso se evite 
a manobra de Va.lsalva (fazer força ~~~pul· 
slva prendendo a resplraçllo) 

• Ciclismo 

• Skate no gelo (com extrema cautela) 

Exercfclos que mesmo uma atleta deve 
evitar, pelos maiores riscos envolvidos: 

• JUIIIIIIIB, par nuda do 3 quiiOmuuus por 
dlu• 

• E~ultaçllo 

• Esqui aquático 

• Mergulhos e saltos em piscina 

• Mergulho com equipamento (a roupa de 
mergulho pode restringir a circulação; o 
mal da descompressão é perigoso para o 
feto) 

• Corrida de velocidade (exige-se muito oxi
gênio e muita rapidez) 

• Esqui em declive (risco de queda grave) 

• Esqui cruss-country de 10.000 pés (a gran
de altitude priva a mãe e o feto de oxigênio) 

• Ciclismo em pista molhada ou em pistas 
com muito vento (onde as quedas são pro
váveis), e ciclismo em postura de corrida 
- com o tronco inclinado para a frente 
(pode causar dor nas costas) 

• Esportes de contato, como o futebol (ris
co elevado de traumatismo) 

• Callstênicos não destinados à gravide-l. En
tre esses estão os que distendem o abdo
me (como as flexões dos joelhos e a du
pla elevação das pernas); os que podem 
propulsionar o ar para dentro da vagina 
(pedalando com as pernas para dma, exer
clcios em que a pessoa, de quatro, encos
ta o peito no joelho); os que distendem a 
musculatura interna da coxa (sentar no 
chão encostando a sola dos pés uma na ou
tra e fazendo pressão para baixo ou balan
çando os joelhos); os que fazem a parte 
mais estreita das costas se curvar para den
tro, oa quo rvquonm a ln~llnaçGo ou cu r• 
vatura para trás ou outras comorçOes; e 
os que envolvem flexllo ou extensões accn· 
tuadas das articulações (dos joelhos por 
exemplo), saltar, balançar, mudanças bms
cas de direção, movimentos bruscos. 

• Algumas mulheres com excelenre condicionamen. 
10 ffiiVQ O\ltlllriUIII8ffi W!tl riJ0!9101 PIUI!tlln191 Clt 
cxercfclos duram e a gravidez rem cfolt01 il01lc1trlo•. 
Mas não se sabe se isso t sempre seguro. Cunsuhe 
o médico antes de prosseguir num programa ac~. 
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banhos quentes em prscmas térmicas. 
Até que as pesquisas provem o contrá
rio, os exercícios ou os ambientes que 
elevam a temperatura da gestante em 
mais de 0,6 ou O, 7°C devem ser consi
derados perigosos (o sangue é desviado 
do útero para a pele, quando o organis
mo busca reduzir a temperatura). Assim, 
só convém fazer ginástica nas horas mais 
frescas do dia ou em ambiente fresco. E 
não espere que o seu corpo lhe avise que 
está superaquecido- pare antes de che
gar a este ponto. 

Proceder com cautela. Mesmo as despor
tivas mais habilitadas podem perder a 
graciosidade durante a gestação. À pro
porção que o centro de gravidade da ges
tante se desloca para a frente com o 
útero, as quedas vão se tornando uma 
possibilidade cada vez mais provável. 
Lembre-se disso e tenha cuidado. Ao fim 
da gestação, evitar os esportes que reque
rem movimentos bruscos ou muito equi
líbrio, como o tênis. 

Atenção ao ntaior risco de traumatismo. 
Por várias razões (desvio do centro de 
gravidade, articulações frouxas, distra
ção) as mulheres ficam mais propensas 
às lesões traumáticas quando estão grá
vidas. 

Não se deite de costas. Não aponte para 
os dedos do pé. Depois do quarto mês 
nuo faça exercícios deitada de costas, já 
que o peso do útero em crescimento po
de comprimir importantes vasos sangüí
neos, restringindo a circulação. A 
tentativa de apontar (ou de alcançar) os 
dedos dos pés- em qualquer período 
da gestaçllo - pode causar cãibras nas 
pernas (na barriga da perna). Faça, em 
vez disso, a flexão dos pés, virando-os 
etn lõllrt~;Ao ao rotto. 

Diminuir o ritmo no llltlmo trimestre. 
Embora todos saibam de história de atle
tas que ficaram na piscina ou t. as ram-

pas até a hora do parto, é recomendável 
à maioria das gestantes afrouxar o pas
so durante os três últimos meses, sobre
tudo durante o nono mês, quando os 
exercícios leves de extensão e a caminha
da acelerada já são suficientes. A ativi
dade atlética séria poderá ser reiniciada 
cerca de seis semanas no puerpério. 

PARA QUEM NÃO 
PRATICA EXERCÍCIOS 

Os exercícios durante a gravidez po
dem fazer muito bem à gestante: ali

viar a dor nas costas, prevenir a prisão 
de ventre e as varizes, dar, enfim, uma 
sensação geral de bem-estar, facilitando 
o parto e deixando-a em melhor forma 
física no puerpério. Mas se a gestante fi. 
car sentada até o fim (por opção ou por 
determinação médica), tendo por único 
exercício o trabalho de abrir e fechar a 
porta do carro, é atitude que não vai 
prejudicá-la e nem ao bebê. Com efei
to, quem se abstiver de exercícios por or
dem médica estará ajudando o bebê e a 
si mesma. O obstetra certamente restrin
girá as atividades físicas de quem tiver 
história de três ou mais abortos espon
tâneos ou de trabalho de parto prematu
ro, e também em caso de incompetência 
cervical, hemorragia ou pequenos san
gramentos periédicos, diagnóstico de 
placenta prévia ou cardiopatia. Em al
guns casos as atividades também serao 
limitadas: hipertensão arterial, diabetes, 
doença tireoidiana, anemia e outras afec
ções do sangue, obesidade ou desnutri
ção graves, estilo de vida muito se':len· 
tárlo até então. Histórias de trabalho de 
parto muito abreviado ou de feto que 
não se desenvolveu bem em gestação pré
via são também razão para não se prati· 
C:IU' 6llm\sth:9 dur1111111 11 ~ruvlt:htlt , 

Em outros casos, exercícios só com os f 
braços podem ser permitidos er .quantl) 4 
outros tipos serão proibidos. Consulte o 1 
médico. 



10--
O Sexto 

Mês 
A CONSULTA 

S
erão checados vários elementos, de
pendendo do estilo de atendimento 
do obstetra ou das necessidades da 

gestante:1 

• Peso e pressão arterial 

• Urina (açúcar e proteínas) 

• Batimento cardiofetal 

• Altura do fundo (alto do útero) 

• Tamanho do útero e posição do feto, 

pela palpação externa 

• Exame dos pés e das mãos, para iden
tificar edema (inchação por retenção 
de lfquido), e das pernas, para ver se 
há varizes 

• Indagação sobre os sintomas apresen
tados, principalmente os incomuns 

• Esclarecimento de dúvidas e de outros 
problemas levantados pela gestante
levar uma lista pronta 

Os SINTOMAS COMUNS 

O
ra todos, ora só alguns deles se 
manifestam. Uns ainda persistem 
desde o mês anterior, outros só 

agora surgiram. Outros ainda são de di
fícil percepção em virtude do hábito: 
qcmpre estiverum presentes. Há também 

1Consuhar o Apêndice para a explicaçao sobre 
os proccditncntos c os exames rcnlizados. 

alguns, menos comuns, que agora po
dem se manifestar. 

FlSJCOS: 

• A ti v idade fetal mais r:víd.én ttl 

• Secreção vaginal esbranquiçada (leu
corréia) 
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• Dolorimento na região abdominal bai
xa (por estiramento dos ligamentos 
que sustentam o útero) 

• Prisão de ventre 

• Azia, má digestão, gases, distensão 
abdominal 

• Dores de cabeça, desmaios ou tontei
ras ocasionais 

• Congestão nasal e sangramento nasal 
vez ou outra; entupimento dos 
ouvidos 

• Sangramento das gengivas 

• Maior apetite 

• Cãibras nas pernas 

• Edema leve (inchação) nos tornozelos 
e nos pés, às vezes nas mãos e no rosto 

• Varizes nas pernas e/ ou hemorróidas 

-• Coceira abdominal 

• Dores lombares 

• Alteração da pigmentação cutânea no 
abdome e/ ou na face 

• Aumento dos seios 

EMOCIONAIS: 

• Diminuição das oscilações de humor; 
perslst!ncla da desatençllo, da dis
tração 

• Aborrecimento com a gestação ("Se
rá que ninguém sabe falar de outra 
coisa?") 

• Ansiedade com relação ao futuro 

0 ASPECTO FíSICO 
NO SEXTO MÊS 

Pelo fim do sexto mês, o feto tem cerca 
de 30 et/1 e pesa cercu de 850 grumus. Sua 
pele é fina e brilhante, sem apresentar 
gordura nu subcutdneo. As impre.ssrJes di· 
gltals (mdos e pés) jd sdo vlsfveis. As pdl· 
pebros começam o se dividir e os olhos 
a se abrir. Se nas,•er U/I.Ora, o feto podll· 
rd sobreviver com cuidado Intensivo. 



OSEXTOMSS 237 

As PREOCUPAÇÕES COMUNS 

DOR E ENTORPECIMENTO 
DAS MÃOS 

"Fico acordando no meio da noite [J()rque 111-
guns dedos da minha mao direita estilo insen
si~~eis; às ~~ezes até doem. Isso tem relação com 
a graPidez '!" 

Se o entorpecimento e a dor se limita~ 
rem ao polegar, ao indicador, ao de~ 

do médio e à metade do anular, é pro~ 
vável que você esteja com a síndrome do 
túnel cárpico. Embora essa condição seja 
mais comum em pessoas que regular~ 
mente desempenhem tarefas que requei
ram r.1ovimentos repetidos da mão 
(cortar carne, tocar piano, datilografar), 
é taMbém comum em gestantes. Isso é 
porque o túnel do carpo no punho, por 
onde passa o nervo para os dedos atin
gidos, fica inchado durante a gravidez 
(a~sim como muitos outros tecidos do 
cot po), com a pressão resultante que 
causa o entoqJecimento, formigamento, 
a queimação ou/e a dor. Os sintomas po
dem também atingir a mão e o punho, 
e podem se irradiar para o braço. Como 
os líquidos se acumulam nas mãos todos 
os dias graças ao efeito da gravidade, a 
inchação e os sintomas associados po
dem ser mais acentuados à noite. Pro
cure evitar dormir sobre as mãos, o que 
agrava o problema. Quand0 ocorrer o 
sintoma, convém pendurar ll mllo atin
gida do lado da cama e sacudi-la vigo
rosamente: a manobra pode trazer alivio. 
Se não trouxer, e o entorpecimento (COR'l 
0u sem dor) interferir no sono, discuta 
o problema com o médico. Muitas vezes 
ajuda o uso de pequena tala no punho 
e de vitamina 86 diária. Algumas pes
soas obtêm alívio com acupuntura. Os 
medicamentos antiinflamatórios não-

esteróides e os esteróides (corticóide), 
usualmente prescritos para essa slndro
me, podem não ser recomendados du
rante a gestação. Se outros tratamentos 
fracassarem e a condição persistir depois 
do parto, pode estar indicada a cintrgia 
simples. 

SENSAÇÃO 
DE FORMIGAMENTO 
"Frequentemente sinto um formigamento nJLS 

m4os e nos pés. SignijiCil algum problema cir
culatório?" 

C orno se já não bastassem todas as 
aflições inerentes à gravidez, algumas 

mulheres sentem ademais um formiga
mento desagradável nas extremidades. 
Embora possam achar que a circulação 
parece ter sido interrompida para os 
membros, não é esse o caso. Ninguém sa
be por que o fenômeno ocorre e nem c~ 
mo eliminá-lo, só se sabe é que não indica 
nada de grave. A mudança de posição po
de ajudar. Caso o formigamento afete de 
algum modo as atividades da gestante, es
ta deve comunicar o fato ao médico. 

OS CHUTES DO BEB~ 
"1em dias que o IHIJf /fCII chutando o t~mpo 
todo,· noutros, parece jbu muito quietinho. b:fo 
é normlll?" 

Os fetos humanos são como todos os 
seres humanos. Como nós, têm dias 

de grande ânimo, sentindo vontade de 
chutar com os pés (com os cotovelos e 
joelhos) e tem também dias de desBnlmo, 
quando então se mostr9.ffi mais calml-
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nhos. Quase sempre a sua atividade se 
relaciona com o que a gestante esteja fa
zendo. Como os bebês fora do útero, eles 
aquietam-se ao serem embalados. Quan
do a gestante permanece em atividade 
durante o dia inteiro, o bebê costuma se 
acalmar pelo ritmo da rotina- e talvez 
você não perceba qualquer movimento 
-, seja porque ele se aquietou, seja por
que a gestante esteve tão ocupada que 
não lhe percebeu os movimentos. Assim 
que a mãe reduzir o seu ritmo, os movi
mentos recomeçam. É por isso que a 
maioria das gestantes sente mais o mo
vimento fetal na cama à noite ou pela 
manhã. A atividade também pode au
mentar depois da mãe se alimentar, tal
vez em reação ao influxo de glicose 
(açúcar) no sangue. Algumas gestantes 
também relatam aumento da atividade 
fetal quando estão excitadas ou nervo
sas; talvez o bebê seja estimulado pelo 
aumento de adrenalina na circulação 
materna. 

Os bebês na realidade são mais ativos 
entre 24 e 28 semanas de gestação. Mas 
seus movimêntos são aleatórios e costu
mam ser breves, de sorte que, embora vi
síveis à ultra-sonografia, nem sempre são 
percebidos pela ocupada futura mamãe. 
A atividade fetal costuma se tornar mais 
organizada e consistente, com períodos 
mais definidos de repouso e atividade, 
entre 28 e 32 semanas de gestação. 

Não se sinta tentada a comparar os 
movimentos do bebê com os movimen
tos do de outra gestante. Cada feto, co
mo cada recém-nascido, tem um ritmo 
próprio de atividade e de desenvolvimen
to. Alguns parecem sempre ativos; ou
tros, quase sempre sossegados. O ato de 
chutar de alguns é às vezes de uma regu
laridade mecânica; já o de outros não 
apresenta ritmicidade d iscernlvel. Desde 
que nâo haja redução radical ou desapa
recimento do ritmo de atividade habi· 
tulll, todaa as vr&rhu;Oos silo norm11is. 

Pesquisas recentes sugerem que da 28~ 
semana em diante talvez seja boa idéia 

testar o movimento fetal duas vezes por 
dia - uma vez pela manhã, quando a 
atividade tende a ser mais esparsa, e uma 
vez à noite, quando a maioria dos bebes 
tende a ser mais ativa. Eis como fazeres
se teste: 

Consulte o relógio ao começar a con
tar. Conte movimentos de qualquer ti
po (chutes, tremores, reviravoltas, 
zunidos). Pare de contar ao completar 
dez movimentos e anote o tempo decor
rido. Muitas vezes, você perceberá dez 
movimentos em dez minutos mais ou 
menos. Às vezes demora mais. 

Se você não conLou dez movimentos ao 
fim de uma hora, tome um pouco de lei
te ou faça outro lam:he; então deite, rela
xe e recomece a coiltar. Se outra hora se 
passar sem dez movimentos, chame o mé
dico sem demora. Embora essa ausência 
de atividade não signifique neressaria
mente que há algum problema, pode às 
vezes indicar sofrimento fetal. Nesses ca
sos, talvez seja necessária a ação rápida. 

Quanto mais perto da data prováv~l 
do parto, mais importante se torna ave
rificação regular dos movimentos fetais. 

"Às 11ezes o beM empurra tanto que dói. " 

' A proporção que o bebê amadurece 
no útero, vai ficando cada vez mais 

forte, e os débeis movimentos iniciais 
vão ganhando mais e mais força. Não se 
espante se ele lhe der um chute doloroso 
nas costelas ou um soco mais violento na 
barriga ou no colo do útero. Quando vo
cê tiver a impressão de estar sob um ata· 
que furioso, tente mudar de posiçilo -
talvez consiga tirar o equilíbrio dt) seu 
pequeno centro-avante e conter tempo
rariamente o ataque. 

"Parece que o bebe fica chutando por roda a 
barriga. Poderiam ser g~meos?" 

E m algum ponto da gravidez, todas as 
gestantes começam a achar que es

tão com gêmeos ou com um polvo hu-
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mano na barriga. Para a maioria, nenhu
ma das duas hipóteses é verdadeira. Até 
o feto tornar-se suficientemente grande 
para ter seus movimentos restringidos 
pelos limites de sua casa uterina (em ge
ral por volta de 24 semanas), ele será ca
paz de numerosas acrobacias. Assim, 
embora possa parecer que você esteja 
sendo agredida por uma dúzia de pu
nhos, é mais provável que só o esteja por 
dois atacando-a de todos os lados - e 
também com os joelhos, os cotovelos e 
os pés. 

Para obter mais informações sobre gê
meos e como são diagnosticados, ver p. 
179. 

CÃIBRAS NAS PERNAS 

"Sinto cilibras à noite que interferem no meu 
sono." 

Entre a sua agitada atividade mental 
e a não menos agitada atividade ute

rina, provavelmente se encontra uma 
torrente de problemas que lhe tira o so
no, sem que para tal seja preciso sofrer 
de cãibras nas pernas. Lamentavelmen
te, esses espasmos dolorosos, mais fre
qüentes à noite, são muito comuns entre 
as gestantes no segundo e no terceiro tri
mestre. Felizmente, contudo, podem ser 

· prevenidos e aliviados. 
Imagina-se que sejam causadas por 

um excesso de fósforo e uma carência de 
cálcio no sangue circulante, e por isso os 
comprimidos de cálcio sem fósforo (o 
carbonato de cálcio é mais absorvível) 
costumam ser eficazes no tratamento. 
Talvez seja necessário - mas só com re
comendação médica - reduzir a inges
ta de fósforo, eliminando a carne e o leite 
da dieta. (Desde que se continue a asse
aurar o aporte de cálcio • de proteínas. 
Vu a Dieta Ideal, p. 109, para os subs· 
titutos.) Acredita-se também que a fadi· 
ga e a pressão exercida pelo útero 
lU'ávido sobre certos nervos contribuam 

para o fenômeno e, por esse motivo, o 
uso de meias elásticas durante o dia, com 
períodos alternados de repouso (com os 
pés para cima) e de atividade, pode aju
dar a eliminar o problema das cãibras. 

Ac• sentir cãibra na batata da perna, 
estenda a perna e flexione o tornozelo e 
os dedos do pé para cima, na direção do 
nariz. A manobra logo alivia a dor. 
(Fazê-la várias vezes com cada perna ao· 
tes de ir dormir pode ajudar a prevenir 
as cãibras noturnas.) Ficar de pé sobre 
uma superfície fria às vezes também aju
da. Se tais manobras resolverem, a mas
sagem ou a aplicação de calor no local 
serve para completar o alívio. Se nada 
resolver o problema, não massageie a 
área e nem aplique calor. Chame o mé
dico se persistirem: há uma pequena 
possibilidade de aparecimento de um 
tromba (coágulo de sangue) em uma 
veia, tornando o tratamento médico ne
cessário. 

SANGRAMENTO REfAL E 
HEMORRÓIDAS 

"Estou preocupada com o sangromento retfll 
que ~enho tendo." 

Os sangramentos são sempre assusta
dores, especialmente durante a gra

videz - e sobretudo em região próxima 
do canal do parto. Mas, ao contrário do 
sangramento vagind, o reta! não signl· 
fica possível ameaça à gravidez. Duran
te a gestação, freqüentemente se deve a 
hemorróidas externas e, menos nmiúde, 
às Internas. As hemorróidas, vela!l vari· 
cosas no reto, afligem cerca de 20% a 
50% das gestantes. Assim como as veias 
das pernas são mais propensas a var.izes 
nessa época, as do reto também o são. 
A pris!o de ventre muitas vezes causa ou 
complica o problema. 

As hemorróidas causam, al6m do san• 
gramento, coceira e dor. O sangramen. 
to retal od ém 
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fissuras - fendas no ânus causadas por 
constipação, que ora acompanham as 
hemorróidas, ora aparecem independen
temente. São em geral muito dolorosas. 

Não tente fazer o autodiagnóstico das 
hemorróidas. O sangramento reta! por 
vezes é sinal de patologia grave e deve 
sempre ser avaliado por médico. Mas 
quem tiver hemorróidas e/ ou fissuras 
anais terá um papel muito importante no 
seu tratamento. Os devidos cuidados pes
soais costumam eliminar a necessidade 
de tratamento médico mais radical. 

I 

• Evitar a prisão de ventre. fl'ão é com
ponente necessário da gestação; ver p . 
171. (Prevenir a constipação desde o 
inicio, é, incidentalmente, uma forma 
não raro excelente de prevenir comple
tamente as hemorróidas.) 

• Dormir de lado, e não de costas, pa .. a 
evitar a compressão excessiva das 
veias retais; evitar passar muitas ho
ras de pé ou sentada. 

• Não fazer muita força ao ir ao banhei
ro. Sentando com os pés num banqui
n.1o, fica mais fácil evacuar. 

• Fazer os exercícios de Kegel regular
mente: melhoram a circulação da re
gião. (Ver p. 225.) 

• Tomar banhos quentes de assento 
duas vezes ao dia. 

• Aplicar na região compressas de loção 
de hamamélis ou de gelo. 

• StJ usar medicamentos tópicos ou su
positórios quando prescritos por um 
médico ciente do estado de gravidez. 
Não ingerir óleo mineral. 

• Manter a regJAo perlneal escrupulosa
mente limpa (da vagina ao reto). La
var a região com água morna após 
cada evacuação, sempre se limpando 

da frente para trás. Só usar papel hi
giênico branco. 

• Se sentar é doloroso, sentar sempre em 
almofada macia, ou em anel inflável. 

• Deitar várias vezes ao dia- se possí
vel, de lado. Ficar nesta posição ao ver 
TV, ler ou conversar com o marido. 

Com os devidos cuidados, evita-se a 
cronificação do processo. As hemorrói
das podem se agravar com o parto, es
pecialmente se a fase de expulsão do bebê 
for longa, mas em geral elas desapare
cerão no pós-parto, se as medidas pre
ventivas tiverem prosseguimento. 

COCEIRA ABDOMINAL 
"A minha barriga está sempre coçando: úsu 
está me deixando maluco. " 

Entre para o clube. Filho na barriga 
é sinônimo de coceira na barriga, 

uma coceira que, às vezes, coça cada vez 
mais com o passar dos meses. A pele do 
abdome é distendida, tracionada para os 
lados, e o resultado é o ressecamento 
(mais pronunciado em algumas mulhe
res do que em outras) e a coceira. Evite 
coçar, ou só coce o necessário. O uso de 
loção pode aliviar, mas provavelmentP
não vai eliminá-la. Uma solução antipru
riginosa (como a de cala mina) pode pro
porcionar mais alívio. 

TOXEMIA OU 
PRÉ-ECLÁMPSIA 
"Recentemente umoomiga minha foi hospita· 
lizada por causa de toxemio. Cc.·mo saber !N 

nau vou ter também? " 

Felizmente a toxemia, também conhe
cida como pré-ecHhnpsla/eclllmpsia, 

ou hipertensão grav!dica, é incomum. 
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Mesmo na sua forma mais leve ocorre 
em apenas 50Jo a IOOJo das gestações -
e a maioria dos casos em mulheres já 
portadoras de hipertensão crônica . A to
xeliÚa é mais comum em prirrúpans e de
pois de 20 semanas de gestação. Em 
grávidas que recebem o atenctimento pré
natal regular, é diagnosticada e tratada 
precocemente, com o que se evitam com
plicações desnecessárias. Embora a con
sulta de rotina às vezes pareça uma 
inutilidade na gravidez normal, de bai
xo risco, é nesse tipo de consulta que o 
médico consegue identificar os primeiros 
sinais de pré-eclâmpsia. 

Se você teve um ganho repentino de 
peso, sem relação a excessos alimenta
res, com edema acentuado das mãos e do 
rosto, dores de cabeça inexplicadas ou/ e 
distúrbios da visão, chame o méctico. Ca
so contrário, desde que esteja receben
do o devido atendimento pré-natal, não 
precisa se preocupar. Veja p. 148 para 
dicas sobre a prevenção e o tratamento 
da hipertensão arterial na gravidez, e 
a p. 396 para mais informações sobre a 
toxemia. 

PERMANECENDO 
NO EMPREGO 

"Fico muito tempo de pé no meu trabalho. Pre
tendia trabalhar até o parto, mas será conve. 
nlente?" 

Nos dias atuais, em que um maior 
número de gestantes trabalha, sa

ber de que forma as ocupaçOes da fu
tura mamãe interferem na vida do feto 
é questão da maior importância. Não 
obstante, o assunto ainda não se acha 
plenamente esclarecido. Todas nós co
nhec:emos mulheres que foram do es
critório, do estúdio ou da loja direto pa
ra o hospital e deram à luz filhos perfei
taMente sadios. E, com efeito, uma 
pesquisa de médicas grávidas em regime 

de árduo programa de residência médi
ca, e que ficavam de pé 65 horas por se
mana, revelou que não tiveram maior 
número de complicações do que as espo
sas grávidas de residentes masculinos, 
que trabalhavam durante menor núme
ro de horas em tarefas bem menos es
tressantes. Outras pesquisas, contudo, 
sugerem que a atividade estressante ou 
extenuante persistente ou que ficar de pé 
durante longas horas na última metade· 
da gestação podem aumentar o risco de 
hipertensão arterial materna, e também 
de lesão placentária e de bebê com bai
xo peso ao nascer. Algumas pesquisas re
velam o risco de complicações por 
ficar-se de pé no trabalho depois de 28 
semanas de gestação quando a mãe grá
vida tem outros filhos em casa paru 
cuidar. 

Deve então a mulher que trabalha de 
pé- vendedoras, mécticas, enfermeiras 
etc. -continuar trabalhando depois de 
28 semanas de gestação? Sem dúvida, 
outras pesquisas são necessárias antes de 
se ter uma resposta defmitiva a essa ques
tão. A Associação Médica Americana, 
com efeito, recomenda para as que tra
balham mais de 4 horas por dia em pé 
que tirem licença a partir da 24~ sema
na; para as que ficam de pé só 30 minu· 
tos por hora, o afastamento do trabalho 
na 32~ semana. Mas muitos médicos 
acham essa recomendação muito rígi
da, e permitem que as mulheres que se 
sintam b :m trabalhem mais. Ficar de 
pé trabalhando até a hora do parto, 
entretanto, talvez não seja uma boa 
idéia, menos por causa do risco teórico 
para o feto do que por causa do risco 
verdadeiro de agravamento d~ certos 
transtornos da gestação: dor lombar, va
rizes e hemorróidas. 

As pesquisas revelam que as mulheres 
com peso abaixo do ideal e que ganham 
pouco peso durante a gravidez té1n maior 
risco de que o filho nasça de baixo peso 
quando trabalham fora. Por Isso talvez 
convenha que essas mulheres se afastem 
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temporariamente do emprego, ou pelo 
menos reduzam as horas de trabalho -
se forem realmente incapazes de ganhar 
peso o suficiente (adquirir peso deveria 
ser o primeiro enfoque ao problema; ver 
p. 110). 

Alguns especialistas recomendam que 
a mulher deixe de trabalhar já com 20 
semanas de gestação quando o emprego 
exige a suspensão de grandes pesos,2 o 
ato de puxar ou de empurrar pesos, su
bir escadas etc., ou curvar-se abaixo 
da cintura, se esse tipo de atividade for 
intenso. Recomendam também a sua 
interrupção depois de 28 semanas se a 
atividade for moderada. Talvez seja tam
bém uma boa idéia tirar licença precoce 
de emprego que exija mudança de horá
rio freqüente (o que pode comprometer 
o apetite e a rotina do sono, e também 
agravar a fadiga); do que pareça exacer
bar certos problemas gravídicos, como 
dor de cabeça, dor nas costas ou fadiga; 
e do que aumente o risco de quedas ou 
de outras lesões traumáticas acidentais. 

Por outro·lado, é possível planejar a 
ida ao hospital direto do emprego em es
critório sem ameaça para você e para o 
bebê. O trabalho sedentário que não se
ja muito estressante talvez lhe cause na 
realidade menor sobrecarga do que ficar 
em casa com um aspirador de pó e um 
pano de chão. E caminhar um pouco
uma )U duas horas por dia -, no tra
balho ou fora dele, não só é inócuo co
mo pode ser benéfico (desde que não se 
esteja carregando grandes pesos). 

1Levantar pesos de 12 quilos ou menos, mesmo 
repetidas vezes, n4o costuma ser problema e tam· 
pouco levantar pesos de até 25 quilos de forma 
Intermitente (o que deve tranqOlllzar as mlles com 
l!lhos pequenos e prHs<:olares). Mas as gestantes 
cujo trabalho requer o levantamento repetitivo 
de pesos de 1' a 2' quilos devem tirar licença 
por volta de 34 semanas de aestaçlo e por volta 
de 20 semanas, se os pesos forem superiores a 
25 quilos. Quando só há necessidade do ievan· 
tamento intermitente do peso1 com malr de 2' 
quilos, a licença deve ser tirada com 30 sema· 
nu de gestação. 

Independentemente do tempo que se 
permaneça no emprego, há formas de re
duzir o estresse físico no trabalho duran
te a gestação: 

• Use meia elástica. 

• Quem ficar de pé por longos períodos, 
deve manter um dos pés apoiado num 
banquinho baixo, joelho dobrado, pa
ra aliviar um pouco a pressão nas cos
tas. (Ver ilustração p. 209.) 

• Fazer pausas freqüentes. Ficar de pé 
e caminhar, quando se estava senta· 
da; sentar com os pés para cima, 
quando se estava de pé. Fazer alguns 
exercícios de estiramento, sobretudo 
para as costas e as pernas. 

• Repousar bastante quando não se es
tiver trabalhando; eliminar as ativida· 
des extenuantes como correr, jogar 
tênis, subir aclives ou escadas etc. 
Quanto mais extenuante o trabalho, 
tanto mais necessário eliminar as de· 
mais atividades extenuantes. 

• Repousar deitada sobre o lado esquer· 
do durante a hora do almoço, se pos
sível. Dormir do lado esquerdo, à 
noite. 

• Na mesa de trabalho ou na escrivanl· 
nha, manter as pernas elevadas (num 
banquinho, por exemplo) sempre que 
possível. 

• Dê ouvidos a seu corpo. Diminua o rit• 
mo quando se sentir cansada; vá para 
casa mais cedo quando exaurida. 

• Evitar as temperaturas extremas. 

• Evitar os vapores e as substâncias qu1· 
mlcas tóxicas (ver p. 98). 

• Manter-se longe de ambientes com Cu· 
maça, que são ruins não só para o b~· 
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bê, mas também podem intensificar 
sua fadiga. 

• Levante pesos de maneira.correta pa
ra evitar a distensão das costas (ver p. 
210) e reduza o peso habitualmente er· 
guido em 25 OJo • 

• Esvazie a bexiga pelo menos a cada 
duas horas. 

• Se precisar ficar de pé ou caminhar du
rante o trabalho, diminua o número 
de ~oras, se possível, e aumente o tem· 
po em que você fica repousando ou ti
rando um cochilo com os pés para 
dma. 

• Lembre-se de que não há emprego tão 
importante quanto o de nutrir o be
bê. Não deixe o seu outro trabalho in
terferir co.n o desjejum, o almoço e 
o jantar todos os dias, que devem ser 
complementados por lanches nutriti
vos (faça um estoque de alimentos 
nutritivos no local de trabalho ou 
traga-os consigo, diariamente). 

OS MOVIMENTOS 
DESAJEITADOS 
NA CESTAÇÃO 
"Ultimamente deixo cair tudo que seguro. Por 
que fiquei de repente t4o desajeitada?" 

A ssim como os centímetros a mais na 
barriga, os dedos a mais nas mãos 

fazem parte integrante da vida da gestan
te. Como com os outros efeitos colate
rais da gravidez, essa falta de jeito é 
c-:tusada pelo afrouxamento das articu
luçOes e pela retenção de água, o que faz 
com que voce segure objetos com menos 
firmeza e segurança. Outro fator talvez 
esteja na falta de concentração em de· 
corrêncla da slndrome da ''cabeça de 
vento" (ver p. 190). 

Além de fazer um esforço consciente 
para segurar objetos com mais cuidado, 
não há muito mais a fazer a respeito
assim talvez seja melhor deixar que o 
marido cuide de sua louça chinesa pelos 
próximos meses. 

AS DORES DO PARTO 

"Agora que a gestaçílo se tornou urna realida· 
de inevitável, começo a me preocupar se serei 
capaz de suponar as dores do parto. " 

Não obstante quase todas. as gesta~
tes esperarem com an~e1o o nasci

mento do filho, muito poucas são as que 
ficam na expectativa do trabalho de par
to que o precede. Especialmente para as 
que nunca experimentaram grandes in
cômodos, o medo do desconhecido é 
muito real - e muito natural. Infeliz
mente, esse medo muitas vezes se mes
cla com as histórias de terror das mães, 
tias e amigas, cujos passos a caminho da 
sala de parto as gestantes sentem verda
deiro pavor em seguir. 

Não há nada de mais em temer as do
res- que podem acabar sendo piores do 
que as imaginadas, ou nem tanto assim. 
Mas há muito a dizer quando queremos 
estar preparadas para enfrentá-las. 
Quando a mulher que imagina que o tra
balho de parto vai ser uma experiência 
incomparável, divertida e, em suma, 
profundamente gratificante acaba pas
sando por 24 horas de trabalho de parto 
arrastado, com dores cruciantes nas cos
tas, seu desapontamento vai ser tão gran
de quanto seu padecimento de dor. E 
como a dor é fenômeno inesperado, ela 
terá grande dificuldade em enfrentá-la. 

De um modo geral, tanto as mulheres 
que receiam pelas piores dores como as 
que esperam pela mínima dor acabam 
tendo o trabalho de pa.rto e o parto mais 
difíceis do que as mais realistas, que es
tão mais bem preparadas para qualquer 
eventualidade. 
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Se a leitora preparar o espírito e o cor
po, será capaz de já reduzir a ansiedade 
e ao mesmo tempo de ajudar a fazer com 
que o trabalho de parto real seja mais cô
modo e mais fácil de tolerar . 

Preparnr-se. Um dos motivos por que as 
mulheres das gerações anteriores acha
vam o trabalho de parto tão insuportá
\"el estava em não compreenderem o que 
se passava em seu corpo naqueles mo
mentos. Se possível, a leitora junto com 
o marido deve fazer um curso de pre
paração para o parto (Ver Preparação 
Formal para o Parto, p. 246); se não 
for possível, deverá preparar-se infor
malmente, lendo tudo que puder a res
peito do trabalho de parto e do parto 
(tentando conhecer as principais esco
las de pensamento no assunto), inclu
sive a nossa descrição de várias doutri
nas que começa na p. 249. O que não 
se sabe é sempre mais prejudicial do que 
deveria. 

Não perder tempo. Você não pensaria 
em participar de uma maratona sem o 
devido preparo físico. Nem pensaria em 
ir para o trabalho de parto (que é tarefa 
não menos hercúlea) com total despre
paro. Convém que você se dedique de 
corpo e alma a todos os exercícios respi
ratórios e fortalecedores recomendados 
pelo médico e/ ou por seu instrutor. (Se 
não tiverem recomendado nenhwn, con
sulte a p. 225 para aprender os mais ele
mt:ntares.) 

Dimensionar o problema da dor. Há pe-
lo menos duas coisas boas a serem dita3 
sobre as dores do parto, Independente de 
sua Intensidade. Primeiro, o seu tempo 
de duraçilo é finito. Embora seja difícil 
de acreditar nisso ao chegar o momen
to, o trabalho de parto, tonhn oorto.ca, 
nllo dura para sempre. Em prlmíparas, 
em média, dura de 12 a 14 horas- das 
quais só algumas serão muito incômo
das. (Muüos .rnédjcos nf. r:- - .. r.rnltirà.o q•Je , 

o trabalho de parto se prolongue por 
muito mais do que 24 hora'> e realizarão 
uma cesariana se a evolução do trabalho 
de parto não for adequada). Segundo, 
as dores têm uma finalidade muito po
sitiva: as contrações progressivamente 
afinam e abrem o colo do útero, e a 
cada uma a parturiente está mais pró
xima do nascimento do bebê. Não há 
por que se culpar , entretanto, quando 
não se consegue ver essa finalidade du
rante o trabalho de parto muito difícil 
e só se importar em terminar logo com 
aquilo. A baixa tolerância à dor não se 
reflete sobre a profundidade do amor 
maternal. 

Não planejar ficar sozinha durante o tra
balho de parto. Mesmo que não lhe seja 
do agrado ficai de mãos dadas com o 
parceiro durante o trabalho de parto, se
rá reconfortante saber que ele (ou uma 
amiga íntima ou um parente) está lá pa
ra enxugar-lhe o suor da testa, dar-lhe 
cubos de gelo para atenuar a secura da 
boca, massagear-lhe as costas ou o pes
coço, auxiliá-lt. durante as contrações, 
ou apenas para você o xingar. O parcei
ro, futuro auxiliar durante o trabalho de 
parto, deverá assistir às aulas do curso 
preparatório ao parto junto com você, 
se possível, ou, caso contrário, deverá ler 
sobre o papel do auxiliar (ou do assis
tente, se preferir), que é descrito na p. 
330. 

Preparnr-se para pedJr pelo alivio da dor 
sempre que necessário. Pedir Oll ac'litar 
a medicação não é sinal de fracasso ou 
de fraqueza (não 6 necessário ser mártir 
para ser mãe) e por vezes essa conduta 
é absolutamente necessária para tornar 
o trabalho de parto maiR c:fiolente. Ver 
p. 265 para os pormenores sobre a anaJ
gesia durame o trabalho ele parto e o 
parto. 

j 
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O TRABALHO DE PARTO 
E O PARTO 

"Estou jicondo muito DnsiOSilll respeito do ptll'· 

ro. E se eu fracassar?" 

O advento da educação pré-natal pro
vavelmente contribuiu tanto quan

to qualquer dos progressos médicos mi
raculosos nas últimas décadas para 
melhorar a experiência das mulheres du
rante o trabalho de parto. No entanto, 
ao criarmos o mito do trabalho de par
to e do parto perfeitos, estamos por ve
zes pressionando os futuros papais pa
ra que atinjam esse ideal. Os casais se 
preparam para o parto como se nele vis
sem uma espécie de exame final. Não 
surpreende que muitos se preocupem em 
fracassar, e de assim desapontarem não 
só a si próprios mas também aos médi
cos, às enfermeiras, às parteiras e sobre
tudo aos Instrutores do pré-natal. 

Mas felizmente a maioria desses ins
trutores passou a admitir que não há 
uma só forma de se vivenciar o parto e 
que o único objetivo- do qual todos os 
papais partilham - é uma mãe e um fi. 
lho com saúde. Mostram aos pais que o 
trabalho de parto e o parto não são uma 
prova em que a mãe passa (se fizer os 
e~ercícios respiratórios, se tiver parto va
ginal ·~ se não tomar medicação) ou é re
provada (se negligenciar os exercfcios 
respiratórios, se for submetida à cesaria
na ou se aceitar o alívio farmacológico 
da dor). Isso é uma coisa que você tam
bém precisa admitir. Mesmo esquecen
do, por causa da dor e da excitação, tudo 
o que v oca" deveria" fazer nlo vai alte
rar o desfecho do parto ou torná-la um 
fracasso. 

Aprender tudo o que puder a respeito 
nae au•"a ou noallvroa 6 uma col•a; ou
tra bem diversa é ficar tão obcecada pe
lo "parto natural" a ponto de esquecer 
que o parto é um processo natural -
processo que as mulheres conseguem su-

perar com êxito há milhares e milhares 
de anos, bem antes de a Sra. Lamaze dar 
à luz seu filho, o Dr. Lamaze, criador 
de uma das grandes escolas doutrinárias 
de preparação ao parto. 

"Receio fazer alguma coisa consfrtlngedora du· 
rante o trabalho tk J1(lrto." 

A possibilidade de berrar ou de chorar, 
ou de involuntariamente urinar ou 

defecar, talvez pareça constrangedora 
agora. Durante o trabalho de parto, con
tudo, evitar a humilhação vai ser a últi· 
ma coisa em que a parturiente pensará. 
Ademais, nada do que se faz ou se diz 
durante o trabalho de parto vai chocar 
ou desagradar todos os atendentes, que 
sem dúvida alguma tudo já viram e ou
viram muitas vezes antes. O mais impor
tante é ser você mesma, fazer o que lhe 
parecer mais cômodo. Quem é normal· 
mente uma pessoa emotiva, extroverti· 
da, não deve tentar reprimir os gemidos 
e grunhidos. Por outro lado, quem nor
malmente é inibida e prefere chorar em 
silêncio no travesseiro não deve sentir· 
se na obrigação de dar gritos para que 
a parturiente da sala ao lado ouça. 

·~ lúpóte~ de perder o controfe durante o pllr· 
to me deixa apovorada." 

Para a geração do sou-independente, 
tenho-que-tomar-conta-da-minha

própria-vida, a idéia de perder o controle 
sobre o trabalho de pano e o parto pe· 
rante a equipe obstétrica pode ser algo 
desalentador. Naturalmente a leitora 
quer que os obstetras e as enfermeiras 
prestem o melhor atendimento possível 
a si própria e ao bebê. Mas apesar disso 
gostaria de manter um pouco de contro
le. E pode - é só insistir nos exerclcios 
preparatório•, ee familiarizar com o pro
cesso do mtscimento passo a ptlsso (ver 
p. 330) e desenvolver um bom relaciona
mento com um obstetra que respeite as 
suas opiniões. Também e..••..ld.a a aumen-
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tar o controle o seguinte: estabelecer um 
plano de nascimento (ver p. 263) com o 
médico, especificando o que você gosta
ria e o que você não gostaria durante o 
trabalho de parto e o parto. 

Mas com isso dito e feito, é importante 
compreender que você não necessaria
mente será capaz de permanecer no con
trole absoluto da situação e que tudo 
correrá conforme planejado. O melhor 
plano é o que admite uma série de cir
cunstâncias imprevistas. É preciso estar 
mentalmente preparada para as situações 
mais comuns que podem se desdobrar 

, 

durante o parto e para a possibilidade de 
que os procedimentos e intervenções que 
você pretendia evitar talvez sejam inevi
táveis no últ imo minuto. Por exemplo: 
você pretendia dar à luz sem uma epi
siotomia, mas o períneo se recusa a ce
der depois de três horas de esforços ex
pulsivos. Outro exemplo: você preten
dia não tomar remédio algum, mas uma 
fase ativa extremamente longa e exigen
te tirou-lhe as forças. É importante 
aprender a desistir desse controle no me
lhor do seu interesse e no do interesse do 
bebê. 

0 QUE E IMPORTANTE SABER: 
A PREPARAÇÃO FORMAL PARA O PARTO 

Quando seus pais a esperavam, es
tar preparado para o parto signifi· 
cava _que o quarto do bebê já es

tava pintado, o enxoval já havia sido en
comendado, e a mala cheia de camisolas 
bonitas já estava pronta, junto à porta. 
Antecipava-se a chegada da criança -
e não a experiência do parto; para ela é 
que o casal se preparava e se organiza
va. As mulheres pouco sabiam o que es
perar durante o trabalho de parto e o 
parto; os maridos muito menos. E como 
t'ra quase certo que a mlle viesse a estar 
inconsciente durante o parto, e o pai au
sente folheando revistas na sala de espe
ra, a sua Ignorância era de poucas conse
qüências. 

Hoje, que a anestesia geral é reserva· 
da sobretudo às cesarianas de emergên· 
cia, as salas de espera são para avós 
nervosos e a mãe e o pai ficam juntos du
rante o parto, não se recomenda e nem 
mais se aceita a Ignorância. A prepara
ção para o parto tornou-se sinônimo de 
preparação também para o trabalho de 
parto e para a chegada do bebê. Os ca· 
sais grávldos devoram livros, urtlgos de 

revistas e todo tipo de informação que 
lhes chegam às mãos. Participam plena
mente das consultas no pré-natal, btzs· 
cando respostas para as suas dúvidas, 
tentando mitigar as suas preocupações. 
E cada vez mais passam a freqüentar os 
cursos preparatórios. 

O que são tais cursos e por que proli· 
f eram mais rápido que as estrias na bar
riga durante o sexto mês? As aulas 
pioneiras visavam dar um novo enfoque 
ao parto - sem medicação e sem medo 
- c eram conhcddns como aulas sobre 
"parto natural". Desde então, tem ha· 
vi do uma mudança de orientação, e a ên
fase no parto natural (embora ainda 
considerado o ideal) foi transferida pa
ra a preparação para muitas das çossl
veis eventualidades durante o trabalho Je 
parto e o parto. Assim, se o processo vai 
transcorrer com ou sem o uso de medi
camentos, se o parto vai ser vaginal ou 
cirúrgico, se vai precisar ou não de epl
siotomia, serão questões perfeitamente 
compreendidas pelos pais, que t<:rão por
tanto a participação mais plena possl· 
vel. 
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Os currículos, na grande maioria, 
baseiam-se no seguinte: 

• A ministração de informações preci
sas, com a meta de reduzir o medo, 
melhorar a capacidade de enfrentar a 
dor e aumentar a capacidade decisó
ria do casal. 

• O ensinamento de exercícios especiais 
de relaxamento, de desligamento, de 
controle muscular e de atividade res
piratória- que aumentam a sensação 
de controle do casal sobre o processo 
e contribuem para uma melhor resis
tência por parte da mulher e uma me
nor percepção da dor. 

• O desenvolvimento de uma relação 
produtiva entre a mãe em trabalho de 
parto e o seu auxiliar, em geral o ma
rido, que, se mantida durante o tra
balho de parto e o parto, propiciará 
um ambiente mais alentador capaz, 
por sua vez, de minimizar as ansieda
des da mãe e otimizar os esforços du
rante o trabalho de parto. 

OS BENEFÍCIOS DOS 
CURSOS PREPARATÓRIOS 

O quanto se beneficiará o casal do 
curso empreendido vai depender do 

curso, dos professores e de suas próprias 
atitudes. As aulas funcionam melhor pa
ra alguns casais do que para outros. Al
guns prosperam em situações de grupo 
e acham natural e útil partilhar os sen
timentos; outros não ficam à vontade 
em grupo e encontram dificuldade em 
partilhar sentimentos, julgando tal ati
tude improdutiva. Alguns desfrutam do 
aprendizudo dos exercícios respiratórios 
e de relaxamento, enquanto outros con
sideram a repetição dos exercícios arti
ficial e intrusa, produzindo tensão ao 
Invés de alívio. Algumas pessoas acabam 
vendo neles grande utilidade para o con-

trole da dor durante o trabalho de par
to; outros acham que os exercícios 
rítmicos e repetitivos são forçados e im
pertinentes (que geram tensão, e não que 
a aliviam), preferindo não os empregar. 
Mas todos os casais, no entanto, pare
cem lucrar alguma coisa com um bom 
curso preparatório - e certamente na
da têm a perder. Entre os benefícios 
estão: 

• A oportunidade de ficar algum tem
po junto a outros casais grávidos: 
compartilhar as experiências gestacio
nais, comparar os progressos, trocar 
histórias de infortúnios, de preocupa
ções, de males e de dores. Dá também 
à gestante a oportunidade de fazer 
amigas-com-filhos, para depois. Mui
tos cursos promovem "reuniões" de
pois que todas tiveram filhos. 

• Maior envolvimento do pai na gesta
ção, particularmente importante se ele 
não puder comparecer às consultas do 
pré-natal. As aulas o familiarizarão 
com o processo do trabalho de parto 
e o parto de sorte a torná-lo um auxi
liar mais competente, e permitir-lhe 
encontrar outros pais na mesma situa- , 
ção. Há cursos que incluem aulas só 
para os pais, dando-lhes a oportuni
dade de exprimirem e de encontrarem 
alívio para preocupações que relutem 
em expor dJantc d115 capouu. 

• Uma oportunidade semanal de trazer 
as perguntas que surgem às consultas 
obstétricas, ou que a gestante não se 
sente à vontade para perguntar ao 
médico. 

• Uma oportunidade de aprender os 
exercícios respiratórios, de relaxamen
to e as técnicas auxiliares (aprendldns 
pelo marido) e de dispor do jeedhack 
de um especialista. 

• Uma oportunidade de ganhar conflan· 
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ça ao se ver capaz de fazer frente às 
exaustivas demandas do trabalho de 
parto e do parto, graças a um melhor 
conhecimento (que ajuda a banir o 
medo do desconhecido) e a um melhor 
preparo para superar aquelas situa
ções, conferindo à participante uma 
maior sensação de controle. 

• Uma oportunidade de aprender certas 
estratégias que ajudam a diminuir a 
percepção da dor e a aumentar atole
rância a ela durante o trabalho de par
to e o parto- o que pode se traduzir 
numa menor necessidade de me
clicação. 

• A possibilidade de um trabalho de par
to menos extenuante, mais eficiente, 
graças à compreensão do processo do 
nascimento e ao desenvolvimento de 
técnicas para enfrentá-lo. Os casais 
que fazem curso preparatório em ge
ral consideram a experiência do par
to mais gratificante do que os que não 
o fazem. 

• Possivelmente, um trabalho de parto 
mais abreviado. As pesquisas mos
tram que em média o trabalho de par
to das gestantes preparadas em curso 
é de menor duração do que o das ou
tras, provavelmente porque o treina
mento e a preparação permitem que 
elas trabalhem a favor, e não contra, 
o trabalho do útero. (Não há garan
tia de trabalho de parto abreviado, só 
a possibilidade de um de menor 
duração.) 

A ESCOLHA DO CURSO 

Em ala umas comunidades onde há 
poucos cursos preparatórios e distan

tes um do outro, a escolha é relativamen
te simples. Em outras, a variedade de 
opções chega a dificultar a escolha ou a 
confundir. Nos Estados Unidos há cur-

sos ministrados por hospitais, por im:tru
tores particulares e por obstetras via 
consultórios. Existem cursos prepara
tórios feitos no primeiro ou no segundo 
trimestre que cobrem uma série de 
preocupações como nutrição, exercíc:ios, 
desenvolvimento fetal, higiene, sexuali
dade, sonhos e fantasia!.; há também os 
de última hora, intensivos, com 6 a 10 
semanas de duração, que em geral come
çam no sétimo ou no oitavo mês e que 
se concentram no trabalho de parto, no 
parto e no puerpério, levando em conta 
já os cuidados com o bebê. 

Se forem poucas as opções, entrar pa
ra qualquer curso existente é melhor do 
que não entrar para nenhum - desde 
que a gestante mantenha a devida pers
pectiva e não aceite tudo o que se prega 
nas aulas como se fossem palavras do 
evangelho. Se houver várias opções, fa
zer a escolha baseada nos seguintes ele
mentos talvez seja o mais conveniente: 

• Fazer um curso que seja ministrado 
pelo próprio obstetra ou de que ele 
participe, ou que seja recomendado 
por ele. Eis aí muitas vezes a melhor 
opção. Se a doutrina do instrutor so
bre o parto e o trabalho de parto di
ferir muito da seguida pelo seu 
obstetra, poderão surgir muitos con
flitos e contradições. Se surgirem cli
ferenças de opinião, certifique-se de 
esclarecê-las com o seu obstetra antes 
do parto. 

• Os pequenos são os melhores. O Ideal 
são cinco a seis casais por turma; não 
se recomenda mais do que lO. Não só 
o professor terá maJs tempo para dar 
atençao lndlvlduallzada nos casais
particularmente importante durante as 
sessões de ginástica respiratória e de 
relaxamento- como também a Cil· 
maradagem que se crla nos grupos pe
quenos em geral tem laços mais fortes. 

• Os cursos que geram expectativas ir-
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reais poderão funcionar contra você. 
(Se houver garantia de que o curso vai 
tornar o trabalho de parto de curta 
duração, ou transformá-lo numa ex
periência sem dor .ou gloriosa, por 
exemplo, cuidado.) Não há uma for
ma de saber ao certo quais os princí
pios doutrinários dos instrutores antes 
de se assistir às aulas - mas uma con
versa com eles mantida antes de pa
gar pelo curso pode lhe dar uma idéia. 

• Qual o índice de trabalho de parto sem 
medicamentos entre as "graduadas" 
do curso? Essa pode ser uma informa
ção de grande utilidade, embora pos
sa ser também enganadora. O baixo 
índice significa que as alunas estavam 
tão bem preparadas nas várias estra
tégias de combate à dor que dificil
mente precisaram de medicação? Ou 
que estavam tão convencidas de que 
ped1r ''medicação era sinal de fracas
so que estoicamente suportaram as do
res cruciantes? Talvez a melhor forma 
de encontrar a resposta seja conver
sando com algumas das graduadas. 

• Como é o currículo? Peça um prospec
to do que se ensina no curso e, se pos
sível, assista a uma aula como ouvinte. 
O bom curso deve incluir uma discus
são sobre a cesariana (admitil.do que 
1507o a 25177o das alunas vão acabar fa
zendo uma) e uma sobre o uso de me
dicamento (reconhecendo que 
algumas irão sempre necessitar). E 
também tratará dos aspectos psicoló
gicos e emocionais, assim como dos 
aspectos técnicos do parto. 

• Como silo ministradas as aulas? 
Mostram-se filmes de partos reais? 
Participam das aulas casais que recen
temente se tornaram papais? Há dls
cussilo ou apenas monólogo do ins
trutor? Há oportunidade para os fu
turos papais formularem perguntas? 
Dedica-se tempo suficiente durante as 

aulas para a prática das várias técni
cas e dos vários exercícios ensinados? 
É seguida alguma doutrina em parti
cular - a de Lamaze ou a de Bradley, 
por exemplo? 

AS ESCOLAS 
DE PENSAMENTO 
MAIS COMUNS 

Há três linhas doutrinárias principais 
sobre a preparação para o parto, 

embora muitos instrutores combinem 
elementos de cada uma delas em suas 
aulas. 

Grantly Dick-Read. A mistura de técni
cas de relaxamento com a preparação 
pré-natal para romper o ciclo de medo
tensão-dor do trabalho de parto e do 
parto é o fundamento dessa filosofia psi
cofísica que remonta às décadas de 40 e 
50 e que representa o primeiro enfoque 
organizado para a preparação ao parto 
nos EUA. Foi a primeira a incluir os pais 
no processo de preparação e a levá-los 
à sala de parto. Os programas começam 
no quarto mês e são conduzidos por ins
trutores treinados e formados no méto
do Gamper (batizado em homenagem a 
Margaret Gamper, a enfermeira que ins
pirou o Dr. Dick-Read). 

Lumaze. Também chamado de método 
psicoprofilático, esse enfoque, cujas pri
meiras experiências foram realizadas pe
lo Dr. Ferdinand Lamaze, é semelhante 
em grande medida ao anterior em que as 
principais armas contra a dor são o co
nhecimento e as técnicas de relaxamcm
to. Além disso, o método de Lama:le 
depende do condicionamento, à Pavlov, 
que condicionou clles para que salivas
sem ao soar de uma campainha. A ges
tante é assim condicionada, através de 
treinamento e prática intensivos, a subs
tituir as reacões cnntrAnrnfl .. ,...,n ... ~ >." 
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contrações do trabalho de parto pelas 
reações de maior utilidade. O pai ou ou
tro auxiliar é treinado com a mãe para 
assisti-la durante o trabalho de parto e 
o parto. 

Bradley. Esse enfoque, que deu origem 
ao parto auxiliado pelo marido, insiste 
na boa dieta e no uso dos exercícios pa
ra mitigar os incômodos da gravidez e 
preparar os músculos para o nascimen
to e os seios para o aleitamento. As mu
lheres aprendem a imitar a sua posição 
e respiração durante o sono (que é lenta 
e profunda) e a usar o relaxamento para 
tornar o primeiro período do trabalho de 
parto mais cômodo. Ern lugar da respi
ração ofegante e de ritmos respiratórios 
do método Lamaze, o método Bradley 
emprega a respiração abdominal profun
da; em vez de usar a distração e um fo
co de concentração fora do corpo para 
afastar do pensamento o incômodo, o 
método recomenda que a mulher em tra
balho de parto se concentre em si mes
ma e traball:le com o corpo. A medicação 
é reservada para as complicações e para 
as cesarianas: cerca de 94<1Jo das adeptas 
do método passam bem sem ela. As au-

las começam tão logo tenha início ages
tação e prosseguem durante o puerpério, 
na crença de que sejam necessári os os 
nove meses completos para que a mulher 
se prepare física e emocionalmente para 
o trabalho de parto e o parto. 

Outros enfo<Jues doutrinários. Os edu
cadores com diploma da ln ternational 
Childbirth Education Associati<'n (As~o
ciação Internacional para a Preparação 
ao Parto) apóiam o atendimento obsté
trico centrado na famflia e a menor in
tervenção médica possível. Há também 
nos EUA cursos preparatórios destina
dos a orientar os pais para o parto em 
determinado hospital e turmas patroci
nadas por equipes médicas, pela organi
zação da manutenção da saúde (l-IMO) 
e por outros grupos provedores de aten
dimento à saúde. Muitos desses cursos 
não seguem uma linha doutrinária defi
nida, escolhendo o melhor de tudo o que 
se sabe sobre a preparação ao parto e 
modificando o seu currículo à medida 
que chegam novas informações. Em al
gumas cidades, a preparação para a gra
videz e o parto é feita em turmas que 
costumam iniciar no primeiro trimestre. 

1 
I 

1 



11 
O Sétimo 

Mês 

A CONSULTA 

O 
obstetra, dependendo de seu estilo 
e das necessidades da gestante, vai 
verificar:• 

• Peso e pressão arterial 

• Urina (açúcar e proteínas) 

• Batimento cardiofetal 

• Altura do fundo (alto do tltero) 

• Tamanho e posição do feto, por pal
pação externa 

• Pés e mãos, para surpreender edema 
(inchação), e pernas, para identificar 
varizes 

• Os sintomas apresentados, principal
mente os menos con mns 

• As questões e os problemas que a ges
tante queira discutir -levar uma lis
ta pronta 

Os SINTOMAS COMUNS ........................................................ 

Agestante ora apresenta todos eles, 
ora sé alguns. Há os que persis
tem desde o mês anterior, mas po

de ter sur11ido algum outro. Alguns são 
difíceis de perceber por ela ter-se acos-

1Ver Apêndice para a explicação dos procedi
mentos e dos c:xames realizados. 

tumado a eles. Por vezes aparecem ou
tros, bem menos freqUentes. 

FísiCOS: 

• Atividade fetal mais vigorosa e mais 
freqüente 
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• Dolorimento no baixo ventre • Esquecimento, distração 

• Prisão de ventre • Sonhos e fantasias a respeito do bebê 

• Azia, dispepsia, flatulência, distensão 
abdominal 

• Dor de cabeça, desmaio e tonteira oca
sionais 

• Congestão e sangramento nasal espo
rádico; entupimento dos ouvidos 

• Sangramento das gengivas 

• Cãibras nas pernas 

• Dores nas costas 

• Edema leve (inchação) dos tornozelos 
e dos pés, e por vezes das mãos e do 
rosto 

• Varizes nas pernas 

• Hemorróidas 

• Coceira na barriga 

• Falta de ar 

• Dificuldade no sono 

• Esparsas contrações de Braxton 
Hicks, em geral indolores (o útero se 
endurece por um minuto, e depois vol
ta ao normal) 

• Desequilíbrio (aumentando o risco de 
quedas) 

• Colostro, espontâneo ou à expressão, 
nos seios crescidos 

EMOCIONAIS I 

• Maior apreensão com respeito à ma· 
ternldade, à saúde do bebê, ao traba· 
lho de parto e ao parto 

• Maior aborrecimento e enfado com a 
gestação, começa a ansiedade para vê
la terminar. 

0 ASPECTO FíSICO 
NO SÉTIMO MÊS 

--------------------

\ 

Pelo jim do sétimo m2s, a gordura come· 
ça a se depositar no feto. Ele poderd su· 
gar o polegar, soluçar, chorar; pode sentir 
gosto amargo ou doce; responder a estf
mulos, entre os quais a luz, dor e sons. 
A JUnç(Jo p/acf!ntúrlw WIH~'U 11 dtellt1rlr, 
bem como o volum1 do lfqulclo umnldll· 
co, li proporçllo que o concepto, jd com 
1.500 g, pussu u ocupar o espaço urerl· 
no. Sdo boas as chances de sobrev/da nes
se perfodo. 
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As PREOCUPAÇÕES COMUNS 

AUMENTO DA FADIGA 
"Ouvi dizer que as gestantes de1oem se st•ntir 
ótimas no último trimestre. Pois eu me sinto 
C4nsudo o tempo todo. " 

Expressões do tipo "deve se sentir as
sim ou assado" devem ser banidas 

do vocabulário da gestante. Não há um 
isso ou um aquilo que as gestantes de
vam todas sentir, uniformemente. Em
bora algumas mulheres sintam-se menos 
cansadas no terceiro trimestre, em com
paração com o primeiro e o segundo, é 
perfeitamente normal a persistência ou 
mesmo o agravamento da fadiga. Na 
realidade, são maiores as razões para que 
a gestante se sinta cansada no último tri
mestre do que para sentir-se ótima, bem
disposta. Em primeiro lugar, o peso su
portado pela mulher é bem maior do que 
nos meses anteriores. Segundo, por cau
sa de sua massa volumosa, é possível que 
tenha problemas durante o sono, que 
também poderá ser prejudicado pela tor
rente de preocupações, planos e fanta
sias em relação ao bebê. Tomar conta de 
outros filhos, trabalhar, ou os dois ao 
mesmo tempo pode ser um outro peso 
para a gestante - o mesmo vale dizer 
quanto aos preparativos para o novo 
bebê. 

Só porque a fadiga é parte normal da 
gestação isso não siguifica que se deva 
ignorá-la. Como sempre, é sinal dado pe
lo organismo de que você precisa repou
sar, ir mais clevagar. Siga o conselho: 
repouse e relaxe o mais que puder. Vão 
nr nooessérla8 tocloft 1u for~;m~ quo pu· 
derem ser poupadas para o trubalho de 
parto, o parto e- ainda mais Importan
te - para o que vem depois. 

A fadiga extrema que não cede depois 
de repouso prolongado deve ser comu-

nicada ao médico. A anemia (ver p. 189) 
às vezes ataca no início do terceiro tri
mestre, motivo por que muitos obstetras 
tentam surpreendê-la com um exame de 
sangue rotineiro feito no sétimo niês. 

PREOCUPAÇÕES QUANJ:_O 
AO BEM-ESTAR DO BEBE 
"Preocup()-me a todo instante se há algo de e,. 
rado com o beM." 

P rovavelmente não há unia única fu
tura mamãe (ou futuro papai) que 

não tenha sido acometida por esse mes
mo receio. Algumas inclusive deixam de 
fazer o enxoval, de comprar os móveis 
e de escolher o nome do bebê enquanto 
os dedos dos pés e das mãos não tiverem 
sido contados, enquanto não se tiver cal
culado o índice de Apgar e enquanto o 
médico não os congratular pelo bebê 
sadio. 

Mas as chances de se ter um filho nor
mal nunca foram tão boas. O coeficien
te de mortalidade infantil nos Estados 
Unidos• é o mais baixo da história: pou
co mais de 9 por 1.000 nascimentos (e 
ainda mais para as mulheres da classe 
média).2 E a maioria dos óbitos perina
tais (por ocasião do nascimento) t)Corre 
em nascidos de mulheres indigentes que 

•Embora não se disponha de dados confiáveis 
e precisos para o Brasil, o coeficiente de morta
lidade infantil no Estado de São Paulo ao ini
ciar a década de 80 beirava os 6 em 100 nascidos 
vivo•· (N, do T, ) 
1B1tlmatlva de fonto1 aovernamentala nortf. 
americanas para 1990. Embora represente pro. 
gresso em relaçAo ao passado, é ainda bem mais 
elevada do que os lndlces em muitos outros pa(. 
ses. Motivo: atendimento médico inadequado 
dos mais pobres. 
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vivem em cidades do interior ou em zo
nas rurais com precárias condições de 
atendimento e que além disso costumam 
não receber nutrição suficiente. A maio
ria elos outros casos se dá em gestantes 
de alto risco: as com história familiar de 
doença genética; com enfermidades crô
nicas não-controladas; alcoólatras e/ ou 
fumantes ou dependentes de drogas; ou 
que têm gravidez gemelar. Mesmo para 
e~tas , a supervisão médica cuidadosa e 
o melhor atendimento pré-natal fizeram 
recentemente crescer-lhes em muito as 
chances de ter bebês sadios. 

Alguns especialistas previram que à 
medida que o coeficiente de mortalidade 
infantil declinasse - porque um maior 
número de bebês com anomalias congê
nitas ia sobreviver graças aos milagres da 
medicina - o coeficiente de deficientes 
físicos iria aumentar. Pois isso não acon
teceu; o percentual de anomalias congê
nitas, na realidade, parece que está de
clinando. E quando uma criança nasce 
com uma anomalia congênita, não será 
necessariamente portadora de deficiência 
física permanente. A maioria das anoma
lias menores, de menor gravidade, é hoje 
passível de correção. Quando diagnosti
cadas in utero, algumas podem ser trata
das mesmo antes do nascimento, quer 
por cirurgia, quer por medicamentos. 
Pouco depois do nascimento, muitas car
diopatias congênitas e outras anomalias 
internas podem ser corrigidas com cirur
gia, assim como a fenda palatina e as 
anormalidades dos ossos e dos membros 
podem se r reparadas cirurgicamente mais 
tarde. As crianças com deficiência inte· 
lectuai silo capazes de, com a intervençilo 
precoce, fazer progressos extraordinários. 

Assim, quando a preocupação a ata· 
c ar, contra-ataque-a - sabendo que o 
bebê não poderia ter escolhido uma épo
cA mais oportuna para nascer (e crescer) 
com saúde. 

E, naturalmente, continue a fazer tu· 
do que puder para dar a seu bebê as me
lhores chances possíveis. 

EDEMA (INCHAÇÃO) 
DAS MÃOS E DOS PÉS 

"Meus tornozelos parecem inchados, especia,~ 
mente em tempo ITIIlis quente. É um ITiilU sinal?" 

Oedema de qualquer grau (que nada 
mais é que o intumescimento por 

acúmulo excessivo de líquido nos teci
dos) era antigamente consicierado um si
nal de perigo em potencial durante a 
gestação. Hoje, os médicos admitem que 
o edema leve se relaciona ao aumento 
normal e necessário dos líquidos orgâ
nicos durante o período . Um certo ede
ma dos tornozelos e das pernas sem se 
acompanhar de outros sintomas que su
giram o desenvolvimento de pré
eclâmpsia (ver adiante) é considerado 
normal. Com efeito, 75flJo das mulheres 
desenvolvem esse tipo de edema em al
gum momento do ciclo gestacionai.) É 
particularmente comum ao fim do dia, 
durante os dias quentes, ou depois de a 
gestante ter ficado de pé ou sentada por 
um período considerável. Desaparece em 
grande medida, para a maioria das mu
lheres, pela manhã ou após várias horas 
deitada. 

Em gerai, o edema nada mais causa 
além de um pouco de incômodo. Para 
aliviá-lo, convém elevar as pernas ou dei
tar sempre que puder, preferivelmente 
sobre o lado esquerdo; usar sapatos ou 
chinelos confortáveis; evitar as meias co
muns ou soquetes com elástico à altura 
do tornozelo. 

Se você achar muito incômodo o ede
ma, tente as meias elásticas. Existem de 
diversos tipos para a gestante, portanto 
consulte o médico para ver se há algu
ma recomendação especial para o seu ca
so. Ao comprá-las escolha o número 

l In o slanlflca que uma ~rn cada quatro acstan· 
tes nunca apresenta edema, o que também é ab· 
solutamente normal. Outras podem não o 
perceber. 
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segundo o peso antes da gestação. Vista
a antes de levantar pela manhã, enquan
to a inchação é pequena. 

Ajt'de o organismo a eliminar os pro
dutos de escória bebendo pelo menos oi
to a dez copos de líquido por dia. 
Paradoxalmente, beber um volume ain
da maior de líquido - até 4 litros por 
dia -- ajuda muitas mulheres a evitar a 
1 etenção hídrica. Mas não beba mais de 
dois copos cheios de uma vez, e não se 
encha tanto que nãC' sobre mais espaço 
11ara os outros 11 componentes das exi
gências nutricionais diárias. Embora não 
se creia. mais que seja conveniente fazer 
restrição de sal durante a gravidez (o sal 
pode ser restringido em algumas mulhe
res com hipertensão arterial), tampouco 
sábia é a ingestão excessiva de sal, pois 
é capaz de aumentar a retenção hídrica. 

Se as mãos ou o rosto ficarem incha
dos, ou se o edema persistir por mais de 
24 horas de uma S•'> vez, convém notifi
car o médico. Esse edema pode ser in
signif.:cante, mas também - se 
acompanhado de rápido ganho ponde
rai, de elevação da pressão arterial e de 
proteína na urina - poderá indicar im
cio de pré-eclãmpsia (hipertensão indu
zida pela gravidez, ver p. 240). 

AUMENTO DA 
TEMPERATURACUT~NEA 

"A m11lor IJ'rte tio tl!mJJQslnto gue eJ'tou quen
te, e suo m11ito. Isso é normal?'' 

Com a elevação em 200Jo da taxa me
tabólica basal da gestante (ou seja, 

a taxa ou ritmo em que o corpo gasta a 
energia durante o repouso absoluto) vem 
o calor. Não só vai a gestante sentir ca
lor em tempo quente, como também po
derá sentir calor no inverno- quando 
todoo; sentem frio. Além disso, provavel· 
meme transpirará mais, sobretudo à noi
te. O que é um mal que vem para bem. 

Embora profundamente desagradável, a 
transpiração noturna ajuda no resfria
mento do organismo e na eliminação das 
escórias metabólicas d.) corpo. 

Para minimizar o incômodo: tomar 
banhos freqüentes; usar bom desodoran· 
te; e usar várias blusas no inverno (em 
vez de só um agasalho grosso) -é só ir 
tirando-as ao começar a sentir muito ca
lor. E nunca esquecer de beber líquidos 
em abundância para repor os perdidos 
pelos poros. 

O ORGASMO E O BEBÊ 

"Depois de eu ter um orgasmo o bebi pón de 
chutar por cerca de meia hora. O sexo é pre· 
judicial a ele nessa fase da gravidez?" 

Os bebês são pessoas mesmo quando 
ainda se encontram dentro do úte

ro. E as reações à atividade sexual dos 
pais variam muito. Alguns, talvez como 
o do caso apontado, são embalados e 
adormecem ao movimento rítmico do 
coito e às contrações uterinas que acom
panham o orgasmo. Outros, estimulados 
pela atividade, podem se tornar mais ati
vos. Ambas as reações são normais; ne
nhuma denuncia a percepção por parte 
do feto do que está se passando, ou qual
quer espécie de sofrimento fetal. 

Já afirmar que as relações sexuais são 
totalmente seguras nos dois últimos me
ses de gestação, mesmo na gravidez nor
mal, ê questAo de crescente controvérsia 
na comunidade obstétrica. Inocentado 
há vários anos como fator contribuinte 
ao trabalho de parto prematuro e às in
fecções perinatais, o coito nas últimas se
manas de gestação torna a ser implicado 
nessas complicações pelos pesquisadores. 
Para saber o que é considerado seguro 
na atividade sexual do casal durante n 
gravidez, consultar Fazendo Sexo Du
rante a Gravidez, p. 199. 
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TRABALHO DE PARTO 
PREMATURO 
"Há alguma coisa que eu possa fazer para ter 
certeza de que meu filho nOo vai ser prematu
ro'!" 
, 
E maior o número de bebês que nas

cem pós-matures. Nos EUA, apenas 
7-10 entre 100 partos são prematuros ou 
pré-termo - ou seja, ocorrem antes de 
37 semanas de gestação. Um terço dos 
partos prematuros ocorre porque o tra
balho de parto começa antes do previs
to; um terço por causa do rompimento 
prematuro das membranas; e o outro 
terço por causa de problema materno 
ou fetal. Cerca de 3 em 4 ocorrem em 
mulheres cujo risco de prematuridade é 
conhecido. O índice de partos prematu
ros é inferior nas mulheres de raça bran
ca (menos de 6 em 100) e mais elevado 
em mulheres de raça negra (aproxima
damente 13 em 100), isso, ao menos em 
parte, por razões sócio-econômicas. Os 
extraordinârios progressos da prevenção 
do trabalho de parto prematuro, com um 
melhor e mais acessível atendimento pré
natal, devem reduzir a longo prazo a in
cidência desse problema. 

Há uma ampla gama de fatores que 
parecem se relacionar com maior risco 
de prematuridade. Quanto mais fatores 
de risco encontrados na história obsté
trica da gestante, maior a probabilidade 
de o parto ser prematuro. Os fatores de 
risco arrolados a seguir podem ser elimi
nados em muitos casos, aumentando em 
multo a probabilidade de a gestante che· 
gar ao termo: 

Tabagismo. Renunciar aos cigarros an
tes da concepção ou o quanto antes pos
sível ao engravidar. 

Consumo de álcool. Evitar o consumo 
regular de cerveja, vinho e licor (nin· 
guém sabe ao certo quanto é demais, e 
por isso é mais segura a abstenção). 

Abuso de drogas. Não fazer uso de me
dicamentos sem a aprovação de um mé
dico que esteja ciente de sua gravidez; 
não fazer uso de outras drogas. 

Ganho de peso Insuficiente. Se o peso 
pré-gestacional era normal, é preciso ga
nhar no mínimo 1 O quilos; se estava bem 
abaixo do normal, é preciso ganhar uns 
15 quilos. (As mais obesas, com nutri
ção excelente e com a permissão do mé
dico, podem g~mhar menos peso com 
segurança.) 

Nutrição insuficieute. Seguir uma dieta 
bem-balanceada (ver a Dieta Ideal, p. 
109) durante toda a gravidez. Certificar
se de que o complemento vitamínico con
tém zinco: algumas pesquisas recentes 
vincularam a deficiência de zinco à pre
maturidade. 

Trabalhar de pé ou com atividade frsica 
intensa. Se o trabalho sozinho ou o tra
balho e mais os afazeres domésticos exi
girem que você fique de pé por várias 
horas diariamente, pare de trabalhar ou 
diminua a carga horária. 

Relações sexuais (para algumas mulhe
res). Às gestantes com risco elevado de 
parto prematuro em geral se recomenda 
a abstinência sexual, seja do coito, seja 
do orgasmo, durante os últimos três ou 
os últimos dois meses de gravidez por· 
que, nessas mulheres, o orgasmo pode 
ativar as contrações uterinas. 

Descqulllbrlo hormonal. Da mesma for
ma que é capaz de causar o abortamen· 
to tardio, o desequilíbrio dos hormônios 
pode, às vezes, desencadear o parto pre
maturo; a tuapêutica hormonal previne 
ambos. 

Outros fatores de risco nem sempre 
são passíveis de eliminação, mas podem· 
se modificar seus efeitos: 



O SÉTIMO M~S 251 

Infecções (como rubéola; certas doenças 
venéreas; e infecção urinária, vaginal ou 
do líquido amniótico). Em presença de 
infecção capaz de comprometer o feto, 
o trabalho de parto precoce parece ser 
a forma do corpo em tentar livrar o be
bê do ambiente perigoso. No caso da 
infecção do líquido amniótico (corioam
niotite), que pode ser causa importante 
de trabalho de parto pré-termo, a respos
ta imunológica do corpo aparentemente 
desencadeia a produção de prostaglan
dinas, o que pode desencadear o traba
lho de parto, além de substâncias que 
podem lesar as membranas fetais, levan
do a ruptura prematura. 

Para reduzir o risco de infecção, 
afaste-se de p..:ssoas doentes e faça re
pouso e exercícios suficientes, cuide da 
boa nutrição e tenha atendimento pré
natal regular. Alguns médil:OS também 
recomendam o uso de preservativo (ca
misinha) durante os últimos meses de 
gravidez para reduzir o risco de infel:çào 
de líquido amniótico. 

Insuficiência cervical. Essa condição, em 
que o colo uterino debilitado se abre pre
maturamente, muitas vezes passa sem 
diagnóstico até que ocorra enfim um ca
so de aborto espontâneo tardio ou de tra
balho de parto prematuro. Após 
diagnosticada a condição, o parto pre
maturo pode ser evitado pela sutura da 
cérvice por volta de 14 semanas de ges
tação. Suspeita-se também que em algu
mas mulheres, por motivo ignorado e 
aparentemente sem relação com a insu
ficiência cervical, a cérvice comece a se 
apagar e a se dilatar precocemente, cau
sa.ldo o parto prematuro. O exame de 
rotina da cérvice para descobrir tais al
terações nos últimos meses da gravidez 
em mulheres de alto risco é procedimento 
comum e provavelmente de arande uti
hdade. 

Irrllabllldade uterina. As pesquisas su
gerem que em algumas mulheres o lltero 

é particulamente irritável, e que essa irri
tabilidade deixa-o susceúvel a contrações 
irregulares. Caso sejam identificadas tais 
mulheres e acompanhadas no terceiro tri
mestre, é possível, acreditam alguns, pre
venir-lhes o trabalho de parto prematuro 
mediante o repouso parcial ou absoluto 
no leito e/ou o emprego de medicamen
tos para interromper as contrações. 

Placl!nta prévia (quando a placenta se lo
caliza na região baixa - inferior - do 
útero, perto da cérvice ou sobre ela). Po
de ser diagnosticada pela ultra
sonografia ou pode não ser descoberta 
até que se note sangramento no meio ou 
mais ao fim da gestação. O trabalho de 
parto prematuro pode ser evitado pelo 
repouso absoluto. 

Afecções maternas crônicas (hipertensão 
arterial; cardiopatia, hepatopatia ou ne
fropatia; diabetes). O bom atendimento 
médico, que por vezes requer o repouso 
ao leito, é capaz de muitas vezes preve
nir o parto prematuro. 

Estresse. Às vezes a causa do estresse po
de ser eliminada ou minimizada (afasta
mento de emprego extenuante, 
aconselhamento para problemas conju
gais, por exemplo); noutras, a elimina
ção da causa é mais difícil (quando a 
mulher perde o emprego e está grávida 
e sozinha). Mas todos os tipos de estres
se podem ser reduzidos através da edu
cação, das técnicas de relaxamento, da 
boa nutrição, do equilíbrio entre o re
pouso e o exercício, e pela conversa ares
peito do problema - muitas vezes em 
grupos de mútua ajuda (ver p. 147). 

Gestante com menos de 17 anos. A boa 
nutrição e o atendimento pré-natal aju
dam a mãe não só a compensar o cresci
mento do concepto, mu o próprio. 

A gestante com mais de 35 anos. A nu
trição ideal, o devido atendimento pré-
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tatal, a redução do estresse e a triagem 
lré-natal de problemas obstétricos e ge
téticos específicos ajudam a mãe de mais 
dade a reduzir os riscos. 

J11ixo nível educacional ou sócio
!Conômico. Uma vez mais, a boa nutri
;ão e o acesso precoce, com boa partici
'ação, ao atendimento pré-natal bem 
:onduzido, além da eliminação de tan
:os fatores de risco quanto possível, pa
jem reduzir esse risco. 

'\normalidades estruturais do útero. 
Uma vez diagnosticado o problema, a re
~aração cirúrgica anterior à gravidez po
je com freqüência prevenir os futuros 
;asas de possível prematuridade. 

Gestações múltiplas. As mulheres com 
prenhez gemelar têm o parto ern média 
três semanas antes do previsto. O aten
:iimento pré-natal meticuloso, a nutrição 
ideal, e a eliminação de outros fatores de 
risco, junto com mais tempo passado em 
repouso, e com restrição das atividades 
~onforme necessárlo no último trimestre, 
são medidas que podem prevenir o par
to muito precoce. 

Anormalidades fetais. Em alguns casos, 
o diagnóstico pré-natal pode identificar 
uma anomalia passível de tratar.1ento na 
vida intra-uterina; às vezes, a correção 
do problema permite que a gravidez che
aue a termo . 

História de prematurldade. Quando a 
causa é diagnosticada, a prematuridade 
pode ser c:orrlalda: o atendimento pré
natal de boa qualidade, as reduções dos 
outros fatores de risco e a limitação das 
atividades ajudam a prevenir a volta do 
problema. 

Ocasionalmente, nenhum dos fatores 
:!e rls~o:o acima citados está presente. A 
mulher sadia, com gcstaçllo perfeitamen
te normal, entra repentinamente em tra-

balho de parto precoce, sem razão 
aparente. Talvez algum dia se identifi
que a causa desse problema, mas atual
mente são rotulados como "de causa 
desconhecida". 

Quando estão presentes os fatores de 
risco, as pesquisas mostram que é possí
vel reduzir a incidência de prematurida
de através da educação e da 
monitorização uterina em casa. Não se 
sabe qual desses elementos é o que aju
da - se a educação e o contato com a 
enfermeira, ou se apenas a monitoriza
ção, ou ainda se ambos- mas esses pro
gramas comprovadamente reduzem os 
casos de prematuridade. 

Se tiver i11fcio o trabalho de parto pre
coce, o parto em geral pode ser adiado 
até que o bebê esteja mais maduro. Mes
mo uma breve demora pode ser benéfi
ca; cada dia a mais que o bebê perma
nece dentro do útero até o termo, maio
res suas chances de sobrevida. Assim, a 
leitora há de perceber que é importante 
se familiarizar com os sinais do traba
lho de parto precoce e alertar o obstetra 
à menor suspeita de que o trabalho de 
parto esteja começando. Não se preocu
par quanto a incomodar o médico -não 
importa o dia, não importa a hora. Eis 
os sinais: 

• Cólicas como as menstruais, com ou 
sem diarréia, náusea ou dispepsia (má 
digestão). 

• Dores ou pressão na parte baixa das 
costas, ou modificação de sua qua
lidade. 

• Dor ou pressão no assoalho pélvico, 
nas coxas ou na virilba. 

• Mudança na secreção vaginal, sobre
tudo se ffcàr aquosa, tlnalda de san
gue, com estrias de cor rosa ou 
castanha. A eliminação de tampão 
mucoso espesso, gelatinoso, pode ou 
não a preceder. 
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Rompimento das membranas (goteja
mento ou jorro de líquido pela 
vagina). 

1 odos estes sintomas podem se mani
>tar e a gestante não se achar em tra
lha de parto: só o obstetra saberá dizer 
certo. Se ele suspeitar de trabalho de 
rto, pro·1avelmente providenciará o 
l exame imediatamente. Ver o trata
~nto do parto prema~uro na p. 406. 
Se ocorrer o trabalho de parto prema
ro- apt! a; das medidas tomadas pa-

preveni-lo ou adiá-lo -, as 
obabilldades de a gestante ter bebê 
rmal, sadio e de levá-lo do hospital pa
casa são excelentes. (Naturalmente, 
ra levá-lo para casa poderá demorar 
lS, semanas ou meses a fim de que tais 
obabilidades sejam maiores.) 

RESCEM 
S RESPONSABILIDADES 

bmeço a me preocupar com o emprego: adw 
e n4o serei caPQz de dar cnnta dele, tlll mi· 
11 casfl, do me11 CUSllmento - sem falar do 
~e., 

) rovavelmente você não vai dar con-
ta de coisa alguma se, ao mesmo 

npo, tentar ser uma profissional com
tente, uma dona de casa, esposa e ex
lente mãe- buscando a perfeição em 
:1o. Multas são as puérperas que ten
·am ser "supermulheres": poucas ti
ram êxito sem sacrificar a saúde e a 
lidade. 
Mas ser' possível sobreviver se voce 

se reconciliar com a realidade: no prin
cípio, pelo menos, não vai ser possível 
fazer tudo o que você quer. Se o empre
go, o marido e o bebê são prioridades, 
a casa imaculada terá de ceder. Se a ma
ternidade em tempo integrai a atrai e vo
cê puder ficar em casa por algum tempo, 
talvez possa afastar-se de sua carreira 
temporariamente. Ou cumprir os com
promissos em horário de meio
expediente. É só questão de decidir quais 
são as prioridades. 

Qualquer que seja a decisão tomada, a 
sua nova vida será mais fácil se você não 
a conduzir sozinha. Atrás da mãe mais 
bem-sucedida acha-se o pai cooperador, 
desejoso de partilhar a carga de trabalho. 
Não se sinta culpada ao pedir ao marido 
para trocar fraldas e dar banho no bebê 
depois de um dia longo e cansativo no 
escritório. 1àlvez seja a melhor forma de 
ele arejar a cabeça e, ao mesmo tempo, 
começar a conhecer o filho. Se o papai 
não estiver disponível (todo o tempo ou 
parte dele), então a mamãe terá de con
siderar outras fontes de ajuda: os avós ou 
outros parentes, babás, creches. 

ACIDENTES 

"Perdi o equU/brio hoje qiiiJIU/o estllWI piiSSellll

do e cai de barriga na ca/Çildtl. Nlo esto11 pno
cupuda com os joelhos e os coto'ftlos ~olluJos. 
mas só com a possibilitlllde de ter machucado 
o beM jlco apaWJradil." 

A mulher no último trimestre da gesta
ção não é exatamente a mais gracio

sa das criaturas da terra. A falta de aen· 

NDo Retenha t4 Urina) 
O Ublto de n!o urinar quando se sente 

1 

contrações. Portanto: n4o pt'fndtl, nlo rete
vontade aumenta o rl1co de que uma lnna. nha a urina. 
maçlo urinária Irrite o ~itero e de Inicio às 
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so de equilíbrio (devido ao deslocamen
to à frente do centro de gravidade do 
corpo) e as articulações mais frouxas, 
menos estáveis, contribuem para a falta 
de jeito, para a inépcia, e a tornam pro
pensa a quedas- sobretudo aos tombos 
de barriga. O mesmo se há de dizer da 
sua tendência ao cansaço, da sua predis
posição à preocupação e ao devaneio e 
à dificuldade de conseguir ver os pés por 
!lobre a barriga. 

Embora um tombo no meio-fio possa 
deixar a gestante coberta de arranhões 
e de esfoladuras (sobretudo no ego), é ex
tremamente raro o feto sofrer conse
qüências do episódio. O bebê se acha 
protegido pelo sistema de absorção de 
choques mais sofisticado do mundo, 
que se compõe de líquido amniótico, 
membranas resistentes, um útero mus
cular e elástico e uma robusta cavida
de abdominal cingida por músculos e 
ossos. Para que algo penetre neste sis
tema t: para que o bebê sofra conseqüên
cias, o traumatismo tem de ser muito 
sério - do tipo que se tenha de ir pa
rar num hospital. 

Embora provavelmente o concepto 
não tenha sofrido qualquer dano, o mé
dico deverá tomar conhecimento da 
ocorrência de uma queda. Talvez lhe pe
ça para ir ao consultório a fim de verifi
car o batimento cardíaco do bebê -
principalmente para afastar as preocu
pações de sua cabeça. 

Na rara ocasião em que a lesão trau
mática compromete a gestação por cau
sa do acidente, os casos mais prováveis 
sAo o de deslocamento prematuro da pla
centa, parcial ou completo, com separa· 
ção entre a placenta e a parede uterina 
-·uma lesão que requer o pronto aten· 
dlmento por parte do médico. Se perce
ber sangramento vaginal, escoamento dt: 
ilquido amniótico, ou contrações uteri
nas, ou se o bebê parecer anormalmente 
inativo, procure auxílio médico imedia
tamente. Faça com que alguém a leve pa· 
ra um serviço de emergência ou pron· 

to-socorro, caso não consiga entrar em 
contato com seu médico. 

DOR LOMBAR 
E NAS PERNAS (CIÁTICA) 

"Venho sentindo dor no lado direito das cos
tas, que depois desce pura o quadril e para a 
perna. O que está acontecendo?" 

O nome parece indicar outro perigo 
ocupacional para a mãe expectante. 

A pressão do útero em crescimento, que 
é responsável po; tantos outros incômo
dos, pode também atingir o nervo ciáti
co - causando dor lombar baixa, nas 
nádegas e nas pernas. O repouso, e a 
aplicação de calor local, pode ajudar. A 
dor pode passar com a mudança de po
sição do bebê ou persistir até a hora do 
parto. Em algun~ casos mais acentuados, 
recomenda-se repouso no leito durante 
alguns dias ou então exercícios especi :tis. 

ERUPÇÕES NA PELE 

"Se já nilo bastassem as estrias, agora estou 
clleia de coceira e com umu espécie de unic/J· 
riu." 

Faltam menos de três meses para o 
parto, quando então você poclerá di

zer adeus a todos os efeitos indesejáveis 
da gravidez- inclusive essa erupção. É 
bom saber que não representa nenhum 
risco para você e para o bebê. Trata-se 
de uma curiosa erupção: são as placas e 
pápulas urticadas da gravidez e que tam
bém são pruriginosas (coçam). A condi· 
ção desaparece depois do parto e não 
costuma retornar ~:m gestações subse
qüentes. Embora as placas muitas vezes 
se desenvolvam junto às estrias, às ve· 
zc~ aparecem nas co,,us, nus mhlciiiS, 
nos bruços. Mostre-as ao médico. I:! pro
vável que prescreva algum medicamen· 
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to tópico ou não para aliviar o descon
forto. 

Muitas outras erupções cutâneas po
dem surgir na gravidez. Dificilmente re
presentam problema de maior gravidade. 
Mostre-as sempre ao médico: algumas 
precisam ser tratadas, outras desapare
cem espontaneamente depois do parto. 

SOLUÇOS FETAIS 

"Às vezes sinto pequenos espasmos regulares 
na barriga. É chute, contorção ou o quê? 

A credite se quiser, o bebê ficou com 
soluço. É fenômeno comum em 

conceptos na segunda metade da gesta
ção. Alguns soluçam várias vezes ao dia, 
todos os dias. Outros nunca os apresen
tam. O mesmo quadro poderá persistir 
depois do nascimento. 

Mas antes de tentar fazer com que o 
bebê: prenda a respiração, convém saber 
que o soluço não causa em bebês (den
tro •JU fora do útero) o mesmo incômo
do que causa em adultos - ainda 
quando persistem por 20 minutos ou 
mais . Portanto, relaxe e desfrute desse 
passatl'mpo que vem de dentro. 

SONHOS E FANTASIAS 

"Tenho tidiJ tantos sonhos vividos com o bebi! 
que acho que estou ficando louca." 

Embora os muitof, sonhos noturnos e 
diurnos (ora tenebrosos, ora agradá

veis) q•Jr a gestante costuma ter no últi
mo trimestre pos~am lhe dar a impressão 
de estar perdendo o senso, na realidade 
o que de fato propiciam é a sua saúde 
mental. Os sonhos e as fantasias são ab
solutamente normais e ajudam a gestante 
a solucionar as preocupações e os medos 
cic l'<>rma sudla. 

O conteúdo dos sonhos e das fantasias 
comumente manifestados nas gestantes 

exprime os sentimentos profundos e as 
preocupações que, não fossem eles, po
deriam ser suprimidos. Entre os sonhos, 
estão: 

• Estar despreparada, perder objetos, 
esquecer de alimentar o bebê; perder 
a hora da consulta; sair para fazer 
compras e esquecer o bebê; estardes
preparada para o bebê quando ele che
gar; perder a chave do carro, ou 
mesmo o bebê - são quadros oníri
cos que exprimem o receio de não se 
estar à altura da maternidade que se 
aproxima. 

• Ser atacada ou ferida- por intrusos, 
ladrões, animais; cair de uma escada 
depois de um empurrão ou de um es
corregão- podem representar o sen
timento de vulnerabilidade. 

• Ver-se aprisionada ou sem chance de 
escapar- presa num túnel, num car
ro, num quarto pequeno; afogar-se 
numa piscina, em lago com neve der
retida, em lava-carros de posto de ga
solina - podem significar o medo de 
se ver amarrada e privada da liberda
de pelo bebê. 

• Sair da dieta -ganhar muito peso, ou 
ganhar muitos quilos da noite para o 
dia; comer demais; comer ou beber o 
que não deve (dois sundaes com cal
da de chocolate quente ou uma gar
rafa de vinho) ou não comer o que 
deve (esquecer de tomar leite durante 
uma semana)- sonhos comuns entre 
as que tentam se adaptar a uma dieta 
rigorosa. 

• Perder o encanto - tornar-se feia ou 
repulsiva ao marido; perder o marido 
para outra mulher - sonhos que ex
primem em quase todas as gestantes 
o medo de que a gravlde.z destrua a 
sua aparência para sempre e afaste o 
marido. 
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• Encontros sexuais- positivos ou ne
gativos, agradáveis ou geradores de 
culpa - podem ser reflexo da confu
são e da ambivalência sexual muitas 
vezes experimentadas durante a 
gestação. 

• Morte e ressurreição - perda dos pais 
ou volta de outros parentes mortos -
talvez representem a forma do sub
consciente de unir as novas com as ve
lhas gerações. 

• Vida familiar com o novo bebê -
aprontar-se para o bebê; brincar ca
rinhosamente com o bebê - são a 
antecipação da maternidade, o surgi
mento do vínculo entre a mãe e o fi
lho antes do nascimento. 

• Como o bebê será - pode representar 
urna ampla variedade de preocupa
ções. Sonhar com o bebê deformado 
ou de tamanho incomum é expressão 
da ansiedade com respeito à saúde do 
bebê. As fantasias sobre habilidades 
inusitadas do bebê ao nascer (falar ou 
caminhar ao nascer, por exemplo) po
dem significar preocupação com a in
teligência do bebê e ambição para o 
seu futuro. As premonições sobre o se
xo do bebê podem indicar a preferên
cia Intima por um sexo ou pelo outro. 
O mesmo se pode dizer quanto aos so
nhos com a cor dos olhos ou dos ca
belos - lembrando os do pai ou os da 
mãe. Os pesadelos em que o bebê já 
nasce crescido podem significar outro 
problema - o receio de lidar com um 
bebezinho pequeno. 

Embora os sonhos e as fantasias du
rante a gravidez possam ser muito mais 
provocadores de ansiedade do que nou
tros períodos da vida, .:ostumam ser 
também nessa fase de maior utilidade. 
Se a gestante escutar com atenção o que 
as fantasias lhe dizem sobre os seus sen
timento.~ e encará-los agora, poderá fa-

zer uma transição mais suave do mundo 
irreal da maternidade imaginada para o 
mundo real quando ela chegar de fato. 

BEBÊ DE BAIXO PESO 

"Tenho lido muito sobre a alta incidência de 
bebês com baixo peso. O que pos.m fazer para 
garantir que não terei um assim?" 

C orno na maioria dos casos, os bebês 
de baixo peso são passíveis de pre

venção, muito você pode fazer - e en
quanto estiver lendo este livro há boa 
chance de que já tenha feito muito neste 
sentido. No âmbito nacional (EUA), 
aproximadamente 7 entre 100 recém
nascidos são classificados como de baixo 
peso ao nascer (nascem com menos de 
2.500 g) e pouco mais de 1 em 100 nas
cem com baixo peso acentuado (com mt:
nos de 1.500 g). Mas entre as gestantes 
bem-informadas, conscientes do atendi
mento médico, dos cuidados consigo 
mesmas e da importância dos hábitos de 
vida, a incidência é muito menor.. As 
causas mais comuns são passíveis de pre
venção (fumo, consumo de álcool, uso 
de drogas pela mãe, má nutrição, aten
dimento pré-natal insuficiente, por 
exemplo); muitas outras (como as enfer
midades maternas crônicas) podem ser 
controladas pelo devido trabalho con
junto da mãe e dJ médico. Uma causa 
importante - o trabalho de parto pre
maturo - pode, em alguns casos, tam
bém ser prevenida (ver p. 2~6). 

Naturalmente, às vezes o bebê é pe
queno ao nascer por mollvos que nln· 
guém pode controlar - baixo pes0 da 
mãe quando nasceu, por exemplo, ou in
suficiência placentária ou ainda algum 
distúrbio genético (ver p. 399 para ou
trus Informações sobre as Cflusns de n:
tardo do crescimento fetal). Mas 
inclusive nesses casos, o problema é com
pensado pela dieta excelente e p ~lo dili
gente atendimento pré-natal. E quando 
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o bebê se revela pequeno para a idade 
gestacional, o atendimento médico de 
qualidade superior, ora existente, oferece 
inclusive ao de mais baixo peso uma 
chance crl'scente de sobreviver e de cres
cer com saúde. 

Se você achar que tem motivos para 
se preocupar com eJsa possibilidade, di
vida essa preocupação com o médico. 
Uma sonografia provavelmente será ca
paz de determinar de imediato se o fe to 
está ou não está crescendo em ritmo nor
mal. Se não estiver, há condutas que 
permitem identificar a causa desse cres
cimento lento e, quando possível, cor
rigi--la (ver p. 400). 

I PLANEJAMENTO 
DO PARTO 

"Uma amiga qae foi mi!e recentemente disse 
que elaborou um plano para o parto com a sua 
obstetra antes do pano. Isso é comum!" 

Esses planos vêm se tornando cada vez 
mais comuns à proporção que os mé

dicos reconhecem que cresce dia a dia o 
número de mulheres- e de maridos
que gostariam de participar, o mais pos
sível, das decisões à sala de parto. Há 
médicos que solicitam às gestantes para 
preencherem um plano, por escrito, do 
parto. Os outros, na maioria, estão dis
postos a discutir esse plano se a pacien
te solicitar. O plano típico combina os 
desejos e as preferências dos pais como 
o que o médico e o hospital consideram 
aceitável- e o que é exeqüível do pon
to de vista prático. Nllo é um contrato, 
e sim um acordo por escrito entre o mé
dico e/ou hospital e a paciente. O obje
tivo é aproximar o parto o mais possível 
do ideal da paciente, e ao mesmo tempo 
eliminar expectativas Irreais, minimizar 
o desapontamento e ev itar conflitos im
portantes durante o traba lho de parto e 
o parto. 

O plano do parto pode tratar de uma 
ampla variedade de tópicos; o seu con· 
teúdo dependerá dos pais, do médico e 
do hospital em questão, além da situa
ção particular. Alguns dos assuntos em 
que você pode querer manifestar prefe· 
rência são os seguintes (consulte as pá· 
ginas correspondentes, antes de tomar 
qualquer decisão): 

• Durante o trabalho de parto, por 
quanto tempo você gostaria de ficar 
em casa (ver p . 311). 

• Comer e/ou beber durante o trabalho 
de parto ativo (p. 333). 

• Levantar-se da cama (caminhar ou 
sentar) durante o trabalho de parto (p. 
331). 

• Usar lentes de contato durante o tra
balho de parto e o parto (em geral não 
é permitido se houver necessidade de 
anestesia geral). 

• O local do trabalho de parto e do par
to - sala de parto, sala de trabalho 
de parto etc. (p. 301) 

• Personalização da atmosfera (com 
música, iluminação, objetos de casa). 

• Uso de máquina fotográfica ou de vi
deoteipe. 

• Uso de clister (enema) (p. 319). 

• Depilação da região púbica (p. 320). 

• Uso de soro por gotejamento Intrave
noso (p. 321). 

• Cateterismo vesical de rotina (p. 425). 

• Uso de medicação contra a dor (p. 
265). 
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• Monitorização fetal externa (contínua 
ou intermitente); monitorizaçào fetal 
interna (p. 322). 

• Uso de ocitocina (para induzir ou in
tensificar as contrações; p. 314). 

• Posições para o parto (p. 342). 

• Episiotomia; uso de medidas parare
duzir a necessidade de uma episioto
mia (p. 325). 

• Uso de fórceps (p. 328). 

• Cesariana (p. 281). 

• Aspiração do recém-nascido; aspira
ção pelo pai. 

• Presença de outras pessoas importan
tes (além do marido) durante o traba
lho de parto e/ ou o parto. 

• A presença de filhos mais velhos du
rante o parto. ou logo após ele. 

• Segurar o bebê logo após o parto; 
amamentação imediata. 

• Adiar a pesagem do bebê e a adminis
tração das gotas oculares até que vo
cê e seu filho tenham se conhecido. 

Talvez queira incluir alguns itens do 
puerpério, como: 

• Sua presença durante a pesagem do 
bebê, a administração de gotas ocula
res, o exame pediátrico e o primeiro 
banho do bebê. 

• Alimentação do bebê no hospital (se 
será controlada pelo horário do ber· 
çário ou pela fome do bebê; se será 
oferecido apoio para a amamentação; 
se serão evitadas as mamadeiras suple
mentares). 

• Tratamento do ingurgitamento mamá· 
rio se você não amamentar (p. 428). 

• Circuncisão. 

• Alojamento conjunto. 

• Visita de outros filhos a você e/ou a 
você e o bebê. 

• Medicação no puerpério ou tratamen· 
to para você e seu filho. 

• Duração da permanência no hospital, 
para evitar complicações. 

Naturalmente com relação a alguns 
desses itens o julgamento do médico ou 
o regulamento hospitalar vão interferir 
no planejamento final. E lembre-se de 
que embora seja ideal se o planejamen
to puder ser da forma como você o ele· 
senvolveu, nem sempre é possível. Como 
não há meios de se prever a exata evolu· 
ção do trabalho de parto e do parto, es· 
se plano feito antes do início do processo 
pode acabar não sendo do seu interesse 
ou do interesse do seu filho. Talvez te· 
nha de ser alterado no último minuto. Se 
isso acontecer, procure ter em mente que 
as prioridades em qualquer parto devem 
ser a saúde e a segurança da mãe e do 
bebê- e que todas as outras considera· 
ções precisam ser secundárias. 
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0 QUE É IMPORTANTE SABER: 
TUDO SOBRE A MEDICAÇÃO 

DURANTE O PARTO 

E 
m 19 de janeiro de 1847, o médico 
escocês J ames Y oung Simpson 
derramou meia colher de chá de 

clorofórmio num lenço e segurou-o junto 
ao nariz de uma mulher em trabalho de 
parto. Em menos de meia hora, foi esta 
mulher a primeira a dar à luz sob anes
tesia. (Houve apenas uma complicação: 
quando a mulher - cujo primeiro filho 
só nascera depois de três dias de doloro
so trnbalho de parto- acordou, o Dr. 
~impson não conseguiu convencê-la de 
qne já havia parido Je fato.) 

E~sa revolução na prática obstétrica 
foi bem-vinda pelas mulheres, mas com
batida pelo cl.!ro e por membros do meio 
médico, que achavam que as dores do 
parto (o castigo da mulher pelas indis
crições de Eva no Paraíso) eram fardo 
que as mulheres tinham que suportar. O 
alívio dr. do:: seria imoral. 

Mas os oponentes da anestesia esta
vam fadados ao fracasso. Depois de 
espalhar-se a notíci.t de que o parto po
dia trarucorrer sem dor, as pacientes obs
tétricas passaram a não aceitar como 
explicação para o sofrimento a negativa 
dogmática: "É proibido o alívio da 
dor." Deixou-se de questionar 0 lugar da 
anestesia na obstetrícia: passou-se a dis
cutir qual tipo de anestesia seria o mais 
apropriado. 

A busca do alívio perfeito- uma dro
ga que eliminasse a dor sem prejudi
car a mãe ou a criança - teve início. 
Fizeram-se enormes progressos (que aln· 
da continuam a ser feitos); os analgési
cos e os anestésicos tornavam-se mais 
seguros e mais eficazes, ano após ano. 

E . .1fim, nas décadas de 50 e 60, o caso 

de amor entre a anestesia e as pacientes 
obstétricas começou a ficar tumultuado. 
As mulheres queriam ficar acordadas du: 
rante o parto e vivenciar todas as sensa
ções, por mais incômodas que fossem. 
E queriam ver os filhos tão acordados 
quanto elas próprias - e não aturdidos 
pelo efeito da anestesia. 

Durante a década de 70 e a de 80, mu
lheres com toda a sua sinceridade e in
genuidade decretaram guerra contra 
médicos recalcitrantes, com o seguinte 
grito de batalha: "Parto natural para to
das." Hoje, os médicos e as pacientes es
clarecidas admitem que querer o alívio 
da dor cruciante também é natural, e que 
portanto a medicação para alívio da dor 
pode ter seu papel no parto natural. Em
bora o parto sem medicamentos ainda 
seja considerado o ideal, entende-se que 
há ocasiões em que não é no melhor in
teresse da mãe e/ ou da criança. A medi
cação é recomendada quando: 

• O trabalho de parto é prolongado e 
complicado - já que o estresse pela 
dor pode causar desequilíbrios quími
cos que podem interferir nas contra· 
ções, comprometer o fluxo sangüíneo 
fetal e esgotar a mlle, reduzindo Sllll 

capacidade de fazer os esforços ex
pulsivos. 

• É necessário o fórceps baixo (para fa
cilitar a expulsão do bebê tão logo se
ja visível a cabeça no canal vaginal). 

• É necessário desacelerar o trabalho de 
parto perigosamente rápido. 
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• A mãe está tão agitada que impede a 
evolução normal do trabalho de parto. 

O uso prudente de qualquer tipo de 
medicação sempre requer a ponderação 
diligente dos riscos e dos benefícios. No 
caso dos medicamentos obstétricos admi
nistrados durante o trabalho de parto 
e o parto, os riscos e benefícios são con· 
siderados em relação à mãe e ao bebê, 
tornando a equação mais complicada. 
Em alguns casos, os riscos nitidamente 
superam os benefícios oferecidos -
quando, por exemplo, o feto não se mos
tra suficientemente forte para suportar 
o duplo estresse do trabalho de parto e 
da medicação. 

Os especialistas, na maioria, concor
dam que, ao se usar medicamentos du
rante a parto, os benefícios podem ser 
fomentados e os riscos reduzidos: 

• Selecionando-se um medicamento que 
tenha mínimos efeitos colaterais e 
apresente o menor risco para a mãe e 
o bebê e,que, ao mesmo tempo, asse
gure o alívio da dor; ministrando-o na 
menor dose eficaz e no momento ideal 
da evolução do trabalho de parto. A 
exposição a anestésicos gerais costu
ma ser minimizada nas cesarianas pe
la extração do feto minutos após a 
administração do medicamento à mãe, 
antes que atravesse a placenta em 
quantidade significativa. 

• Dispondo-se de anestesista para minis
trar a anestesia . (A parturiente tem o 
direito de insistir nesse ponto caso ne
cessite de raquianestesia, anestesia epi
dural ou geraL) 

Preocupação constante durante a ad
ministração de medicamentos em pacien
tes obst6trlcas ô nllo apenas a da 
seaurança do beneficiário direto (a ml!e), 
mas a do Indireto (o bebê). Os bebês cu
jas mlles silo medicadas durante o parto 
podem nascer sonolentos, moles, lerdos, 

sem reagir aos estimulas e, menos fre
qüentemente, com dificuldade de respi
ração e de sucção, além de batimento 
cardíaco irregular. As pesquisas revelam, 
contudo, que, quando as drogas são de
vidamente empregadas, tais efeitos ad
versos logo desaparecem depois do 
nascimento. O feto é capaz de suportar 
um certo grau da depressão ou suspen
são de atividade por vezes resultante do 
excesso de medicamentos usados durante 
o trabalho de parto ou de anestesia du
rante o parto; só nos casos muito extre
mos de privação é que há perigo. Se o 
bebê estiver tão drogado que não conse
gue respirar espontaneamente ao nascer, 
a reanimação imediata (procedimento 
simples) previne as seqüelas. 

Entretanto, outra preocupação na admi
nistração do alívio da dor está em como 
afetará a evolução do trabalho de parto; 
ministrada no momento inoportuno, po
derá desacelerá-lo ou interrompê-lo. 

QUAIS OS MEDICAMENTOS 
ANALGÉSICOS 
MAIS USADOS? 

Durante o trabalho de parto e o parto 
emprega-se uma ampla varied~de de 

analgésicos (que mitigam a dor), de anes
tésicos (que eliminam toda a sensibilida
de) e de ataráxicos (tranqüilizantes). Que 
medicamento será usado (se houver ne
cessidade) vai depender do estágio do 
trabalho de parto, da preferência da pa
ciente (exceto em emergência), do histó· 
rico médico pregresso da mãe, e de sua 
condição atual e também da do bebê, 
além dn prcfereJtCin e experiQncln do obs• 
letra ou/e do anestesista. A eficácia vai 
dcl)cnder da mulher, dn dose c de outros 
fatores. (Multo raramente a droga não 
produ.! o efeito almejado, proporclonan· 
do pouco ou nenhum nllvlo da dor.) O 
combate à dor em obstetrícia é em geral 
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conseguido através de um dos seguintes 
medicamentos: 

Analgésicos. A meperidina, analgésico 
potente em geral conhecido pelo nome 
de Demerol, é uma das drogas usadas 
com maior freqüência em analgesia obs· 
tétrica. É mais eficaz quando ministra· 
da por via intravenosa (injetada 
lentamente por via venosa para que se 
possa controlar bem o efeito) ou por via 
intramuscular (uma injeção, em geral nas 
nádegas, embora o medicamento possa 
ser administrado a cada duas ou quatro 
horas, conforme a necessidade). O De· 
mero! não costuma interferir nas contra
ções ou no efeito destas, embora com 
grandes doses as contrações possam fi. 
car menos freqüentes ou mais fracas. Ele 
pode na realidade ajudar a normalizar 
as contrações na disfunção uterina (úte· 
ro com funcionamento anormal). Como 
os outros analgésicos, só é administra
do geralmente depois de confirmado o 
trabalho de parto (excluído o falso), mas 
pelo menos duas ou três horas antes de 
esperar-se o parto. A reação da mãe à 
droga e a magnitude do alívio da dor va
riam amplamente. Algumas mulheres se 
sentem relaxadas e conseguem enfrentar 
melhor as contrações. Outras se sentem 
incomodada~ pelo torpor e encontram 
mais dificuldade em trabalhar com as 
contrações. Entre os efeitos colaterais, 
que dependem da sensibilidade da mu
lher, estão a náusea, o vômito, a depres· 
são e o decllnio da pressão arterial. O 
efeito do fármaco sobre o recém-nascido 
vai depender da dose total e da proximi
dade do parto ao ter sido ministrada. 
Quando muito próxima do parto, o be
bê poderá se mostrar sonolento e com di· 
ficuldade de sucção; noutros casos, 
menos freqUentes, há depressão respira· 
tórla e se faz necessário o uso de oxlge. 
nlo. Silo efeitos em geral de breve 
duração e, quando preciso, podem ser 
combatidos. O Demerol também pode 
ser usado no puerpério para aliviar as 

dores de uma episiotomia ou cesariana. 

Tranqüilizantes. Esses medicamentos 
(Fenergan ou Diazepam) são usados pa
ra acalmar e relaxar a mulher ansiosa a 
fim de que possa participar mais plena
mente do parto. Aumentam também a 
eficácia dos analgésicos, como a do De
mero!. Como estes, costumam ser minis
trados depois de já iniciado o trabalho 
de parto e bem antes do parto. Mas às 
vezes são usados no início do trabalho 
de parto, quando a mulher se mostra 
muito nervosa. A reação das mulheres 
aos efeitos dos tranqüilizantes varia mui· 
to. Algumas se sentem bem com a leve 
sonolência; outras acham que interferem 
com seu controle. Uma dose pequena 
permite aliviar a ansiedade sem interfe
rir no estado de alerta. Doses maiores 
podem causar dificuldade na fala (fala 
arrastada) e cochilo ou sono leve entre 
as contrações - dificultando o uso das 
técnicas aprendidas no curso preparató· 
rio. Embora os riscos para o feto ou 
recém-nascido sejam mínimos (exceto 
em caso de sofrimento fetal), é boa idéia 
para você e para o seu auxiliar tentar o 
relaxamento sem uso de medicamentos 
antes de pedir por eles. 

Inalantes. O óxido nitroso é hoje dificil
mente empregado, exceto em combina
ção com outras drogas na indução da 
anestesia geral. 

Bloqueio anestésico regional. Os anes .. 
tésicos injetados no trajeto de um ou 
de vários nervos podem ser usados para 
abolir a sensibilidade nessa ou naque
la região. No parto, os anestésicos con
seguem adormecer completamente a 
área da cintura para baixo durante o par. 
to cirúrgico, ou uma área menor, total 
ou parcialmente, no parto v(lglnal. O 
bloqueio regional tem a vantagem sobre 
a anestesia geral, para o parto clr~rglco, 
de manter a mãe acordada durante o nas
cimento e também depois. No parto va-
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ginal, tem a possível desvantagem de 
inibir a premência de empurrar (esfor
ços expulsivos). Ocasionalmente, 
ministra-se a ocitocina para revigorar as 
contrações atenuadas pelo efeito anesté· 
sico. Por vezes se insere um cateter (tu· 
bo) na bexiga para drenar a urina 
(porque também se suprime a vontade de 
minar). Os bloqueios mais freqüentes 
são: pudendo, epidural, espinhal e 
~o:audal. 

O bloqueio pudendo, às vezes usado 
para aliviar as dores do segundo perío
do na fase inicial, costuma ser reserva
do para o parto vaginal. Feito por agulha 
inserida na área vaginal ou perineal (t'n· 
quanto a mãe se acha deitada de costas 
com as pernas afastadas), reduz a dor na 
região, mas não o incômodo uterino. É 
de grande utilidade quando se usa fór
ceps (para desprender a cabeça do bebê 
já visível no orifício vaginal) e seu efei
to pode persistir durante a episiotomia 
e a reparação. É freqüentemente usado 
em conjunto com Demerol ou com tran
qüilizante para o melhor alívio da dor 
com relativa segurança- mesmo quan
do não se dispôe de anestesista. 

O bloqueio epidural (ou epidurallom
bar) se torna cada vez mais popular tan
to para o parto vaginal e cesáreo, como 
também para o alivio das dores intensas 
do trabalho de parto. A principal justi· 
ficativa para o seu uso está na relativa 
segurança (é necessária uma dose menor 
para se obter o efeito desejado) e na fa· 
ollldade de admlnlstraçao. A droga (em 
geral a bupivacaína, a 1Ulocaína e a clo
roprocaína) é ministrada conforme as 
necessidades durante o trabalho de par
to e o parto, através de sonda fina inse
rida por agulha nas costas (depois de um 
anestésico local adormecer a região), no 
espaço epidural entre a medula espinhal 
e a membrana externa que a envolve, 
com a mãe, aeralmente, deitada de lado 
ou curvada sobre uma mesa para se 
apoiar. A medicação pode ser interrom
pida a tempo de permitir que a mae te-

-------------------
nha pleno controle sobre a expulsão do 
bebê e voltar a ser ministrada após o par
to, durante a episiotomia. A pressão ar
terial é verific:lda com freqüência porque 
o procedimento pode causar hipotensão 
repentina. A administração intravenosa 
de líquidos, e possivelmente de medica· 
ção, é muitas vezes feita para combater 
essa reação. Em virtude do risco de hi
potensão, a epidural em geral não é usa
da quando há alguma complicação 
hemorrágica - placenta prévia, pré
eclâmpsia ou eclâmpsia, ou sofrimento 
fetal. O monitoramento fetal contínuo 
é geralmente necessário, pois a epidural 
é às vezes associada à diminuição cto ba
timento cardíaco do feto. 

A medida que a epidural se toma mais 
popular, avultam mais e mais seus in
convenientes. Como é capaz de blo
quear o impulso da mãe para os esfor
ços expulsivos, a extração a fórceps ou 
a vácuo fica cada vez mais necessária pa
ra completar o parto quando se usa a epi
dural. Há indícios também de que nos 
primeiros trabalhos de parto a epidural 
possa aumentar a necessidade de cesaria
na. Portanto , embora a epidural seja um 
enfoque valioso para o alívio da dor no 
trabalho de parto, não deve ser usada ro
tineiramente. 

O bloqueio espinhal (para a cesaria
na) e o espinhal baixo, ou em sela (para 
o parto vaginal com auxilio do fórceps), 
são feitos em dose única antes do parto. 
A mie fica deitada de lado (com as c:os· 
tas curvadas, pescoço e joelhos fletldos) 
e o anestésico é injetado no líquido que 
circunda a medula espinhal. Pode haver 
náusea e vômito durante o efeito da dro
ga, que dura de 1 hora a 1 hora e meia. 
A semelhança da epidural, há risco de 
declínio da pressão arterial. A elevação 
das pernas, a inclinação do útero para 
a esquerda, u administração Intraveno
sa de líquidos e, por vezes, a medicação 
ajudam a prevenir ou a combater essa 
complicação. Depois do parto, as pacien· 
ces raquianestesiadas precisam habitual· 
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mente permanecer deitadas de costas du
rante cerca de oito horas, e algumas ex
perimentam cefaléia pós-raquianeste
sia. De forma análoga à epidural, a ra
quianestesia (ou anestesia espinhal) não 
costuma ser empregada em caso de pla
c~nta prévia, pré-eclâmpsia ou eclãmp
sia, ou sofrimento fetal. 

O bloqueio caudal é semelhante ao 
epidural, exceto que elimina a sensibili
dade de uma região mais limitada, re
quer maior dose para ser eficaz e mais 
habilidade por parte do anestesista. 
Também inibe o trabalho de parto Em 
virtudf desses riscos em potencial, é ho
je usado com menos freqüência do que 
no passarJo. 

Anesttsia geral. Antigamente a mais po
pular para o alívio da dor durante o par
to, ,. anestesia geral - em que a paciente 
adotmece- é usada quase que exclusi
vamente para os partos cirúrgicos e às 
vezes para o desprendimento da cabeça 
em partos pélvicos. Dada .-. rapidez <.lo 
seu efeito, costuma ser usada em cesa
rianas de emergência, quando não há 
tempo para administrar anestesia re
gional. 

Os inalantes, como os usados para 
efeito analgésico, servem à indução da 
anestesia geral - muitas vezes em con
junto com outros agentes. O procedi
mento é conduzido por anestesista na 
sala de partos e/ ou no centro cirúrgico. 
~. mie permanecn acordada durante a 
preparaçllo e Inconsciente pelo tempo ne
cessário ao término do parto (em geral, 
alguns minutos). Ao despertar, pode 
sentir-se tonta, desorientada e inquieta. 
Pode também apresentar tosse e dor de 
garganta (devido ao tubo endotraqueal), 
vômitos, com inatividade intestinal e ve
sic . .ll. Outro possível efeito colateral é o 
decllnio da pressão arterial. 

O problemu de mnlor monta com a 
anestesia geral está em que, ao ser a mãe 
sedada, o feto também o é. A sedação 
fetal pode ser minimizada, contudo, pc-

la administração da anestesia o mais pró
ximo possível do parto real. Assim o feto 
poderá ser retirado antes de o anestési
co o ter atingido em quantidades signi
ficativas. Ajudam também a levar oxi
gênio ao feto a administração de oxigê
nio à mãe e o emprego do decúbito late
ral (deitada de lado, em geral o esquer
do). 

O outro risco importante da anestesia 
geral é o do vômito e o da broncoâspi
ração (inalação) do que é vomitado, fe
nômeno capaz de causar complicações 
(como a pneumonia por broncoaspira
ção). É por isso que se proíbe a gestante 
de comer ou beber grande quantidade de 
líquidos ao entrar em trabalho de parto 
e se introduz pequena sonda até a gar
ganta (pela boca) para prevenir a aspi
ração. Por vezes também se ministram à 
paciente antiácidos por via oral pouco 
antes do procedimento para neutralizar 
os ácidos do estômago em caso de bron
coaspiração. 

Hipnose. Apesar da imagem um tanto 
desgastada da hipnose em certos círcu
los, a hipnose, em mãos qualificadas, é 
forma legítima e clinicamente aceitável 
de alivio da dor . Nada há de misterioso 
a seu respeito. A sugestão e a força do 
pensamento sobre a matéria são recur
sos ensinados em todos os bons cursos 
preparatórios. Com a hipnose se conse: 
gue elevadíssimo g rau de sugestionabi
lldade que (dependendo da suscetibili
dade da pessoa e do tipo de hipnose em
pregada) é capaz de tanto relaxar e 
aquietar a mulher que chega a eliminar
lhe completamente a percepção da dor. 
Só um em cada quatro adultos é pas
slvel de hipnotização em certo grau. 
(Uma pequena porcentagem é capaz de 
passar por cesariana sem uso de qualquer 
medicação e sem sentir qutllquer dor.) 

O treinamento da gestante para a hip
nose durante o parto deve ter Início com 
uma antecipação de semanas ou meses, 
sob orientação de médico especializado 
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no assunto ou de profissional indicado 
por médico. A gestante pode lançar mão 
da auto-hipnose ou da hipnose induzida 
pelo profissional. Em ambos os casos, 
tenha cautela -a hipnose pode ser usa
da de forma errônea. 

Outros métodos para o alfvio da dor. Há 
diversas técnicas que visam reduzir a per
cepção da dor sem o uso de medicamen
tos e que às vezes são eficazes. São urna 
ótima opção para as mulheres em recu
peração de adicção a drogas ou ao álcool 
e para as que não querem usar medica
mentos por outros motivos. 

ENET (Estimulação Neuroe/étrica 
Transcutânea). São empregados elétro
dos para estimular as vias nervosas pa
ra o útero e a cérvice. Supõe-se que essa 
estimulação interfira nos outros aportes 
sensitivos no trajeto das mesmas vias -
a dor, por exemplo. A intensidade da es
timulação é controlada pela paciente, 
permitindo-lhe aumentá-la durante uma 
contração e reduzi-la entre uma e outra. 
Cresce o seu uso em d iversos hospitais 
norte-americanos. 

Acupuntura. Há muito popular na 
China e às vezes empregada nos EUA, 
a acupuntura provavelmente funciona de 
acordo com o mesmo princípio da esti
mulação transcutânea. Mas a estimula
ção nesse caso é feita por agulhas 
inseridas e manipuladas através da pele. 

Alteração dos fatores de risco de 
maior percepção da dor. Numerosos fa
tores, emocionais e físicos, podem inter
ferir na percepção pela mulher da dor do 
parto. Alterá-los permite muitas vezes 
oferecer-lhe mais conforto durante o tra· 
balho de parto (ver p . 341). 

Fisioterapia. Massagt:m, calor, pres
são ou contrapressão ministrados por fi
sioterapeuta ou pelo marido ou por umn 
amiga ou amigo muitas vezes diminuem 
a percepção da dor . 

Distração. Qualquer coisa - ver TV, 
ouvir música, meditar, prat icar exer
cícios respiratórios- q·~.e desvie o pen-

sarnento da dor pode diminuir-lhe a 
percepção. 

PARA TOMAR A DECISÃO 

Nunca as mulheres tiveram tantas 
opções no parto quanto hoje. E, 

com a exceção de certas situações de 
emergência, a decisão de fazer ou não fa
zer uso de medicamentos durante o tra
balho de parto e o parto ficará em 
grande medida a cargo da própria ges
tante. Eis como tentar tomar a deci~ão 
mais correta, para você e para o seu 
bebê: 

• Discutir a analgesia e a anestesia com 
o obstetra bem antes de começar o tra
ba lho de parto. A habilidade e a ex
periência do profissional o tornam um 
aliado inestimável no processo de de
cisão. Bem antes de sentir as p:rimei
ras contrações, convém verificar quais 
os tipos de medicamento que ele ou ela 
gosta de usar com mais freqüê:ncia e 
quais os efeitos colaterais à miie e à 
criança. Saiba também quando con
sidera a medicação absolutamente ne
cessária e quando acha que a opção 
deve caber à gestante. 

• Admitir que, embora o parto seja uma 
experiência natural que muitas mulhe
res possam vivenciar sem medicação, 
não se há de supor que seja uma pro
vação ou um teste de bravura, de for
ça ou de resistência. A dor do parto 
é descrita como a mais intensa da ex
periência humana. A tecnologia mé
dica tem dado às mulheres a opção do 
a livio desse sofrimento através de me
dicamentos. Não se trata apenas de 
uma opção aceitável: crn certos casos 
é primeira opção. 

• Ter em mente que a medicação duran
te o parto (qua lquer medicação) acar
reta riscos e benefícios: só deve ser 
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empregada quando os benefícios su
peram os riscos. 

• Não minta para si mesma e nem seja 
dogmática antecipadamente. Embora 
esteja bem teorizar a respeito do que 
talvez seja o melhor para você sob cer
tas circunstãncias, é impossível prever 
que espécie de trabalho de parto ou de 
parto você terá, como você vai reagir 
às contrações, e se você vai querer, 
precisar ou ser obrigada à medicação. 
Mesmo que tenha programado uma 
cesariana, você pode planejar só de 
forma tateante uma anestesia epidu
ral; complicações de último minuto 
podem exigir anestesia geral. 

• Se durante q trabalho de parto a ges
tante sentir necessidade de medicação, 
c0nvém discutir com a enfermeira ou 
com o marido. Mas não convém in
sistir nela de imediato. Recomenda-se 
tentar suportar a dor durante 15 mi
nutos mais ou menos, durante os quais 

a parturiente deve se esforçar p;.ua o 
melhor relaxamento, através das téc
nicas aprendidas, sendo confortada 
ao extremo pelo auxiliar (o marido). 
Descobre-se que às vezes se consegue 
controlar a dor ou que os progressos 
obtidos durante os 15 minutos forta
lecem o ânimo para continuar sem 
ajuda por outros meios. Se no entan
to a gestante perceber que, transcor
rido aquele lapso de tempo, ·-há 
necessidade de analgesia, convém 
solicitá-la - e não se sentir culpada. 
Naturalmente, se o médico achar que 
há necessidade imediata de medicação 
para a segurança da mãe ou do bebê, 
a espera não é recomendada. 

• Lembre-se de que o seu bem-estar e o 
do bebê é a sua prioridade número um 
(assim como durante toda a gravidez), 
e não uma idéia preconcebida e idea
lizada do parto. Todas as decisões de
vem ser tomadas tendo-se em mente 
essa prioridade. 
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O Oitavo 

Mês 
AS CONSULTAS 

Depois da 32~ semana, o obstetra 
talvez resolva marcar a consulta 
a intervalos de duas semanas, pa

ra m<:lhor acompanhar o estado da mãe 
e do bebê. Dependendo das necessidades 
da gestante e do estilo do médico, talvez 
passe a ser verificado o seguinte:' 

• Peso e pressão arterial 

• Urina, para determinação do açúcar 
e das proteínas 

• Batimento cardíaco fetal 

• Altura do fundo (região superior do 
útero no abdome) 

• Tamanho (aproximado) e posição do 
feto, por palpação 

• Exame dos pés e das mãos, em busca 
de edema (inchação), e das pernas, pa
ra identificação de 'arizes 

• Sintomas vivenciados, sobretudo 0s 
pouco comuns 

• Perguntas e problemas a discutir -o 
melhor é levar uma lista pronta 

Os SINTOMAS COMUNS 

O
ra a gestante experimenta todos os 
sintomas arrolados, ora só alguns 
deles. Alauns utlvez tenhum per· 

slstido desde o mês anterior, outros po-

'Consultar o Apêndice para a expllcaçllo dos 
procedimentos e dos exames realizados. 

derão ser de aparecimento recente ou de 
difícil percepção. É possível o surgimen
to ainda àe outros, mgnoa comuns. 

FfSJCOSt 

• Atividade fetal acentuada e regula. 
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' Aumento da secreção vaginal, branca
centa (leucorréia) 

• Maior constipação 

• Azia, indigestão, flatulência (gases), 
eructações (arrotos) 

• Cefaléia ocasional, desmaios e ton
teiras 

• Congestão nasal e, por vezes, sangra
mente nasal; entupimento dos ouvi
dos 

• Sangrarnento das gengivas 

• Cãibras nas pernas 

• Dor lombar (lombalgia) 

• Edema leve (inchação) dos pés e tor
nozelos, às vezes das mãos e do ros
to 

• Varizes 

• Hemorróidas 

• Coceira no abdome 

• Falta de ar, mais acentuada à medida 
que o útero comprime o~ pulmões, o 
que melhora com a descida do bebê 

• Sono diffcU 

• Aumento das contrações de Braxton 
Hicks 

• Maior inépcia e deselegância ao andar 

• Colomo, espontAneo ou a expressao, 
pelo bico dos seios (embora possa se 
manifestar apenas depois do parto
o colostro ainda não é leite) 

EMOCIONAIS: 

• Maior ansiedade pelo término da 
gravidez 

• Apreensão quanto à saúde do bebê, ao 
trabalho de parto, ao próprio parto 

• Aumento da desatenção, do esque
cimento 

• Excitação: agora falta pouco 

0 ASPECTO FísiCO 
NO OITAVO Mts 

Ao fim do oitavo m~s. o beb~ tem apro
ximadamente 45 em e pesa cerca de 2.500 
gramas. O crescimento, sobretudo do en
céfalo, ~ maior nes~ perfodo e o feto Jd 
pode ver e ouvir. Os sistemas, na grande 
maioria, estilo b1m dmn110lvldos, mas 
os pulml1es ainda sllo Imaturos. Se o be
b~ nascer agora, silo excelentes as suas 
chances de sobrevida. 
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As PREOCUPAÇÕES COMUNS 

FALTA DE AR 

"Às vezes sinto dificuldade em respirar. Será 
que falta oxigDnio pura o bebê?" 

A falta de ar não significa que a ges
tante e o bebê padeçam da falta de 

oxigênio. As modificações do sistema 
respiratório durante a gestação, na rea
lidade, permitem um maior volume res
piratório (volume corrente), cuja 
utilização se faz de forma mais eficaz. 
Além disso, as gestantes experimentam, 
na grande maioria, uma dificuldade res
piratória de magnitude variável (algumas 
sente;n-na como necessidade consciente 
de respirar mais profundamente) - so
bretudo no último trimestre, quando o 
útero em expansão comprime o diafrag
ma e, por conseguinte, os pulmões. O 
alívio costuma advir quando se dá a in
sinuação (ao assentar-se o feto na região 
pélvica inferior, em geral duas a três se
manas antes do parto na primeira gesta
ção). Nesse ínterim, a gestante talvez 
respire melhor sentada com o tronco ere
to e não com ele curvado, dormindo re
costada (com amparo ao tronco) e 
evitando os esforços excessivos. 

As mulheres que exibem uma barriga 
"baixa" durante a gravidez talvez nun
ca venham a sentir falta de ar, o que tam
bém é normal. 

A falta de ar mais intensa, entretan
to, e que se ucornpunhu de rcsplruc,:llo rá
pldl\1 ohtnoae doa léblo8 • da pontu doM 
dedos, de dor torácica e/ ou de taquicar
dia (pulso rápido) não ~normal e requer 
um telefonema Imediato ao médico ou 
Ida ao pronto-socorro. 

PRESSÃO (DO BEBÊ) 
NAS COSTELAS 

"É como ~·e meu fillw cah·asse com força os 
pés nas minhas costelas - e dói bastante. " 

Nos últimos meses, quando o feto se 
sente à vontade em seu cubículo es

treito, muitas vezes descobre um canti
nho para enfiar os pés - entre as 
costelas da mãe -, uma sensação que 
não é nada agradável. Talvez se você mu
dar de posição possa convencê-lo a fa
zer o mesmo. Alguns exercícios tipo 
"Corcova de Dromedário" (p. 228) po
derão fazê-lo mudar de posição. Ou tente 
respirar profundamente ao elevar um 
braço sobre a cabeça; então exale ao 
abaixar o braço; repita algumas vezes à 
manobra com cada braço. 

Se nenhuma dessas táticas funcionar, 
aguarde. Quando a sua "dorzinha-nas· 
costelas" se insinuar, ou se encaixar na 
pelve, o que costuma ocorrer duas a três 
semanas ames do parto nas primeiras 
gestações (embora não até começar o tra
balho de parto nas subseqüentes), é bem 
provável que ele ou ela não consiga CO· 
locar mais os dedinhos tão alto. 

INCONTINÊNCIA 
POR ESTRESSE 
"0Jmecei o eliminar urino sem fazer forçu. &t6 
oiNIIIIIU cm:1·u erruúo?" 

No l\ltlmo tr llni.IN~rt 1 ul"llllllll! .uulhll• 
res apresentam esse sintoma, t:m ge

ral quando riem , tossem ou espirram. 
Trata-se da Incontinência urinária pores
tresse e decorre da grande pressão uterl· 
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na sobre a bexiga. Os exercícios de Ke
gel (ver p. 225) ajudam a reforçar a mus
culatura pélvica e podem aliviar o pro
blema. Ajudam também a prevenir a in
continência pós-parto. 

O GANHO DE PESO 
E O TAMANHO DO BEBÊ 

"Fiquei tão gord'l que receio pelo tamanho do 
bebê e pela dificuldade na hora do pano. '' 

O ganho excessivo de peso não neces
sariamente terá sido partilhado pe

lo feto. O ganho de 15 a 20 quilos pode 
significar um recém-nascido de 2.500 a 
3.500 g, ou até mesmo menor, caso o pe
so tenha sido ganho em sua maior parte 
através de alimentação inade11uada. Em 
média, contudo, quanto maior o ganho 
pondera ., maior o bebê. O peso do bebê 
ao nascer pode também sofrer influên
cia do próprio peso da gestante ao nas
cer (as que nasceram grandes tendem a 
gerar filhos grandes) e do peso pré
gestacional (em geral, mulheres mais 
obesas dão à luz filhos mais gordinhos). 
Ao palpar o abdome e medir a altura do 
fundo (do alto do útero), o obstetra se
rá capaz de dar uma idéia do tamanho 
do bebê, embora só no "olhômetro" o 
erro possa chegar a um quilo. A sono
grafia é mais precisa, embora também 
possa falhar. 

Mesmo quando o bebê é grande, nâo 
quer dizer automaticamente que o par
to venha a ser difícil. Embora um bebê 
de 3.000 g muitas vezes nasça com mais 
facilidade que um de 4.000 g, muitas mu
lheres são capazes de dar à luz filhos 
maiores por parto vaginal e sem compli
c.:uçõcs. O falm <.lclcrminantc, como em 
q uulqmtr porto, ô u proporcrl\o entre " 
pelve da mãe e a cabeça do bebê (sua par
te maior). Há algum tempo, o exame ra
diológico era usado rotineiramente para 
determinar se havia desproporção entre 

a cabeça do concepto e a pelve (despro· 
porção cefalopélvica). Mas a experiên
cia clínica e as pesquisas demonstraram 
que o exame radiológico não é um indi· 
cador preciso do problema, em parte 
porque não prediz o quanto a cabeça fe
tal se amoldará ao canal do parto. Em
bora o risco do exame seja pequeno, só 
raramente é recomendado, quando os 
benefícios se sobrepõem aos riscos. 

Hoje, quando há alguma suspeita de 
desproporção cefalopélvica (às vezes 
chamada de desproporção fetopélvica), 
o comum é o médico permitir que a par
turiente entre em trabalho de parto nor
malmente. Nesse caso, o trabalho de 
parto prossegue com acompanhamento 
diligente, e se a cabeça fetal descer e a 
cérvice se dilatar em ritmo normal, 
permite-se que o trabalho de parto con
tinue. Se o trabalho não progredir, é pos
slvel tentar uma intervenção com 
ocitocina. Mas se não houver qualquer 
progresso, costuma-se optar pela ce
sariana. 

A SILHUETA DA BARRIGA: 
MUITAS VARIAÇÕES 

"Todos me dizem que estou com uma barriga 
muito pequena e baixa para o oitaPo mês. Se· 
rá que o bebe não está crescendo direito?" 

Seria boa idéia usar tampões nos ou
vidos e viseiras durante toda a gesta

ção, como parte do guarda-roupa de to· 
da gestante. Seu uso durante os nove 
meses evitaria a preocupação gerada pelo 
equivocado comentário de parentes, ami
gas - mesmo estranhas -e também as 
comparações invejosas da própria bar
riga com a de outras gestantes, maiores, 
mottoras, mnl• blllKaa ou mais altns. 

Da mesma forma que duas tnulhere& 
antes da gestação não apresentam pre
cisamente proporções idênticas, a silhue
ta de duas gestantes nunca é igual. A 
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configuração do ventre, em tamanho e 
em forma, depende da alta ou da baixa 
estatura, da magreza ou da obesidade, 
da delicadeza ou do vigor. E dificilmen
te indica o tamanho do bebê. A mulher 
delicada, baixa e pequena pode dar à luz 
filho maior que o de uma de ossos mais 
longos, de porte mais alto e largo. 

A única avaliação precisa da evolução 
e do bem-estar do bebê quase sempre só 
pode ser feita pelo obstetra. Fora de seu 
consultório, convém não dar nenhuma 
atenção ao que se ouve ou ao que se vê 
- e menores serão as chances de preo
cupação neste sentido. 

APRESENTAÇÃO E 
POSIÇÃO DO BEBÊ 

·'Meu médico diz que o beb~ est4 na posição 
pélvica (nádegas). De que modo isso interfere 
no trabalho de pano e no pano?" 

Nunca é cedb demais para a gestante 
preparar-se para a possibilidade de 

parto pélvico, embora seja muito cedo 
para a essa altura resignar-se com ele. Os 
bebês, na grande maioria, se colocam 
com a cabeça para baixo entre a 32~ e 
a 34? semana . Alguns, contudo, deixam 
pais e médicos apreensivos até uns pou
cos dias antes do parto. 

Há parteiras habilitadas que recomen
dam a prática de exercícios nas últimas 
oho semanas voltados para o reposicio
n~mento do bebê que se aprcscntu de ná
degas. Não há comprovação clínica de 
que tais exercícios funcionem, mas tam
bém não há indicação de que sejam pre
judiciais. 

Quando o concepto ainda se acha na 
posição pélvica peno do filll da gestação, 
pode-se tentar a versão cefálica externa: 
o m~dlco, colocando as mt\os no abdo· 
me da mãe, com o auxílio da ultra
sonografia e com muita delicadeza, tenta 
inverter a polaridade do feto. A condi-

ção fetal é constantemente monitoriza
da para que o cordão umbilical não seja, 
por acidente, comprimido, ou para que 
a placenta não sofra qualquer problema. 
É melhor realizar o procedimento antes 
do trabalho de parto ou bem no seu iní
cio, quando o útero ainda está relativa
mente relaxado. Depois da inversão, a 
maioria dos fetos continuam com a ca
beça para baixo, mas alguns tornam à 
posição anterior 'pélvica). 

Quando favorável (em mais da meta
de dos casos), a versão externa redU2 a 
probabilidade do parto cesáreo. Por is
so popularizou-se, e são muitos os mé-" 
dicos que a empregam, pelo menos 
ocasionalmente. Alguns hesitam em usá
la por causa da possibilidade de compli
cações. Só deve tl!ntar realizá-la o mécli
co com experiência na manobra- e que 
esteja preparado para fazer uma cesaria
na de emergêncnia caso surja algum 
problema. 

A posição pélvica ou de nádegas é 
mais comum quando o feto é menor do 
que a média e não se encontra adequa
damente alojado no útero, quando o úte
ro tem forma peculiar, quando há 
excesso de líquido amniótico, quando há 
mais de um feto, e em mulheres que já 
tiveram filhos (multíparas) nas quais o 
útero se encontra mais relaxado. Se o seu 
bebê, leitora, estiver entre os 3% ou 4% 
que se encontram nessa posição ao ter
mo da gestação, convém discutir com o 
obstetra as diversas opções para o parto 
(as parteiras não costumam fazê-lo). É 
possível o parto vnjlnal normal, embo
ra, dependendo elas várias condições, tal
vez seja necessário o parto cirúrgico. (O 
que não é o fim do mundo, e eventuali
dade para a qual todas as gestantes de
vem estar preparadas . Ver p. 350.) 

Parecem fra~:as as provas científicas 
que Indicam, no caso da apresentação 
pélvica, o parto vaginal ou o I:C:Háreo. 
Nesses casos, acredita-se que o parto va
ginal seja perfeitamente seguro até em 
metade das situações, mas apenas se o 
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A Silhueta da Barriga no Oitavo Mês 
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São mo~tradas apenas três silhuetas diferentes da barriga por volta do fim do oita~o mês. 
Dependendo do tamanho e da posição do bebê, do tamanho e do peso da gestante, a barriga 
pode ser mais alta, mais baixa, maior, menor, mais larga ou mais compacta. 

médico ti ver experiência na sua execu
ção. Hé. pes::tuisas que demonstram que 
nem s1:rnpre o possível risco decorra do 
parto em si, mas rla causa da posição pél
vica: a prematuridade ou o baixo peso 
do bebê, por exemplo, ou quando há 
múltiplos fetos, ou ainda quanC:o há pro
blema congênito. 

Alguns médicos rotineiramente ado
tam a cl!sariana na apresentação de ná
degas, acrt:ditando st:r a via mais segura 
a seguir para o bebê (em países onde o 
risco de processo por imperícir ou im
prudência é maior -EUA, por exemplo 
- pode ta11bém ser a melhor conduta 
para os próprios médicos: evitam a pos-

sibilidade de lesão do nascituro decorren
te de parto vaginal). Outros, persuadi
dos pela própria experiência ou pela de 
outros, que atestam a segurança do par
to vaginal nesses casos, permitem a pro
va de trabalho de parto nas soaulntes 
condições: 

• O bebê se encontra em apresentação 
pélvica incompleta (modo de nádegas, 
pernas estendidas sobre o tronco, até 
o rosto do bebê). 

• O bebe é comprovadamente pequeno 
(com menos de 4.000 g) para facilitar 
a passagem, mas não tão pequeno 
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A Posição do Bebê 

VÉRTICE NADEGAS 
Cerca de 96 em cada 100 bebês se apresentam primeiro de cabeça (de vértice - apresentaçilo 
cefálica). Os restantes se encontram numa das posições pélvicas (de nádegas- apresentaçao 
pélvica). Aqui ilustramos aapresentaçao pélvica completa. Quando as pernas do bebê se apre
sentam na pélvico, estendendo-se junto à cabeça, tem-se o parto mais fácil dentre essas mo
dalidades. 

(menos de 2.500 g) a ponto de colo
{ar o parto vaginal em risco. Em ge
ral, os partos em que se dá apresen
tação pélvica e os bebês têm menos de 
36 semanas de gestação são realizados 
por cesariana. 

• Não há evidência de placenta prévia, 
de prolapso do cordão umbilical, ou 
de sofrimento fetal que possa ser fa
cilmente remediado. 

• A mãe não tem problema pélvico ou 
obstétrico que pudesse complicar o 
parto vaginal; a pelve parece al)resen
tar tamanho apropriado; e não há his
tória de prévios partos di fíceis ou 
traumáticos. Alguns médicos exigem 
que a mãe tenha menos de 3S anos. 

• O segmento fetal de apresentação es
tá insinuado (desceu à pelve) ao inl· 
c:iar o trabalho de parto. 

• A cabeça fetal não se encontra hipe
restendida: o queixo se volta em dire· 
ção ao tórax. 

• Tudo (e todo mundo) está preparada 
para um parto cirúrgicc de emerg..!n
cia caso este se torne repentinamente 
necessário. 

Quando vai se tentar um parto vagi
nal, o trabalho de parto é monitorizado 
com minúcia numa sala de parte• equi· 
pada cirurgicamente. Se tudo correi 
bem, o parto prossegue. Se a cérvice se 
dilatar muito vagarosamente ou se sur· 
gir algum outro problema, o médico e a 
equipe cirúrgica estão prontos para rea .. 
llzar uma cesariana em questão de mi
nuto!!. A monitorl~llçfto futnl olotrGnlce 
continua 6 absolutamente essencial. As 
vezes, adota-se a anestesia epidural (ver 
p. 268) para evitar que a mãe expulse 
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com muita força antes da plena dilata
ção (que pode causar compressão do cor
dão entre o bebê e a pelve). Ocasional
mente, a conduta é a anestesia geral (ma
terna) quando o bebê está a meio cami
nho, para permitir a rápida conclusão do 
pano pelo médico. O fórceps pode ser 
usado para manter a cabeça devidamente 
fletida e para ajudar a livrá-la sem tra
cionar muito o corpo ou o pescoço. É ro
tina muitas vezes uma ampla episiotomia 
para facilitar o processo. 

As vezes, quando se programa acesa
riana, o trabalho de parto evolui tão ra
pidamente que as nádegas do bebê des
lizam para a pelve antes de iniciada a ci
rurgia. Nesse caso, a maioria dos médi
cos tenta o parto vaginal e não uma 
cesariana apressada e diffcil. 

"Como saber se o bebê está na posiçDo corre· 
ta para o parto?" 

Descobrir onde estão os ombros, os 
cotovelos e as nádegas pode ser mais 

divertido do que ver TV, mas não é a for
ma mais exata de saber a posição do be
bê. O médico provavelmente poderá ter 
melhor idéia do que a gestante, ao pai
par-lhe o abdome com a palma das mãos 
treinadas, das p:;.lfles identificáveis do 
bebê. As costas do feto, por exemplo, 
costumam ser convexas, lisas, em opo
sição a um monte de pequenas irregula
ridades das partes pequenas - mãos, 
pés, cotovelos. No oitavo mês, a cabeça 
costuma se alojar junto à pelve; é arre
dondada, firme e, quando empurrada 
para baixo, oscila para trás sem mover 
o restante do corpo. As nádegas são de 
forma menos regular, mais moles, do 
que a cabeça. A localização do batimen
to cardíaco do bebê é outro indício de 
sua posição- quando a apresentação é 
primeiramente c:efállcü, o batimento car· 
díaco costuma ser ouvido na metade In
ferior do abdome: será mais intenso se 
o bebe estiver com as costas voltadas pa-

ra a frente da mãe. Em caso de dúvida 
em relação à posição, a sonografia per
mite o esclarecimento. 

SUA SEGURANÇA 
DURANTE O PARTO 

"Sei que a ciência médica quase que eliminou 
todos os riscos vinculados ao parto, mas ainda 
tenho medo de morrer." 

Houve um tempo em que as mamães 
arriscavam a vida para ter os filhos. 

Em algumas regiões do mundo, ainda a 
arriscam. Nos Estados Unidos, atual
mente, o risco de vida materno durante 
o trabalho de parto e o parto é pratica
mente inexistente. Menos de 1 em 10.000 
mulheres morre durante o parto. Esse 
número não inclui apenas as gestantes 
com cardiopatias crônicas e outras en
fermidades graves, mas aquelas que têm 
o parte• em barracos em lugarejos remo
tos e em condições precárias, sem assis
tência médica. 

Em suma, mesmo quando a gestação 
é de alto risco - e certamente quando 
não o é-, as chances de sobrevida são 
bem melhores do que durante uma ida 
de carro ao supermercado, ou um pas
seio por uma rua movimentada. 

A ADEQUAÇÃO FÍSICA 
PARA O PARTO 

"1'enhu um metro e melo de altura, sou "mito 
mlgnon. Rec~iu ter prublemus em dur à luz um 
filho." 

Felizmente, ao chegar a hora do parto, 
o que conta é o que está dentro, não 

o que está fora. O tamanho e a forma 
da b11c:lu em rtlaçllo ao tamanho da ca· 
beça do bebe são os fatores que deter
minam o grau de dificuldade do parto. 
E nem sempre se pode inferir esses ele-
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mentos pélvicos pelo seu aspecto exte
rior. Uma mulher baixa e magra poderá 
ter pelve mais espaçosa que uma outra 
alta e entroncada. O obstetra poderá fa
zer uma estimativa precisa do tamanho 
da bacia- em geral através de medidas 
feitas à primeira consulta do pré-natal. 
Em caso de dúvida sobre a adequação da 
bacia ao tamanho do bebê, durante o 
trabalho de parto, poderá ser feita uma 
sonografia. 

Naturalmente, em geral, o tamanho 
global da pelve, assim como de todas as 
estruturas ósseas, é menor em pessoas de 
menor estatura. As orientais, por exem
plo, costumam ter bacia menor do que 
as nórdicas. Felizmente, a natureza, na 
sua sabedoria, dificilmente confere às 
orientais um bebê do tamanho do das 
nórdicas - mesmo quando o pai é um 
atleta de 1, 90 m. Em contrapartida, o 
que acontece é serem quase todos os be
bês perfeitamente harmonizados ao ta
manho da pelve materna. 

O TRABALHO DE PARTO 
E O PARTO NA 
GRAVIDEZ GEMELAR 

"Estou esperando gêmeos. Será que o jXJrto vui 
ser diferente dul· uutruJ?" 

As diferenças poderão não ser muitas. 
Muitos são os partos de gêmeos que 

se fazem por via vugiuul e sem compli· 
caçces.1 

No entanto, há pos~ibllidadc de cer
tas complicações. Em geral os problemas 
não surgem na primeira fase do traba
lho, que costuma em média ser mais 
abreviauo do que na gcstaçilo únicu. 
(Embora a fase ativa e a expulsiva sejam 
mais prolongadas, o tempo total da pri-

lQuanto maior o mimero de fe tos, porém, 
maior a probabilidade de parto cirúrgico. 

meira contração ao parto costuma ser 
mais abreviado.) O parto pode ser f,eito 
normalmente, às vezes com emprego de 
fórceps para evitar o trauma exces:;ivo 
dos bebês. Mas recomenda-se que um 
anestesista fique a postos em caso de: ser 
necessário o parto cirúrgico. Também de 
prontidão costt,ma ficar um pediatra ou 
neonatologista, para que entrem logo em 
ação com os gêmeos se necessário. Mui
tas vezes o parto é feito com monitori
zação fetal (dos dois bebês). 

Os gêmeos muitas vezes causam pro
blemas inesperados. Estes podem come
çar durante o parto. Como há mais de 
um bebê, e mais de um conjunto só de 
circunstâncias, o parto de um poderá ser 
diferente do do outro. Pode acontecer de 
um nascer por via vaginal e o outro por 
via transabdominal , por exemplo. As ve
zes o saco amniótico de um se rompe es
pontaneamente e o do outro não. 

Em geral, o segundo nasce 20 minu
tos depois do irmão. O médico, para au
xiliar no parto do segundo, poderá usar 
ocitocina ou fórceps ou inclusive reali
zar uma cesariana. Depois de nascidos, 
a placenta ou as placentas costumam se 
desprender rapidamente. Às vezes, po
rém, o delivramento é lento e requer o 
auxílio do médico. 

UM BANCO DE SANGUE 
PRÓPRIO 

"Estou preocupada com u poss/IJJ/Itlutle tle pre
c/sur tle uma trumifilsao tlurullle a /Hirto e de 
rl!cel>er suny11e ctJIIIII/1/IIIutlo. l~us.~o 1/,\'ltH:tJf 
meu pr6prio sangue unte.\' do parto?" 

Em primeiro lugar, é muito pequena I 
a possibilidauc de você precisar de . 

transfusão de sangue. Só 1% dos partos 
vaginais e 20Jo das cesarianas requerem 
uma. A mulher, caructerlstlc:umente, per· I 
de de I a 2 xícaras de sangue (250 a SOO 
ml) durante o parto vaginal e de 2 a 4 
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xícaras durante uma cesariana. Essa per
da não representa problema, já que o vo
lume de sangue durante a gravidez cresce 
em 40o/o a 50%. Em segundo lugar, o ris
co de contrair AIDS ou de contrair he
patite B ou C (as doenças mais 
habitualmente transmitidas pela transfu
são de sangue nos EUA) é muito baixo 
(estima-se que I em 40.000 ou I em 
250.000), já que lá todo o sangue doado 
é testado por testes muito precisos (em
bora não sejam perfeitos). Em terceiro 
lugar, como as in~talações para a doa
ção de sangue autólogo (da própria pes
soa) são limitadas e a prioridade é 
ofere..:ida :\s que vão sofrer cirurgia de 
alto risco, as parturientes podem até nem 
ser aceitas para esse tipo de doação. 

Mas re você tiver motivos para achar 
que estP.ja em alto risco de perda sangüí
nea d1uante o parto, porque o seu san
gue uão coagula normalmente, por causa 
de parto cesáreo, ou por alguma outra 
razão, fale com (J médico sobre a possi
bilidade da doação de sangue autólogo. 
(Doar sangue no fim da gravidez pode
ria ser um proulema por causa da redu
ção excessiva da volemia ou por possível 
desenvolvimento de anemia.} Outra pos
sibilidade é contar com um parente ou 
amigo com sangue compatível para que 
faça urna doação dirigida (a urna pessoa 
específica) pouco antes do parto ou pa
ra que fique de prontidão por ocasião do 
parto caso a doação seja necessária. Nem 
todo hospital está equipado para (ou dis
posto a) essa espécie de doação. Mais 
ainda: a I.!Quipe pode ressaltar que o ri s
co de contrair AIDS por transfusão não 
e menor quun<.lo a douçdo ~de um ami
go ou de um membro da família do que 
quando é do banco de sangue auto
rizado. 

A CESARIANA 
"0 m4dico me disse que vou fbzer cesurlunu. 
Mas acho que a cirurgia é perigosa." 

Embora o adágio popular afirme que 
o nome ' 'cesariana" se deva ao par

to de Júlio César por via abdominal, es
sa hipótese é praticamente impossível. O 
imperador romano p0deria ter sobrevi
vido a uma operação dessa espécie, mas 
sua mãe não - e sabe-se que a mãe de 
Júlio César viveu por muitos anos depois 
de seu nascimento. 

Atualmente, contudo, as cesarianas 
são quase tão seguras quanto os partos 
vaginais para a mãe, e nos partos cLifí
ceis ou quando há sofrimento fetal não 
raro são a rota mais segura para o bebê. 
Embora do ponto de vista técnico seja 
considerada grande cirurgia, os riscos 
que lhe são inerentes são bem pequenos 
- mais próximos dos existentes numa 
tonsilectomia (operação de amígdalas) 
do que os vinculados à cirurgia de vesí
cula biliar, por exemplo. 

Conhecendo tudo o que for possível 
a respeito do parto cirúrgico antes da da
ta prevista - através do obstetra, das 
aulas de pré-natal (o ideal são aulas so
bre cesariana) e das leituras -, a gestan
te se verá mais preparada e afastará mais 
facilmente os receios. 

"0 mMico diz que preciso da cesariana. Tal
vez a cirurgia seja perigosa para o beM. " 

E m caso de parto cirúrgico, as chances 
do bebê serão no mínimo seguras, ou 

até mais seguras, do que se se fiZesse par
to vaginal. Todos os anos milhares de be
bês que talvez não sobrevivessem à 
perigosa jornada pelo canal do parto (ou 
que talvez sobrevivessem com seqi.lelas) 
silo removidos do abdome materno em 
perfeitas condições, incólumes. 

Embora se especule sobre possíveis 
prejuízos para o bebê, não há evidências 
comprobatórias dessa possibilidade. Na
turalmente uma maior proporção de be
bês assim nascidos apresenta problemas 
clínicos, mas quase sempre em decorrên
cia do sofrimento anterior que dctcrml· 
nou a cirurgia, e não em decorrência da 
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cirurgia em si. Muitos nem teriam nas
cido vivos se tivessem dependido de par
to natural. 

Em grande medida, os bebês que nas
cem através do parto cirúrgico não dife
rem dos vindos ao mundo por parto 
vaginal - não obstante levem ligeira 
vantagem sobre os últimos em termos de 
aspecto inicial. Por não terem de 
acomodar-se aos estreitos confins da ba
cia, costumam apresentar conformação 
c1a cabeça de melhor aspecto- arredon
dada e não pontuda. 

Os índices de Apgar (a escala que per
mite avaliar as condições do lactente ao 
nascer) são comparáveis entre os bebês 
nascidos por ambas as modalidades de 
parto. Os nascidos por cesariana apre
sentam ligeira desvantagem: o excesso de 
muco existente nas suas vias respirató
rias não é expelido como no parto natu
ral, embora possa ser facilmente 
ru.pirado depois do parto. São raríssimas 
as lesões graves sofridas pelo bebê du
rante o parto cirúrgico - muito mais ra
ras do que durante o parto vaginal. 

A lesão mais provável a ser sofrida pe
lo bebê durante o parto cirúrgico é de na
tureza psicológica - não por causa do 
parto em si, mas por causa da atitude da 
mãe para com ele. Por vezes a mãe sub· 
metida a cesariana ressente-se subcons
cientemente do bebê que ela sente como 
a tendo privado de seu momento mais 
sublime e fez recair sobre o seu corpo tal 
sofrimento.' Poderá permitir q·le o ciú· 
me sentido para com outras que tiveram 
parto vaginal e a culpa por sua "falha" 
Interfiram no estabelecimento de uma 
boa relaçlo com o bebê. Ou talvez In· 
corretamente Imagine que o bebê assim 
nascido seja extraordinariamente frágil 
(poucos o são) e se torne superproteto
ra. Desenvolvendo-se tais sentimentos, 

lAa mulheres que tem parto vaginal podem ex
perimentar ressentimento semelhante, quase sem
pre tempor•rlo, por causa das dores do parto. 

cumpre à mãe combatê-los e enfrentá
los, além de, se necessário, recorrer a au
xilio profissional para resolvê-los. 

Muitas vezes, porém, as atitudes des
trutivas podem ser evitadas desde o prln
dpio. Primeiro, reconhecendo que a 
modalidade de parto de forma alguma 
vai se refletir na mãe ou na criança; uma 
mulher não é menos mãe e seu bebê não 
é menos o fruto de seu ventre quando 
ocorre cesariana e não o parto normal. 
Segundo, assegurando a oportunidade de 
relacionamento com o bebê no momen
to mais precoce possível. Bem antl.lS de 
entrar em trabalho de parto, deixar o 
obstetra saber que, em caso de cesaria
na, você gostaria de segurar ou de ama
mentar o bebê já na mesa cirúrgica, ou, 
se isso não for possível, no pós
operatório imediato (no quarto de pós
operatório). Se a leitora esperar até o dia 
do parto para falar de suas intenções, tal
vez não tenha forças ou oportunidade 
para concretizá-las. O planejamento an
tecipado também lhe dá a oportunidade 
de questionar os regulamentos hospita
lares - os exigidos por todos os partos 
cirúrgicos, por exemplo, mesmo os mais 
recomendáveis-, conseguindo com que 
a deixem passar o maior tempo possbel 
na unidade de tratamento intensivo neo
natal. Os argumentos racionais, sem his
teria, são mais capazes de provo;ar uma 
mudança ou exceção nos regulamentos. 

Se, não obstante as boas intenções, a 
leitora se vir muito enfraquecida para 
participar de qualquer relacionamento 
afetivo com o bebê -a sltuaçao de mui
tas, quer com parto vaalnal, quer com 
cesariar.a - ou se o bebê precisar ficar 
na unidade de tratamento intensivo por 
algum tempo, não há por que entrar em 
pânico. Não há provas, apesar do estar
dalhaço feito '10 panado, de que o vln· 
oulo dcllvo Pl'llt'l~·u o~er l'lrm~o~do 
Imediatamente após o nascimento (ver p. 
428), 
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"Go.'1tario muito de ter um pano natural, mas 
pare,:e que atualmente todas ~110 para a cesa
riana e fico aterrorizada de ter de ser uma des
sas." 

Nem "todas" precisam da cesariana 
atualmente - embora muito mais 

mulheres dela necessitem do que antes. 
No começo dos anos 60, a probabilida
de de uma de nós ser submetida a parto 
cirúrgico era de 1 contra 20. Hoje já é 
de aproximadamente 1 contra 4 (mais em 
alguns hospitais menos em outros), e no 
caso das gestações de alto risco, 1 con
tra 3. 

Por que esse aumento substancial? 
Muitos apontam o dedo acusador para 
a comunidade médica: ao obstetra espo
rádico que prefere marcar com antecipa
ção a cesariana no consultório a ser 
acordado às três horas da madrugada, 
ou àquele que, ao menor pretexto (obs
tétrico), vê a chance de aumentar os 
honorários. (0 pagamento pelos seguros
saúde atenua a culpa). E ao médico que 
faz a cesárea ao menor sinal de proble
mas durante o parto vaginal, por receio 
de incorrer em imperícia médica, por re
ceio de processo judicial. (Nos Estados 
Unidos tais processos, na maioria, são 
impetrados por não ter o médico feito o 
r arto cirúrgico - e pelo conseqüente re
sultado desastroso -, nunca por tê-lo 
feito.) Cumpre acrescentar os que se de
cidem pela cesariana ao menor sinal de 
anormalidade à monitorização fetaJ (sem 
tornar a verificar se o problema não es
taria no monitor, em vez de estar no pró
prio beb!). Sob esse prisma, a causa do 
aumento do número de cesarianas pare
ce residir na conduta do mau profis
sional. 

Todavia, o principal motivo para es
se aumento não é esse: está na conduta 
dos bons profissionais: a cesariana sal
VI a vida doa bob&a quo nAo podom ser 
trazidos ao mundo com segurança pela 
via vaginal. Os obstetras, na grande 
maioria, fazem o parto cirúrgico ni!o por 

conveniência, ou por mais dinheiro, ou 
por temerem processos judiciais, mas por 
acreditarem que em determinadas cir
cunstâncias essa é a melhor conduta, por 
vezes a única forma de proteger o bebê 
ao qual têm de dar assistência obstétrica. 

Diversas alterações na prática obsté· 
trica também contribuíram para o cres
cimento no número de cesarianas. Em 
primeiro lugar, o parto a fórceps médio 
(ver p. 328) é empregado menos freqüen
temente do que no passado por causa da 
dúvida quanto à segurança de se atingir 
o canaJ vaginal com um instrumento me
tálico para extrair um feto recalcitrante 
pela cabeça.4 Em segundo lugar, o par
to cesáreo tornou-se opção extremamen
te rápida e segura - e na maioria dos 
casos a mãe pode estar acordada para ver 
o bebê uascer. Em terceiro, o monitor fe
tal, e uma ampla variedade de provas, 
pode com mais acuidade (embora não de 
forma infalível) indicar quando o feto es
tá com dificuldade e precisa ser livrado 
às pressas. Em quarto, a atual tendên
cia entre as mães expectantes a um ga
nho ponderai acima do recomendado 
(mais de 15 quilos) levou a maior núme
ro de bebês grandes, cujo parto vaginal 
é por vezes mais difícil. Em seguida há 
a tendência para a obstetrícia não
interventiva - deixando-se a natureza 
seguir o seu curso, sem apressá-la pelo 
rompimento das membranas, pelo uso de 
ocitocina, ou por meio do fórceps -
com o resultado de que o trabalho de 
parto tem mais chance de ser interrom
pido. Além disso, há um maior número 
de mulheres com problemas médicos crô
nicos que são capazes de gestação nor
mal mas que requerem o parto cesáreo. 
Por fim, um fator importante, e hoje re-

•Que o índice de pano a fórceps médio e de ce
sarianas tom refaçlo tltá claro pela compnroçlo 
dolllldf~•• do Cldll um nosi!UA (ttíl qut ~J (1\• 
dlces de cesariana são elevados e os de fórceps 
mêdlo silo baixos) c na OrA-Bretanha (em que 
se dá a relação inversa). 
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conhecidamente desnecessário na maio
ria das vezes, é a cesariana repetida. 

Apesar das muitas razões legítimas pa
ra a cesariana, há um consenso na co
munidade médica de que um número 
significativo de cesarianas desnecessárias 
são hoje realizadas. Para reverter essa 
tendência, muitas seguradoras, muitos 
hospitais, grupos médiws e outras pes
soas e agências estão exigindo ou estimu
lando uma segunda opinião, quando 
possível, antes da realização da cesaria
na; uma prova de trabalho de parto em 
todas as mulheres já cesariadas para ver 
se podem ter parto vaginal (ver p. 53); 
melhor treinamento dos médicos na in
terpretação da leitura do monitor fetal, 
para que a cirurgia não seja realizada 
desnecessariamente; parto vaginal em 
muitas apresentações pélvicas; mais pa
ciência com o trabalho de parto lento e 
durante a fase expulsiva, presumindo 
que mãe e bebê estejam passando bem, 
antes de se recorrer à cirurgia; uso crite
rioso da ocitocina para fazer com que o 
trabalho de 13arto interrompido prossi
ga; e o emprego de ampla variedade de 
técnicas mais confiáveis de avaliação fe
tal (amostragem de sar.gue no cour'J ca
beludo fetal, perfil biofísico, estimulação 
acústica) para confirmar o sofrimento fe
tal que se suspeite pela leitura do moni
tor fetal. Alguns hospitais agora enviam 
um fax de traçados ambfguos da moni
torização fetal para consultores para que 
s! tenha uma imediata opinião especia
lizada sobre a condição do feto . Outros 
constataram que um sistema de revisão 
de pares reduz enormemente o índice de 
cesarianas- o sistema envolve a avalla
çlo mlnuclou, caso a caso, de todas tu 
primeiras cesarianas, e os médicos res· 
ponsávels por operação desnecessária en· 
frentam ação disciplinar. Também se 
concorda em geral que o melhor treina
mento dos residentes no parto vaginal 
depois de uma cesariana, na versão cefá
lica externa e no parto vaginal em apre· 
sentação pélvica ajudará a reduzir o nú· 

mero total de cesarianas realizadas. Mas 
no caso de parto vaginal pós-cesárea, 
os médicos precisarão contar com a coo
peração das mães também. Algumas 
mulheres que sofreram uma ou mais 
cesarianas se recusam a entrar em traba
lho de parto novamente- seja por sua 
preocupação com os riscos do parto va
ginal, St!ja porque não querem enfremar 
outro trabalho de parto longo e difícil. 

A maioria das mulheres não sabe se 
vai ou não precisar de cesariana até en
trar em trabalho de parto. Há, entretan
to, diversas indicações antecipadas que 
apontam para essa possibilidade: 

• Desproporção cefalopélvica (quando 
a cabeça do feto é muito grande para 
atravessar a pelve materna; ver p. 
240), sugerida quer pelo tamanho do 
bebê ao exame sonográfico, quer por 
parto anterior difícil. 

• Enfermidade ou anormalidade fetal 
que tornem o trabalho de parto e o 
parto pélvico procedimentos de risco 
inaceitável ou traumáticos. 

• Cesariana prévia (ver p. 52), se razão 
para ela ainda existir (doença mater
na ou pelve anormal, por exemplo) ou 
quando foi feita incisão uterina 
vertical. 

• Hipertensão materna (p. 375) ou doen
ça renal materna, porque a mãe pod~ 
não tolerar o estresse do trabalho de 
parto. 

• Apresentação fetal incomum, como a 
pc!lvlca (de nádegas ou podáUca) ou 
transversa (de espádua), que possa 
tornar o parto vaginal difícil ou im· 
possível (ver p. 276). 

A cesariana pode ser programada an
tes do trabalho de parto começar por vá· 
rios motivos, entre eles: 
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Cesarfana: Questões a Serem Discutidas 
com o Obstetra 

• Existirão outras opções antes de se recor
rer à cesariana (salvo em situação de emer· 
gência)? Por exemplo, ocitocina para 
estimular as contrações, ficar de cócoras 
para tornar as contrações mais eficazts'l 

• Se a razão para a cesariana é apresentação 
pélvica, não se deve tentar vi:ar o bebê no 
útero primeiro (versão cefálica externa)? 

• Quais os tipos de anestesia que se podem 
empregar? A anestesia geral, em que ages
tante adormece, costuma ser necessária 
quando o tempo é essencial, mas a raquia· 
nestesia ou a epidural permitem à gestan
te assistir ao parto durante a cesariana 
eletiva (não-emergencial). (Ver Tudo So
bre Medicação Durante o Parto, p. 265.) 

• O médico vai usar ou usa rotineiramente 
a incisão transversa baixa no útero sem
pre que possível, para que se possa tentar 
parto vaginal no futuro? Talvez você tam
bém queira saber, por razões estéticas, se 
a incisão abdominal (que não está relacio
nada à do útero) costuma também ser 
baixa). 

• O marido poderá estar presente durante a 
cirurgia? Mesmo se você estiver anes
tesiada? 

• Diabetes materno, nos casos em que 
o parto pré-termo é considerado ne
cessârlo e descobre-se que a cérvfce 
não está madura o suficiente para a in
dução do trabalho de parto. 

• Herpes materno em atividade (p. 65) 
presente antes de iniciar o trabalho de 
parto, para prevenir a infecção no fe
to durante o parto vaginal. 

• Pode alguém mais a acompanhar também? 

• O casal poderá segurar o bebê logo após 
o parto (se você estiver desperta e tudo cor
rer bem)? Será possfvel amamentar no pós· 
operatório? O marido poderá segurar o be
bê se for usada anestesia geral? 

• Se o bebê não necessitar de atendimento 
especial, poderá ficar com você em aloja
mento conjunto? O marido pode ficar à 
noite para ajudar? 

• Depois da cesariana (se não houver com
plicações), quanto tempo você terá de fi. 
car no hospital? Quais os incômodos e as 
limitações flsicas que se pode esperar? 

• Se o monitor fetal sugerir que o bebê tal
vez esteja com problema, serão usados ou
tros testes (amostragem de sangue no couro 
cabeludo fetal, ou avaliação da reação f e· 
tal ao som ou à pressão; ver p. 304) para 
verificar a leitura do monitor antes de se 
optar pela cesariana? Será posslvel obter 
uma segunda opinião? 

• Placenta prévia (quando a placenta 
bloqueia parcial ou completamente a 
abertura cervical) evitando que acon
teça o trabalho de parto, o que pode 
cattsar hemorragia se a placenta se 
descolar prematuramente (ver p. 401) 

• Descolamento prematuro de placenta 
(p. 403), quando há extensa separação 
da placenta da parede uterina e o feto 
está em perigo. 
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Os Hospitais e o Número de Cesarianas 
Os coeficientes de cesarianas variam de 

um hospital para outro. Muitos centros mé
dicos importantes exibem elevados coeficien
tes por fazerem muitos partos de alto risco. 
Mas alguns pequenos hospitais comunitários 
também exibem indices elevados por não dis
porem de equipe a toda hora para fazer par
tos àe emergência; se houver alguma dúvida 
de que o pano vaginal talvez não C\'Olua, são 

As cesarianas podem também ser pro
gramadas antes do trabalho de parto 
quando o parto imediato é necessário e 
não há tempo para induzir o trabalho de 
parto ou acredita-se que a mãe e/ou o 
bebê serão incapazes de tolerar o estres
se. Qualquer uma das seguintes situações 
podr exigir esse parto: 

• Pré-eclâmpsia ou eclâmpsia (p. 396) 
que não responda ao tratamento. 

• Pós-maturidade fetal (duas semanas 
ou mais além do termo; ver p. 302), 
quando o ambiente uterino começou 
a se deteriorar. 

• Sofrimento fetal ou materno, por 
qualquer causa. 

Na maioria dos casos, contudo, só de
pois do trabalho de parto ativo é que a 
possível necessidade de ces<triana setor
na aparente. Aí as causas mais prováveis 
englobam: 

• Má progressão do trabalho de parto 
(a cérvice não se dilatou com a rapi
dez suficiente) depois dt: 16 a 18 ho
ras (alguns médicos esperam mais 
tempo).1 

1Nesses casos, alguns mMlcos tentarllo dar um 
tst!muto és comraçOos tenta• c:om ochoclnaan· 
tes de recorrer à cesariana. 

chamados o anestesista e outros médicos para 
a cirurgia e faz. se a cesariana antes de sobre
vir a situação de emergência. Os hospitais 
maiores podem adotar a "conduta expectan
te" (de espera). Discuta o índice de cesaria
nas no seu hospital com o médico e pergunte 
se há algum protocolo especial que desesti
mule as cesarianas desnecessárias. 

• Sofrimento fetal, indicado pelo moni
tor fetal ou por outras provas do bem
estar fetal (ver p. 304). 

• Prolapso de cordão umbilical (p. 405), 
que se comprimido poceria privar o 
feto de oxigênio, causando sofrimen
to fetal. 

• Casos previamente não diagnostica
dos de placenta prévia ou de desco
lamento prematuro da placenta, so
bretudo quando houver risco de he
morragia. 

Se a cesariana é tão segura e se tantas 
vezes salva a vida da mãe e do bebê, por 
que tanto nos atemorizamos ante a pers
pectiva de precisar dela? Em parte por
que as grandes cirurgias, mesmo as 
rotineiras e quase isentas de risco, ainda 
se mostram um pouco assustadoras; mas 
sobriõ!Ludo porque nos preparamos du
rante meses e meses para o pano natu
ral e costumamos entrar na sala de 
partos absolutamente despreparadas pa
ra a possibilidade muitlssimo real de que 
teremos necessidade da cesariana. Du
rante os nove rnest:s, afastamos do pen· 
sarnento essa possibilidade desagradável. 
Devoramos os manuais sobre gestação, 
mas pussamos por alto pelos cupítulos 
que tratam desse assunto. Fazemos de· 
zenas de perauntas a respeho do parto 
natural, mas nem mesmo uma sobre o 
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parto cirúrgico. Só antevemos a nossa 
postura ativa, segurando a mão do ma
rido enquanto respiramos ofegantemente 
e empurramos nosso bebê para o mun
do - e nunca a postura passiva, deita
das, possivelmente inconscientes, 
enquanto instrumentos esterilizados cor
tam a nossa barriga para dela retirá-lo, 
como a retirar um apêndice inflamado. 
Ao nos depararmos com a cesariana, 
sentimo-nos privadas do controle sobre 
o nascimento do bebê. Como vemos, a 
tecnologia médica assume o comando, 
gerando a frustração, o desapontamen
to, a raiva e a culpa. 

Mas não há por que as coisas devam 
ser assim. Não se você estiver tão bem 
preparada para o parto vaginal quanto 
para r> cesáreo ou abdominal, se admi
tir que ambos podem ser igualmente lin
dos, e se concentrar no resultado do 
I&"to e não no processo. 

Diversas medidas tomadas agora tor
nam a perspectiva da cesariana menos 
sombria e a realidade mais gratificante. 
Mesmo se a gestante não tem razão pa
ra suspeitar de que possa precisar da ce
sariana, convém estudar o assunto pelo 
menos numa ocasião durante o pré
natal. Se ti.ver motivos para achar que 
talvez v~nha a precisar dela, convém ten
tar fazer um curso preparatório. Deve ler 
a respeito também. 

Se o obstetra decidir por antecipação a 
necessidade da cesariana, peça-lhe uma 
explicação detalhada sobre os motivos. 
Pergunte se há alguma alternativa, como 
a prova de trabalho de parto - em que, 
depois de iniciado o trabalho de parto es
pontaneamente, permite-se que prossiga 
enquanto evoluir normalmente. (Esta op
ção talvez não seja possível nesse ou na
quele hospital, pois requer instalações e 
equipe cirúrgica de prontidão caso se fa
ça necessária a cesariana; alguns sugerem 
que tais hospitais não deveriam fazer par
tos de forma alguma.) Se você sair da con
sulta indagando-se se a principal razão 
para a cirurgia é a conveniência do médi
co, deve pedir e conseguir outra opinião. 

Se você estiver se preparando para 
urna cesariana programada ou apenas 
para a possibilidade de uma, há várias 
questões sobre as quais talvez você quei
ra conversar com o médico ou com o mb
dico de plantão empregado pela parteira 
habilitada (ver p . 285). Não se detenha 
com afirmações tranqüilizadoras de que 
não é provável que você venha precisar 
de uma; explique que quer estar prepa
rada, por via das dúvidas. Que o médi
co saiba se você quer ou não participar 
das decisões com a equipe caso se torne 
a cirurgia necessária. 

Naturalmente a maioria das mulheres 
grávidas não escolheriam uma cesariana 

Fazendo do Parto Cesáreo um Assunto de Famflia 
O parto cesáreo centrado na flllllllia vem 

se tornando lugar-comum nos EUA, com a 
vasta maioria dos médicos e hospitais rela
xando nas normas clnlrglcas habituais para 
esse tipo de parto. Durante uma cesariana 
eletiva, a rnalot•ht perm.lte que a mie fique 
duperta, com o pala seu lado, e que a novl! 
famllia se conheça Imediatamente após o par
to, como t•correria depois de um parto vagl· 

nal não complicado. As pesquisas mostram 
que essa "normalização" do parto cirúrgi
co ajuda o casal a melhor vivenciar a expe
rlencla, reduz a possibilidade de depress'o 
pós-parto e a baixa aut<H&tlma na mfte (pro
blemus comuns depois de uma cesariana) e 
permite que o vinculo afetivo pais-filho se 
processe mais cedo. 
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como seu parto de escolha, e 3 entre 4 aca
barão fazendo parto vaginal. Mas para as 
que não o conseguirem, não há motivo 
para desapontamento ou sentimento de 
culpa ou de fracasso. Qualquer parto (va
ginal ou abdominal, com ou sem uw de 
medicamento) que proporcione uma mãe 
e um bebê sadios é um completo sucesso. 

A SEGURANÇA 
NAS VIAGENS 

"Tenho uma importante viagem de negócios 
programtlda para este mOs. É seguro viajar ou 
devo Cllncelá·la?" 

Se você puder evitar as viagens no úl
timo trimestre, faça-o. Não só é incô

modo viajar nesse período, como pode 
ser perigoso -já que a gestante poderá 
entrar em trabalho de parto (o trabalho de 
parto prematuro nem sempre pode ser 
previsto) a centenas ou milhares de quilô
metros de distância do seu obstetra. Nos 
Estados Unidos, em virtude do risco de 
começar o trabalho de parto a milhares de 
pés do solo nas viagens aéreas (e a mui tas 
horas antes do pouso), as companhias aé
reas só permitem às gestantes no nono 
mês voar com carta de permissão do mé
dico. A carta por vezes é difícil de conse
guir, já que a maioria dos médicos não re
comenda viagens no último trimestre, so
bretudo nos oitavo e nono meses. Em ca
so de necessidade, consultar as sugestões 
Ap. 216. e particularmente Importante 
verificar o nome de algum obstetra bem
conceituado no local de destino. 

DIRIGINDO 

"Devo ainda dirigir?" 

A s viagens longas de carro (que durem 
mais do que uma hora) provavel

mente são multo exaustivas no final da 

gravidez, não importa quem esteja diri
gindo. Se você tiver de fazer viagem mais 
longa, e tenha o aval do médico, procu
re parar de hora em hora ou de duas em 
duas horas para espichar as perna&. Di
rigir por curtas distâncias não traz pro
blema até o dia do parto, na medida em 
que você não esteja sentindo episódi(\S 
de tonteira e desde que consiga se colo
car atrás do volante. Entretanto, não vá 
dirigindo sclzinha até o hospital durante 
o trabalho de parto. E não se esqueça
em qualquer viagem de carro- sej a vo
cê o motorista ou passageiro- use o cin
to de segurança. 

CONTRAÇÕES DE 
BRAXTON HICKS 

"De vez em quando 6 meu útero parece SR con· 
trair e endurecer. O que é isso?" 

São provavelmenle contrações de 
Braxton Hicks, que começam a en

saiar o útero grávida para o trabalho de 
parto em algum momento depois de 20 
semanas de gestação. Essas contrações 
são sentidas mais precocemente e são 
mais intensas em mulheres que já tive
ram prévia gravidez. Com el'eito, o úte
ro contrai a musculatura, em preparação 
para as contrações verdadeiras, qne nor
malmente expulsarão o bebê a termo. As 
contrações de Braxton Hicks são indo
lores (embora incômodas), como um 
aperto do útero, começando no alto e 
descendo até o relaxamento. Costumam 
durar cerca de 30 segundos (tempo sufi
ciente para você praticar os exercícios 
respiratór ios), mas podem durar 2 minu
tos ou mais. 

Ao chegar próximo do termo, no no
nomes, as contraçOcs de Braxton Hlcks 
podem se torno· mals freqüentes, mais 
intensas - às vezes até dolorosas --, e 
portanto mais diflcels de serem distingui· 
das das verdadeiras contrações do traba· 
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lho de parto (ver Pré-Parto, Falso Tra
balho de Parto, Trabalho de Parto Ver
dadeiro, p. 308). Embora não sejam 
suficientemente vigorosas para expulsar 
o bebê, podem desencadear os processos 
pré-natalícios do apagamento e da dila
tação precoce do colo, ajudando-a no 
trabalho de parto mesmo antes de ele 
começar. 

Para aliviar qualquer desconforto du
rante essas contrações, procure deitar e 
relaxar, ou levantar e caminhar. A mu
dança de posição pode detê-las por 
completo. 

Embora as contrações de Braxton 
Hicks não representem o trabalho de 
parto verdadeiro, pode ser difícil para 
você diferenciá-las da atividade uterina 
pré-termo do tipo que precede o traba
lho de parto. Portanto, descreva-as ao 
médico na próxima consulta. Informe
o imediatamente se forem freqüentes 
(mais de 4 por hora) e/ou se se acompa
nham de dor (nas costas, no abdome, na 
pelve) ou de qualquer corrimento vagi
nal incomum, ou ainda se você tem alto 
risco de trabalho ue parto prematuro (ver 
p. 256). 

BANHO 

"Minha miJe diz que nau devo tomar banho úe· 
pois úe 34 semu11us de ges•uçilo. Meu médico 
diz que estd tudo bem. Quem tem razllo?" 

T emos ai um caso em que a mãe não 
tem razão. Embora bem-intenciona

da, está mal-informada. É provável que 
se baseie na advertência que recebeu de 
seu próprio médico quando teve você. 
Há 20 ou 30 anos a maioria dos médi
cos acreditava que a água suja do banho 
podia ascender pela vagina até a cérvice 
na gravidez e assim causar lnfecçao. Mas 
embora ainda precise-se de outras pes
quisas a respeito, os médicos hoje acre
ditam que a água não entre na vagina a 
menos que propelida, por ducha por 

exemplo; assirn, não se justifica esse re
ceio. Mesmo que a água entre na vagi
na, o tampão mucosa cervical que sela 
a entrada do útero protege efetivamente 
as membranas que circundam o feto, o 
·lfquido amniótico e o próprio feto da in
vasão de agentes infecciosos. Portanto, 
a maioria dos médicos permite os banhos 
de imersão na gestação normal até o 
rompimento das membranas ou a expul
são do tampão mucosa. O banho de chu
veiro é permitido até a hora do parto. 

Os banhos de banheira e de chuveiro, 
contudo, não estão totalmente isentos de 
risco, sobretudo no último trimestre, 
quando o desequilíbrio da gestante po
de causar escorregões e quedas. Para evi
tar isso, tome banho com cautela; 
certifique-se de que a superfície do bo
xe, por exemplo, não esteja deslizante, 
ou use capacho; e mantenha alguém por 
perto, se possível, para ajudá-la a entrar 
e sair da banheira. 

O RELACIONAMENTO 
COM O MARIDO 

"O bebe ainda nem nasceu e o relacionamento 
com meu marido purecejd eswr mudando. Es· 
ta mos ambos muito envolvidos com o parto fu· 
turo e com o beb~ - e não um com o outro, 
como éramos antes." 

Todos os casamentos, em grau dife
rente, sofrem algumas alterações na 

dinâmica e numa revisão das priorida
des depois que o bebê compõe o trio, 
mas as pesquisas revelam que o choque 
dessa revolução costuma ser menos es
tressante quando o casal começa o pro
cesso durante a gravidez. Assim, emborn 
a mudança que você percebe possa não 
parecer uma mudança para melhor, é 
melhor vivenciá-la agora do que depois 
do bebê nascer. Os casais que romanti· 
zam a idéia do trio, e que não antecipam 
pelo menos alguma desintegração ou 
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rompimento de seu romance, muitas ve
zes encontram mais dificuldade em lidar 
com a realidade da vida com as exigên
cias do recém-nascido. 

Mas embora seja muito normal - e 
saudável - envolver-se com a gravidez 
e com o esperado parto superespecial, 
você não deve deixar essa nova faceta da 
vida bloquear as outras completamente, 
sobretudo no relacionamento. Agora é 
hora de aprender a combinar o cuidado 
e a nutrição do bebê com o cuidado e a 
nutrição do relacionamento. Reforce o 
romance com regularidade. Uma vez por 
semana, façam alguma coisa juntos -
ir a um cinema, jantar fora, visitar um 
museu - que nada tenha a ver com o 
parto ou com bebês. Ao sair para com
prar o enxoval do bebê, vá a uma loja 
de artigos masculinos e compre algo es
pecial (e inesperado) para o seu marido. 
Ao deixar o consultório médico após a 
próxima consulta , surpreenda-o com 
dois bilhetes para um teatro ou um even
to esportivo. No jantar, de vez em quan
do, pergunte a ele como foi o seu dia, 
fale do seu, discuta as manchetes do dia 
- tudo sem falar do bebê uma só vez. 
Nada disso tornará o evento maravilho
so menos especial, mas lembrará a vo
cês dois que há mais coisas na vida do 
que o curso preparatório e enxovais de 
bebê. 

Mantendo isso agora em mente ajuda
rá a manter a chama do amor depois, 
quando os dois ficarem se revezando pa
t•u utender ao recém-nascido às 2 da ma
drugada. E essa chama do amor é, 
afinal, o que tornará o ninho que você 
tanto prepara para o bebê um lugar ale
gre, feliz e seguro. 

}'AZENDO SEXO 
NO OITAVO MtS 
"Estou wnjuso. Tenho ouvido muitos lnformo
ç/Jes wllflitantes 11 TeSJX!/W das relaçiJeJ· sexuais 
nus últimos semanas de gro ••i dez. " 

O problema é que as evidências clinicas 
existentes sobre o assunto também 

são confusas e .:onflitantes. Acredita-se 
amplamente que nem a relação e nem o 
orgasmo, isoladamente, desencadeiem o 
trabalho de parto, salvo se as condi~tões 
forem propícias (embora muitos casais 
impacientes com o parto tenham adora
do tentar a prova em contrário). Pores
se motivo, muitos médicos e muitas 
parteiras permitem a atividade sexual às 
gestantes com gravidez normal - pre
sumindo que ainda estejam interessadas 
- até o dia do parto. E aparentemente 
a maioria dos casais assim podt: proce
der sem complicações. 

Parece, no entanto, existir algum ris
co de a relação sexual desencadear o tra
balho de parto prematuro, pelo menos 
em gestantes com alto risco de parto an
tes do termo (as com gravidez gemelar, 
as que têm apagamento e dilatação pre
coces, e as com história de trabalho de 
pano prematuro. O ato sexual também 
parece estar relacionado ao rompimen
to prematuro das membranas, sobretu· 
do quando já se encontram inflamadas, 
e à infecção, pré-natal (do saco amnió
tico ou do líquido amniótico) e puerpe
ral . Para ajudar na prevenção de possível 
infecção, e de possíveis contrações pre
maturas produzidas pela exposição da 
cérvice às prostaglandinas irritantes do 
sêmen, muitos médicos recomendam o 
uso de preservativo (camisinha) durante 
o coito nas últimas oito semanas de 
gestaçao. 

Procure esclarecer a sua dúvida per· 
guntando ao obstetra qual o último con
senso a respeito do assunto. Se ele der 
sinal verde, então faça sexo à vontade
se você quiser e se sentir bem fazen
do-o. Se der sinal vermelho (em caso de 
gestação de alto risco, risco de parto pre· 
maturo, placenta prévia ou descolamen
to prematuro da placenta, ou em ca~o de 
s'lngramento inexplicado ou rompimen
to da bolsa), busque a satisfação de ou· 
tras formas. O jantar romântico no 
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!Staurante preferido ou passear de mãos 
adas sob a luz das estrelas. Outras op-
5es: ficar agarradinha com o marido na 
:~.ma ou no sofá em frente à TV, só nas 
:~.ríc :as e nos beijos, tomarem uma du-

cha juntos, ensaboando-se carinhosa
mente, fazer massagem - no pescoço, 
nas costas, nos pés e, naturalmente, na 
barriga e nos genitais. 

-----------------------------------------------
0 QUE É IMPORTANTE SABER: 

FATOS SOBRE A AMAMENTAÇÃO 

N
a virada do século, quase todos 
os be.Jês eram amamentados ao 
seio: não havia escolha. Mas, no 

início da ~rimeira década deste século, 
as mulhen:s começaram a exigir os direi
tos que nunca tiveram- votar, traba
lhar, fumar cigarros, soltar ou enro
lar os cabelos, abandonar roupas je bai
xo desnecessárias, voltar os olhos pa
ra fora da cozinha e do berçário. O alei
tamento era antiquado, restritivo, e re
presentava tudo de que as mulheres 
queriam se libertar. A mulher moder
na amamentava com mamadeira. E, 
por volta da década de 50, as únicas 
nutrizes remanescentes (além da auto
ra veterana e de algumas vadias boê
mias) eram as que não haviam se con
tagiado pelos movimentos de emanci
Pil9RO. 

Ironicamente, foi o revitalizado mo
vimento das mulheres nas décadas de 60 
e 70 que trouxe de volta o aleitamento 
à voga. As mulheres não queriam mais 
só a liberdade, mas o controle - sobre 
suas Vldas, sobre seus corpos. Sabiam 
que o controle vem com o conhecimen
to, e foi o conhecimento que lhes disse 
que o aleitamento ao seio era o melhor 
-para os bebês e, no todo, para r.i pró
prias. Hoje a tendência é claramente o 
retorno ao seio. 

POR QUE O SEIO 
É MELHOR 

Não há dúvida de que em circunstân
cias normais o aleitamento ao seio 

propicia ao recém-nascido o alimento e 
o sistema de alimentação perfeitos para 
os lactentes humanos: 

• O leite humano contém pelo menos 
uma centena de ingredientes que não 
são encontrados no leite de vaca e que 
não podem ser perfeitamente reprodu
zidos pelo leite artificial (fórmulas). O 
leite materno é individualizado para 
cada bebê; a matéria-prima é selecio
nada da corrente sangüínea materna 
conforme as necessidades, modifican
do a composição do leite dia a dia, de 
mamada em mamada, à proporção 
que o bebê cresce e se modifica. Os nu
trientes são propícios à nutrição do 
lactente. O afastamento do leite ma
terno encontrado nas fórmulas pediá
tricas (preparadas em casa com leite 
de vaca) pode levar a deficiências nu
tricionais. 

• O leite materno é mais digerível que 
o leite de vaca. A proporção de pro
teínas no primeiro é menor (I ,511Jo) do 
que no segundo (3,50Jo), facilitando a 
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digestão do lactente. A própria pro
teína que contém, sobretudo a lactal
bumina, é mais nutritiva e digerível 
que a principal proteína do leite deva
ca, o caseinogênio. O teor de gordura 
de ambos os leites é semelhante, mas 
a gordura do leite materno é mais fa
cilmente digerida pelo bebê. 

• O leite materno tem menor probabili
dade de tornar os lactentes obesos, 
agora ou durante sua vida. 

• Virtualmente nenhum bebê é alérgico 
ao leite materno (embora alguns pos
sam apresentar alergia a certos alimen
tos da dieta da mãe, inclusive o leite). 
A beta-lactoglobulina, uma substân
cia contida no leite de vaca, pode de
sencadear reação alérgica e, depois da 
formação dos anticorpos, pode até 
causar choque anafilático (reação alér
gica com risco de vida) em lactentes 
- que, segundo suspeitam algumas 
autoridades, talvez seja fator a contri
buir em certos casos para a síndrome 
da morte súbita em lactentes (a morte 
no berço). As fórmulas com leite de 
soja, muitas vezes usadas quando o 
bebê é alérgico ao leite de vaca, 
afastam-se ainda mais da composição 
natural do leite materno. 

• Os bebês amamentados ao seio quase 
nunca têm prisão de ventre, dada a fá
cil digestibilidade do leite materno. 
Também dificilmente têm diarréia
já que o leite materno parece destruir 
alguns germes causadores de diarréia 
e estimular o crescimento da flora in
testinal benéfica, que também ajuda 
a ~vitar os transtornos digestivos. Do 
ponto de vista meramente estético, 
lll!vllcuaç!o do bel-lO allllllllontudo ao 
selo 6 de odor adocicado, mais sua· 
ve (pelos menos até serem introduzi· 
dos os alimentos sólidos) e menos ca· 
paz de causar a chamada erupção das 
fraldas. 

• O leite materno contén apenas um ter
ço do teor de sais minerais do leite de 
vaca, cujo excesso de sódio traz difi
culdades para os rins ainda imaturos. 

• O leite materno contém menos fósfo
ro. O elevado teor de fósforo do leite 
de vaca se vincula a menor teor de cál
cio no sangue do bebê assim ali
mentado. 

• Os bebês amamentados ao seio são 
menos propensos a doenças no primei
ro ano de vida. A proteção é assegu
rada pela transferência de fatores 
imunológicos existentes no leite mater
no e no colostro. 

• O aleitamento ao seio, por requerer 
mais esforço que o aleitamento à ma
madeira, estimula o bom desenvolvi
mento das mandíbulas, dos dentes e 
do palato. 

• O leite materno é seguro. Não há ris
co de contaminação ou de deto:
rioração. 

• O aleitamento ao seio é convenient•e. 
Não requer planejamento antecipad!o 
e nem equipamento; está sempre à dis
posição do bebê (no carro, no avião, 
no meio da noite) e sempre à tempe
ratura correta. Quando a mãe e o be
bê não estão juntos (se a mãe trabalha 
fora, por exemplo), o leite pode ser ti
rado antecipadamente e guardado em 
jreezer para ser colocado na mamadel· 
ra quando necessário. 

• A amamentação ao seio é econômica. 
Não requer investimento em mama
deiras, em esterilizantes ou em fórmu
lllSI Uilo hllllM tn(I.IUildlllt811QrniYUIIll 
ou as latas de leite quase vazias quo 
se tem de jogar fora. É uma dieta nu· 
tritiva (como a Dieta Ideal no Aleita• 
mento, p. 441), que permite à nutriz 
alimentar bem o lactentc, e provavel· 
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mente custa menos que uma dieta 
norte-americana típica, saturada em 
gorduras, em C'llorias pouco nutriti
vas e em alimentos semi prontos qua
se sempre caros. 

• Há indicações, embora não haja pro
vas, de que o aleitamento diminui na 
mulher o risco de futuro câncer de 
mama. 

• O aleitamento ajuda a acelerar a re
tração do útero, fazendo-o retornar ao 
tamanho pré-gestacional, e diminui a 
eliminação de lóquios (a secreção va
ginal do puerpério). 

~ • A lactação suprime a ovulação e a 
menstruação, pelo menos em certa 
medida. Embora não se deva confiar 
nela para evitar a gravidez, ela pode
rá adiar por meses o retorno das re
gras da mulher, ou pelo menos 
enquanto ela estiver amamentando. 

I 
I 

• A amamentação ajuda a queimar as 
calorias armazenadas sob a forma de 
gordura durante a gestação. Se a mu
lher for cautelosa em só consumir ca
lorias o suficiente para manter o 
aporte de leite e as energias (ver p. 
<kl), e tiver certeza de que as calorias 
advêm de alimentos nutritivos, pode
I á atender a todas as necessidades nu
t:i:ionais do bebê enquanto recupera 
a forma. 

• O aleitamento obriga a puérpera a pe
ríodos de repouso -particularmente 
importantes durante as seis primeiras 
semanas após o parto. 

• O ateltamomo om 1)\lbllco vem se tor
nando mais aceitável. Com um pou
co Jf: dls~.:rlçllo e um guardanapo bem 
grau jc, tanto a mãe quanto o bebê po
dem jantar j Jntos no mesmo res
taurante. 

• O aleitamento aproxima mãe e filho, 
pele a pele, durante pelo menos seis a 
oito vezes ao dia. A gratificação emo
cional, a intimidade, o compartilhar 
do amor e do prazer são coisas muito 
especiais, muito recompensadoras. 

(Um breve lembrete às que tiverem gê
meos: Todas as vantagens do aleitamen
to ao seio são duplicadas. Ver p. 443 
para as sugestões que facilitam a ama
mentação de dois.) 

POR QUE ALGUMAS 
PREFEREM A MAMADEIRA 

Assim como havia alguma resistência 
contra a amamentação com mama

deira 30 anos atrás, hoje há mulheres que 
preferem não amamentar ao seio. E em
bora as vantagens do aleitamento com 
mamadeira pareçam pequenas perto das 
oferecidas pela amamentação ao seio, 
elas poderão ser reais e convincentes para 
algumas mulheres. 

• O uso de mamadeira deixa a mãe mais 
livre. Ela pode trabalhar, ir às com
pras, sair à noite, até mesmo dormir 
durante a noite- porque alguma ou
tra pessoa pode alimentar o bebê. 

• A mamadeira permite que o pai com
partilhe da responsabilidade alimentar 
e dos laços afetivos que daí decorrem 
e que silo benéficos. (Embora o pai de 
um filho amamentado ao peito possa 
conseguir os mesmos beneficios, ao 
amamentá-lo com mamadeira cheia de 
leite materno.) 

• N4o lruorroro com a vldn 4exulll do ca
sal (a menos que o bebê acorde para 
mamar em hora errada). Já o aleita· 
mento ao seio, por outro lado, inter
fere. Primeiro, os hormônios da 
lactação podem até certo ponto resse-
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cara vagina; e segundo, o escoamen
to de leite do seio durante o ato sexual 
para alguns casais é um transtorno. 
Para as que adotam a mamadeira, os 
seios podem desempenhar seu papel 
sensual e não utilitário. 

• A rr.amadeira não determina a dieta 
da mãe ou restringe os hábitos alimen
tares. Ela pode comer todos os con
dimentos, todos os alimentos bem 
temperados e todo o repolho que qui
ser, não precisando sequer beber um 
copo de leite. 

• A mamadeira talvez seja preferível pa
ra a mulher que se sente receosa do 
contato mais íntimo com o bebê e que 
se sinta incomodada com a possibili
dade de amamentar em público. Ou 
para aquela que é muito nervos:t ou 
impaciente com a amamentação. 

COMO FAZER A ESCOLHA 

P ara um número cada vez maior de 
mulheres atualmente, a escolha é cla

ra. Algumas sabem que vão preferir o 
seio à mamadeira muito antes de engra
vidar. Outras, que nunca deram muita 
atenção a esse problema antes de engra
vidar, escolhem o seio depois de lerem 
a respeito dos benefícios. Algumas ficam 
oscilando na indecisão durante toda a 
gravidez e até mesmo durante o parto. 
Algumas poucas, embora totalmente 
convencidas de que o aleitamento ao selo 
não é para elas, não conseguem se livrar 
da idéia de que devem ten tar de qualquer 
forma. 

Para todas as que ainda não se deci
diram só temos uma sugestão: tentem -
talvez vocês gostem muito. Sempre é 
possível desistir se não gostar, mas pelo 
menos houve a tentativa de eliminar as 
dúvidas Importunas. O melhor é que vo
cê e o bebê terão obtido alguns dos be
nefícios mais importantes da amamen-

taçào ao seio, mesmo que por um breve 
período. 

Não obstante, convém tentar ama
mentar com boa vontade. As primeiras 
semanas são sempre difíceis, mesmo pa
ra as mais desejosas do aleitamento. 
Alguns especialistas afirmam que é ne
cessário um mês inteiro, ou até mesmo 
seis semanas, de aleitamento ao seio pa
ra que se estabeleça uma relação nutri
cional bem-sucedida e para que a mãe 
tenha tempo de decidir se deseja ou não 
continuar. 

QUANDO NÃO SE PODE 
OU NÃO SE DEVE 
AMAMENTAR 

L amentavelmente, a opção pelo alei
tamento nem sempre cabe à mamãe. 

Algumas mulheres não podem ou não 
devem amamentar os filhos. As razões 
podem ser emocionais ou físicas, por 
causa da saúde da mãe ou do bebê, e 
temporárias ou duradouras.6 Entre as 
razões mais comuns para que se desacon
selhe o aleitamento, estão as seguintes: 

• Graves enfermidades incapacitantes 
(doenças cardíacas ou renais, anemia 
grave) ou extremo emagrecimento. 

• Infecções de maior gravidade, como 
a tuberculose. 

• CondJçOes que requerem uso de me. 
dicamentos que chegam ao leite ma
terno e podem ser prejudiciais para o 
bebê tais como: antitireoidianos, an
tineoplásicos (drogas contra o câncer), 

•A hipótese de que em famllias com história de 
~an~er de mama em rus~ pr~·mcnopl\uslcn a 
doença poderia ser tru11smltidu du mne pura a 
filha através de um v!rus no leite nullerno é In· 
consistente. Admile·~e 4. uc cssus mulheres e mes· 
mo as que têm câncer nu111 dos sdos podem 
amamentar as filhas com êxilo e segurança. 
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anti-hipertensivos; lítio, tranqüilizan
tes ou sedativos. Se você fizer uso de 
qualquer medicamento, verifique com 
o médico antes de dar início ao alei
tamento ao seio.' 

· AIDS, que pode ser transmitida pelos 
Iíquirlos do corpo, inclusive o leite 
materno. 

• Abuso de drogas- inclusive tranqiü
lizantes, cocaína, heroína, metadona, 
maconha, cigarros e cafeína e álcool 
em grande quantidade.8 

• Aversão profunda à idéia da ama
mentação. 

Entre as condições do recém-nascido 
que interferem no aleitamento estão: 

• A intolerância à lactose ou a fenilce
tonúria, em que o lactente não conse
gue digerir nem o leite humano e nem 
o de vaca. 

• Lábio leporino e/ou fenda palatina, 
ou outras anomalias da boca que tor
nam difícil a sucção ao seio. 

1 A necessidade temporária de medicação, como 
penicilina, mesmo por ocasião do aleitamento, 
ni:to necessariamente descarta essa possibilida
de. As vezes é poss(vel passar para a mamadei
ra com leite artificial (fórmula), continuar a 
retirar o leite do seio com bomba e, tão logo se
ja suspenso o medicamemo, voltar a amamentá
lo ao selo. 

8As fumanti!S que amamentam passam nicotina 
para os bebês e devem abandonar o hé.bito. De· 
ve111 ao menos tentar reduzir - mas nunca usar 
o cigarro como pretexto para não anaunl!ntar. 

AS MAMADEIRAS 

Embora o aleitamento ao seio seja 
uma agradável experiência para a 

mãe e para a criança, não há motivo pa
ra que o uso de mamadeira também não 
seja. Milhões de bebês sadios e felizes fo
ram criados com mamadeira. Quando 
não é possível amamentar ao seio, ou 
quando a mãe não deseja, o perigo não 
se acha na mamadeira, mas na possibi
lidade de a mãe transmitir ao bebê a frus
tração ou a culpa que sente. É preciso 
saber que, com um pouquinho mais de 
esforço, o amor pode passar da mãe à 
criança através da mamadeira - exata .. 
mente como passa através do seio. É só 
transformar cada mamada num momen
to de aconchego para o bebê, como s~ 
ria se a mãe estivesse amamentand() ao 
seio (não dar a mamadeira com o bebê 
no berço). E, quando possível, fazer o 
contato pele a pele, abrindo a blusa, e 
deixando que o bebê repouse de encon
tro ao seio exposto durante a mamada. 
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Mês 

As CONSULTAS 

Depois de 36 semanas de gestação, 
a gestante passa a ir ao médico to
da semana. O teor dos exames vai 

lembrar-lhe sempre que se aproxima o 
dia D. Em geral, embora sejam muitas 
as variações em função das necessidades 
da paciente e do 'estilo do médico, os exa
mes vão constar do seguinte: ' 

• Peso (o ganho ponderai em geral se 
mostrará mais leJJto ou terá \:essado) 
e pressão arterial (talvez se eleve Ltm 
pouco em relação às leitu ras no meio 
da gestação) 

• Urina , para surpreender açú~:ar e pro
teínas 

• Batimento cardíaco fetal 

• Altura do fundo uterino 

• Tamanho fetal (é possível uma estima
tiva aproximada), apresentação (cefá
lica ou pélvica), posição (voltado para 
U frente ou para trt\N'I) e uescldu (u 

'Consultar o Apêndice para explica ;!lo dos pro· 
cedlrnentos e dos exames realizados. 

parte que se apresenta está encai
xada?) 

• Pés e mãos, para verificar edema (In
chação), e pernas, para ver se há 
varizes 

• Pesquisa da cérvice (por exame inter
no, em gerai depois de 38 semanas de 
gestação) em busca de apagamento 
e dilatação, ou quando oportuno, 
para cultura seqüencial de material 
cervical. 

• O.s si ntomus apresentados, sobrt>tudo 
os incomuns 

• A freqüência e a duração das contra
ções de Braxton Hicks 

• Possíveis instruções do obstetra sobre 
quando o chamar em função do iní
cio do trabalho de parto; caso não as 
receba, peça-as 

• Perguntas e problemas que a gestante 
queira discutir, sobretudo os relacio
nados ao trabalho de parto e ao par
to - levar uma lista pronta 
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Os SINTOMAS COMUNS 

O 
ra a gestante apresenta todos eles, 
ora apenas alguns. Alguns talvez 
persistam do mês anterior, outros 

podem ter surgido no período. Ainda ou
tros são dificilmente percebidos, ora por 
se estar a eles acostumada, ora por se 
acharem encobertos por novos e mais ex
citantes sinais indicadores de que não há 
de demorar o começo do trabalho de 
parto, ora ainda por ambos os motivos. 

FfSICO~: 

• Modificação da atividade fetal (mais 
contorções, menos chutes: o espaço 
uterino é agora mais exíguo) 

• A s~:creção vaginal (leucorréia) setor
na mais intensa e contém mais muco, 
que depois de 1 elaçãu sexual ou do 
ex&nie pélvico fica por vezes tingido 
de s;u,gue ou adquire tonalidade cas
tanha ou ros~:.da 

• Prisão de ventre (constipação) 

• Azia, dispepsia, l1atulêucia, plenitude 
abdominal 

• Dores de cabeça ocasionais, desmaios, 
tonteiras 

• Congestão nasal e por vezes sangra
menta pelo nariz; entupimento dos 
ouvidos 

• Sangramento das gengivas 

• Câlbras nas pernas durame o sono 

• Aumento das dores e do peso nas 
costas 

• Incômodo e dolorimr.nto nas nádegas 
e na bacia 

• Aumento do edema (inchação) dos 
tornozelos e dos pés e ocasionalmet1-
te das mãos e do rosto 

0 ASPECTO FíSICO 
NO NONO MÊS 

Silo feitos os preparativos finais para o 
porto, que agora pode ocorrer o qualquer 
momento. Os pulmbes do bebl estiJo 
amadurecidos. Cerco de 5 em e de 1.200 
1romas se acrescem il estatura e ao peso 
da IHW f•m mHJio o btbl mr~t/lfil so ,.,,, 
e pesard 3.500 gramas ao termo). Com 
espaço mais exlguo, e possl~elmente jd in· 
sinuodo no pelve, ele parece menos ativo. 
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• Varizes nas pernas 

• Hemorróidas 

• Coceira no abdome 

• Respiração facilitada pela descida do 
bebê 

• Micção mais freqüente depois da des
cida do bebê 

• Maior dificuldade com o sono 

• Aumento e intensificação das contra
ções de Braxton Hicks (algumas po
dendo ser dolorosas) 

• Movimentos mais desajeitados, difi
culdade maior em se locomover 

• Colostro , espontãneo ou ao espremer 
os seios (embora possa aparecer só de
pois do parto) 

• Fadiga ou forças redobradas, ou pe
ríodos oscilantes entre ambas 

• Maior apetite, ou perda do apetite 

EMOCIONAIS: 

• Mais excitação, maior ansiedade, 
maior apreensão, mais desatenção e 
ausência 

• Alívio por estar quase chegando lá 

• lrritabilidade e nervos à flor da pele 
(sobretudo ao ouvir a ladainha: "Ain
da por aí?") 

• Impaciência e inquietude 

• Sonhos e fantasias a respeito do bebê 

___._ ______ f 
As PREOCUPAÇÕES COMUNS j 

ALTERAÇÕES NOS 
MOVIMENTOS FETAIS 

"Meu bebê, que costumava chutar com força, 
parou de chutar - só jic:a se contorcendo." 

g unndo você ouviu os ruídos do bebê, 
por volta do quinto mês, havia na 

ca dadc uterina um amplo espaço pura 
acrobacias- e para um monte de chu
tes e de socos. Agora as condições estão 
ficando apertadas, foi abolida a ginás
tica. Na cavidade uterina só há espaço 
paru se virar, se conton:er e se sucudlr. 
E depob da cabeça firmemente encaixa
da na pelve, a mobilidade vai ser ainda 
menor. 

Não é importante o tipo de movimen
to fetal percebido nessa fase - contan
to que a gestante tenha comciência da 
atividade diariamente. 

"Eu mal senti o beM chutar hoje de tarde. De· 
vo ftcor preocupada?" 

P ode ser que o seu bebê tenha tirado 
uma soneca, ou que voce estlvtssc 

muito ativa ou muito ocupada para 
perceber-lhe os movimentos. Para se 
tranqüilizar, verifique a atividade do feto 
de modo mais formal, realizando o tes· 
te lndlcuuo 1' p, 237. É uma boa ld61u re· 
petir esse teste rotineiramente, duas vezes 
ao dia durante o último trimeslre. Dez 
ou mals movimentos durante cada perfo· 

l 
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do de teste significa que a atividade do 
bebê é normal. Uns poucos movimentos 
sugerem que talvez seja necessária a ava
liação médica para determinar a causa 
da inatividade - entre em contato de 
uma vez com o médico. Embora o bebê 
relativamente inativo no útero possa ser 
perfeitamente sadio, a inatividade às ve
zes indica sofrimento fetal. A identifica
ção precoce desse sofrimento através do 
teste do movimento fetal e da interven
ção médica muitas vezes pode prevenir 
sérias conseqüências. 

"Li que os mo1imenrosjetais deremjh'ar mais 
lentos ao aproximar-se o !toro do parto. Mas 
meu bebê parece mais ativo do que antes. Sig· 
nijica que ele vai ser ltiperativo?" 

A ntes do nascimento é muito cedo pa
ra começar a se preocupar com a hi

peratividade. As pesquisas revelam que 
os conceptos muito ativos no útero não 
têm maior probabilidade de se tornar 
crianças hiperativas do que os bebês mais 
quietinhos durante a vida intra-uterina, 
embora pC'ssam vir a apresentar essa ca
racterística. 

Pesquisas recentes também contradi
zem a noção de que o concepto, em mé· 
dia, se torna preguiçoso logo antes do 
parto. Ao fim da gestação, costuma ha
ver um declínio gradual no número dos 
movimentos (dos 25 a 40 movimentos 
por hora por volta de 30 semanas pas
sam para 20 a 30 ao termo), provavel
mente relacionado a menor disponibili
dade de espaço, diminuição no líquido 
amini6tico e maior coordenação fetal. 
Mas a menos que se conte, não se perce
be qualquer diferença significativa. 

RECEIO DE OUTRO 
TRABALHO DE PARTO 
PROLONGADO 
"Mett trabalho de parto da primeiro vez du· 
rou 48 horas, e só dei à luz depois de 4 lloros 

e meia de expulsao. Embora tudo tenha com 
do bem no final, estou apavorado só em per. 
sor naquela tortura novamente." 

Qualquer pessoa brava o suficient 
para retornar ao ringue depois d 

um primeiro round exaustivo como ess 
merece um descanso. E são boas as chan 
ces de que você tenha um. O segundo tra 
balho de parto e os suhseqüentes, ber. 
como os partos, costumam ser mais fá 
ceis e mais breves do que os primeiro. 
- por vezes muito mais fáceis. Meno: 
resistência será oferecida pelo seu cana 
do parto, agora mais espaçoso, e pelll 
musculatura, mais relaxada. E embora 
o processo não se dê sem esforço (rara· 
mente se dá), poderá ser bem menos que 
uma provação. A diferença mais acen· 
tuada talvez esteja na intensidade dos es· 
forças expulsivos que você terá de fazer; 
segundo, os bebês muitas vezes vêm ao 
mundo em questão de minutos e não de 
horas. 

Naturalmente, embora as chances se
jam as de um parto mais fácil da segun· 
da vez, na sala de parto não há aposta 
certa. Na falta de uma bola de cristal, 
não há forma de prever exatamente 0 

que o trabalho de parto será. 

SANGRAMENTO, 
MANCHAS NAS ROUPAS 
DE BAIXO 

"Logo depois de meu marido e eu começonnos 
o ter uma relaç4o hoje de monh4, apareceu um 
sangramento. Significa que o trabalho de par
to est6 começando ... ou serd q11e o beM corre 
perigo?" 

Qualquer sintoma inesperado no nono 
mês suscita de imediato duas ques

tões: Chegou a hora? Existe algum pro· 
blema? O sangramento e as manchas nas 
roupas íntimas são dois eventos que pro· 
vocam muita ansiedade. O que Indicam 
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depende do tipo de sangramento experi
mentado e das circunstâncias que o en
volvem: 

• Logo após uma relação sexual ou o 
exame vaginal, o muco de coloração 
rcsada ou com estrias vermelhas, ou 
ainda o muco de coloração castanha 
ou as manchas acastanhadas que apa
recem 48 horas depois provavelmente 
decorrem do pequeno traumatismo ou 
da manipulação de uma cérvice mui
to senslvel. São normais e não repre
sentam sinal de perigo - embora 
devam ser comunicados ao obstreta, 
que talvez venha a recomendar a abs
tinência sexual até o parto. 

• Sangramento vermelho vivo ou persis
tente pode ter origem na placenta e re
quer avaliação médica imediata . 
Chamar Jogo o médico. Caso não con
siga entrar em contato com ele, pedir 
a alguém para levá-la ao hospital. 

• Muco rosade, de coloração castanha 
ou tingido de sangue, acompanhado 
de contrações e de outros sinais de tra
balho de parto iminente (ver Fase Pre
monitória, Falso Trabalho de Parto e 
Trabalho de Parto Verdadeiro à p. 
308), seguindo ou não o coito, pode
rá estar indicando o seu iuício. Cum
pre telefonar para o ob~tctra . 

MENOR DISTENSÃO 
ABDOMINAL E 
INSINUAÇÃO 

"Se }6 se passaram 38 semanas e o fero ainda 
nlo desceu, quer dizer que a minha gra~·idez 
vai str prolongada!" 

Ainsinuaçao consiste na descida do fe
to at6 a cavidade p6lvloa. Naa prl· 

molras gestaçoes, a lnslnuaçao costuma 
ocorrer duas a quatro semanas antes do 

parto. Em multfparas, raramente ocor
re antes de entrarem em trabalho de par
to. Mas, como tudo o mais na gestação, 
a regra nesses casos são as exceções. A 
primípara pode ter a insinuação quatro 
semanas antes da data prevista e só pa
rir duas semanas depois, ou então pode 
entrar em trabalho de parto antes da pró
pria insinuação. 

Muitas vezes, o processo é bastante 
evidente. A gestante percebe que o ven
tre parece mais baixo e inclinado bem pa
ra a frente . As conseqüências felizes: ao 
ser aliviada a pressão do útero sobre o 
diafragma, fica mais fácil respirar fun
do e, com o estômago menos comprimi
do, fica mais fácil comer refeições 
completas. Essas alterações bem-vindas 
são compensadas pelos incômodos cau
sados pela pressão sobre a bexiga, as ar
ticulações pélvicas e a região perineal: 
maior freqüência de micção, mobilida
de difícil, sensação de maior pressão pe
rineal , e às vezes dor. Pequenos choques 
ou pontadas agudas podem ser sentidas 
quando a cabeça fetal comprime o assoa
lho pélvico. Algumas mulheres sentem 
um "rolar" na pelve quando a cabeça fe
tal se vira. E muitas vezes, como o cen
tro de gravidade torna a se modificar, a 
mulher passa a sentir mais desequilíbrio. 

É possível, entretanto, que o proces
~o ocorra sem que se perceba. Se, por 
exemplo , vm.:ê estiver ues~u situação, tal
vez a silhueta da barriga não se altere de 
forma perceptlvel. Mas se você nunca ex
perimentou dificuldade respiratória ou 
em fazer uma refeição completa, pode 
não perceber qualquer modificação 
ó'ovia. 

Trata-se de um sinal que diz que o seg
mento de apresentação, em geral a ca
beça fetal, se insinuou na porção 
superior da pelve óssea. O mMico se 
guiará por dois indicadores básicos pa
ra determinar se foi ou n!lo a cabeça do 
bebe que se insinuou: ao exame intu·no, 
a parte de apresentaç4o f sentida na pel· 
ve; ao palpar a cabeça, externamente, 
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descobre que está em posição fixa, que 
nao mais " flutua" . 

O quanto a parte mais baixa da apre
sentação está insinuada na pelve é ex
pressado em planos, centímetros a 
centímetros. O bebê completamente en
caixado ou insinuado se encontra no pla· 
no O (zero) - ou seja, a cabeça fetal já 
desc~u até o nível da linha interespinhal 
(a linha que passa pelas espinhas ciáti· 
cas, dois proemincntel> pontos de refe
rêm:i:.i ósseos, um de cada lado na altura 
média da cavidade pélvica). O bebê que 
começou a insi.1uar-se pode se encontrar 
no plano - 4 ou - 5 (em relação ao pla
no 0). Depois de iniciado o oarto, a ca
beça continua a progredir pela pelve e 
passa pelos planos O, + 1, + 2, e assim 
por diante, até apresentar-se "de vérti
ce" na abertura vaginal externa no pla
no + 5. Embora a mulher cujo trabalho 
se inicia no plano O tenha um menores
forço expulsivo do que a mulher cujo 
trabalho começa no plano - 3, isso nem 
sempre é assim, já que os planos não são 
os únicos fatores que interferem na pro
gressão do trabalho de parto. 

Embora a insinuação da cabeça fetal 
sugira for temente que o bebê pode atra
vessar a pelve sem dificuldade, não há 
garantia; pelo contrário, o feto que ainda 
flutua no começo do trabalho de parto 
não necessariamente terá problemas. 
Com c:fcilll, a maioria uclcs que: uiudu 
nã0 se insinuaram ao começar o trabalho 
de parto acaba atravessando suavemente 
a pelve. Isso se dá sobretudo em mulhe
res que já tiveram um ou mais fi lhos. 

A HORA 'DO PARTO 

"0 obstetra é CJJfXlt. de dizer exatamente quan
do ~ou entrar em trabalho de parto?" 

Nao. E nao acredite nele se disser o 
contrário. Há indícios ela proximi

dade do trabalho de parto que o m6dlco 
começa a tentar surpreender durante o 

nono mês. Já se deu a insinuação ou o 
encaixamento? Qual o plano em que se 
encontra a parte baixa da apresentação 
(a que altura na pelve)? Já começaram 
o apagamento (adelgaçamento da cérvi
ce) e a dilatação (abertura)? 

"Logo", porém, significa em algum 
momento entre três horas e três semanas 
ou mais. Pergunte às que viveram mo
mentos de euforia quando o obstetra lhes 
disse: "0 trabalho de parto vai começar 
hoje à noite" -a euforia transformou
se em depressão à medida que as sema
nas passavam e nada de aparecerem as 
contrações. 

O prognóstico do obstetra em função 
do apagamento e da dilatação afirmando 
que o trabalho ainda vai começar só daí 
a semanas pode ser igualmente equivoca
do. Outras gestantes são testemunhas: 
depois de ouvirem a previsão, voltam pa
ra casa já pensando em passar outro mês 
de espera e, para seu espanto, acabam 
dando à luz na manhã seguinte. 

O fato é que a insinuação, o apaga
mento e a dilatação podem ocorrer gra
dualmente durante um período de 
semanas ou até mesmo durante um mês 
ou mais para algumas. Em outras ocor
rem em questão de horas. Ninguém, por 
mais experiente que seja, é capaz de pre
dizer com segurança o início do traba
lho de parto- porque ninguém sabe ao 
certo o que o desencadeia. (Eis n! por que 
a maioria dos obstetras tanto reluta em 
aventar hipóteses quanto ao momento 
do parto e ao sexo do bebê.) 

Como todas as outras gestantes, a lei
tora terá de jogar o jogo da espera, sa
bendo apenas que o dia, ou a noite, há 
de chegar em algum momento. 

AS SALAS DE TRABALHO 
DE PARTO E DE PARTO 

"Sinto-me pouco d ~ntade em ter de Ir flllrtl 

o hospital e ter o blbl '"' •mb/1ntt1 IStl'rlnh()," 
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A maternidade ou o setor de obstetrí
cia do hospital é um dos ambientes 

hospitalares mais alegres. No entanto, se 
a leitora não sabe o que esperar, talvez 
chegue cheia de anseios e dúvidas. Os 
hospitais na grande maioria permitem -
e na verdade estimulam - a visita ante
cipada à sala de parto e dependências pe-

, los futuros pais. Perguntar quando você 
deve fazer a reserva. Se as visitas não fo
rem rotina peça ao obstetra para pro
gramá-las para você. Alguns hospitais 
possuem fitas de vídeo, que você pode 
tomar emprestadas, apresentando as sa
las de trabalho de parto e de parto. Tam
bém pode passar pelo hospital durante 
as horas de visita e, embora talvez não 
a deixem entrar na sala de parto, você 
pode aproveitar para dar uma boa olha
da no alojamento materno e no berçá
rio. Além de afastar receios, a visita dá 
a oportunidade de ver com quê um 
recém-nascido se parece antes de ter o 
seu nos braços. 

A sala de trabalho de parto e de parto 
varia de hospital para hospital. Algumas 
são muito assépticas e com grande mo
vimento; outras são mais familiares. As 
salas de parto vêm se tornando cada vez 
mais familiares, com um aspecto cada 
vez menos hospitalar -cadeiras de ba
lanço, quadros bem vivos nas paredes, 
cortinas nas janelas, leitos que mais pa-

recem camas confortáveis do que verda· 
deiros leitos de hospital. 

Mas embora seja agradável fkar num 
ambiente reconfortante, no fim das con· 
tas não vai ser o talento do designer do 
hospital o fator mais importante para o 

1 
seu bem-estar e o do bebê: muitíssimo ., 
mais importante é a habilidade e o aten· · 
dimento prestado pela equipe obstétrica· 
neonatológi~a. 

A GESTAÇÃO 
PROLONGADA 
"O porto já deveria ter ocorrido há u~o~a st· 
mana, e o obstetra quer fazer um teste toco- ~ 
métrico. Será possfvel que não vou entrar em 
trabalho de parto espontaneamente?" 

A data mágica se encontra assinalada ~ 
por um círculo vermelh0 no calen· 

dário; todos os dias das 40 semanas que 
a precedem são riscados com grande ex· ~ 
pectativa. Então, afinal, chega o gran· , 
de dia. E também, como costuma 
acontecer na metade das gestações, o be-
bê não. A expectativa se desmancha em 
desânimo. O berço e o carrinho do beba 
ficarão vazios mais um dia. E mais uma 
semana. E, às vezes, em I O o/o dos casos, 
principalmente no caso de primeira gra
videz, duas semanas. Será que a gravi
dez não vai acabar nunca? 

Auto-induzir o Trabalho de Parto? 
Uma pesquisa mostrou que as mulheres 

que, a partir de 39 semanas, estimulavam os 
mamilos durante três horas ou mais por dln 
tinham menor probabilidade de ultrapassar 
a data prevista. O procedimento recomenda
do: estimular o mamilo, a aréola e o seio com 
a ponta dos dedos, I~ minutos em cada selo, 
alternando, durante I hora: fazer Isso tres ve
zes ao dia. Pode-se empregar cremes ou lo· 

ções e o marido pode ajudar, se lhe agradar 
a idéia. Sem dú"ida é um procedimento ·~ue 
consome tempo e energia, mas algumas rnu· 
lheres acham que vale o esforço. Há emre
tanto algum risco de proJuzir contrações 
muito fortes (semelhantes lu provocadns pela 
ocltoclna), portanto lndugue uo médico lln· 

tes de experimentar. 
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Embora as gestantes que chegaram à 
quadragésima segunda semana custem a 
acreditar, nenhuma gravidez até hoje du-

. rou para sempre- mesmo antes do ad
vento da indução do trabalho de parto. 
(É verdade que há gestações que chegam 
a 44 semanas ou um pouco mais, mas 
hoje a grande maioria chega ao fim gra
ças à indução do parto por volta da 42~ 
semana.) 

As pesquisas mostram que aproxima
da:nente 7007o das aparentes gestações 
pós-termo não o são na realidade. Só se 
acredita que estejam atrasadas por erro 
de cálculo da ocasião da concepção, em 
geral graças a erro na lembrança da da
ta exata do último período menstrual. E 
com efeito, quando a ultra-sonografia é 
empregada para confirmar a data corre
ta, os diagnósticos de gestação pós-termo 
caem dramaticamente da velha estima
tiva de lOOJo para cerca d~: 2%. 

Quando parece que a gestante é pós
termo (tecnicamente 42 semanas ou 
mais, embora alguns médicos interve
nham antes), o médico, ao avaliar a si
tuação, considera dois fatores, impor
tantes: um, está correta a data provável 
do parto? Poderá ter razoável certeza da 
correção se durante toda a gravidez a da
ta se correlacionou com certos sinais fí
sicos como o tamanho do útero e a altura 
do fundo (o alto do útero), e com a épo
ca de aparecimento dos primeiros movi
mentos fetais sentidos pela mãe e os 
primeiros batimentos cardiofetais iden
tificados pelo examinador. A ultra
sonografla do inicio da gravidez e os tes
tes de teor de h CO no sangue (ver p. 34) 
podem ser consultados para ajudar a 
confirmar a idade gestacional correta. 

O s~gundo fator em geral considera
do é se o fet o continua a se desenvoi'ter. 
Muitos bebês continuam a crescer até o 
d\:clmo mês (embora isso possa ser um 
problema se o bebê ficar muito grande 
nesse pP.rlodo para passar com facilida
de pela p ~lve da mãe) . Ocasionalmente, 
entretanto o ambiente antes Ideal do 

útero começa a se deteriorar. A placen
ta, envelhecida, deixa de assegurar o 
aporte de oxigênio e de nutrientes sufi
ciente, e cai a produção de líquido am
niótico, reduzindo perigosamente o 
volume de líquido no útero. Nessas con
dições, fie:-. difícil para o feto continuar 
a passar bem. 

Os bebês que nascem depois de pas
sar a lgum tempo num ambiente desse ti- , 
po são ditos pós-maturos. São delgados, 
com pele seca, rachada, descamativa, 
frouxa e enrugada e perderam o verniz 
caseoso que recobre os recém-nascidos 
a termo. Por serem "mais velhos", exi
bem unhas mais longas e cabelos mais 
abundantes e em geral nascem de olhos 
abertos e alerta. Os que ficam mais tem
po no ambiente em deterioração podem 
exibir a pele tingida de mecônio, esver
deada, e também o cordão umbilical. Os 
que permaneceram o tempo mais prolon
gado no útero pós-termo exibem colora
ção amarela, e exibem o maior risco 
durante o trabalho de parto ou mesmo 
antes. 

Tanto porque são maiores em geral do 
que os bebês de 40 semanas, com maior 
circunferência cefálica, quanto por esta
rem um tanto comprometidos pela insu
ficiência de oxigênio e de nutrição ou por 
terem possivelmente inalado mecônio, os 
pós-maturos têm maior risco de traba
lho de parto difícil: é maior a chance de 
cesariana. Podem também requerer aten
dimento especial em unidade de trata
mento intensivo neonatal por breve 
período depois do nascimento. -Apesar 
disso, os que nascem com 42 semanas de
pois de uma gestação sem complicações 
não têm maior risco de problemas per
manentes, não maior do que os que nas
cem com 40 semanas. 

Quando se sabe ao certo que a gesta
ção ultrapassou 41 semanas, e ao exame 
a cérvice está madura (mole), muitos mé
dicos preferem induzir o trabalho de par
to (ver p. 314). O parto por indução ou 
a cesariana também terão início. esteia 
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Como Vai o Bebê? 
Diariamente os médicos descobrem no

vas formas de saber como está passando o 
bebê no útero. Essas provas podem ser fei
tas em qualquer momemo da gestação quan
do há alguma preo.:upação, ou por volta de 
4 1 ou 42 semanas, quando presume-se que 
o bebê esteja ultrapassando o termo. As mais 
comuns ~o: 

A\·'lliação do IDO\'imento feUil (em casa) . Um 
registro feito pela mãe dos movimentos fe
tais (ver p. 321), embora não seja absoluta
mente seguro, pode fornecer alguma 
indicação da condição do bebê e ser usado 
para investigar possíveis problemas. Se a mãe 
não perceber atividade suficieme, são feitos 
outros exames. 

Exame tococardiográfico, sem ocitocioa. A 
mãe é conectada ao monitor fetal como se 
já estivesse em trabalho de parto e a reação 
do batimento cardiofetal aos movimentos fe
tais é observada. Se, durante a prova, a fre
qüência cardíaca não reagir ao movimento 
ou se o bel1ê não se mover, ou se for~m ob
servadas outras anormalidades, presume-se 
que haja sofrimento fetal. A fraqueza do exa
me (e da monitorização eletrônica fetal) es
tá em que a exatidão do teste depende da 
habilidade da pessoa que o interpreta . 

Estimulação acústica fetal ou vibro-acústica. 
Essa prova, sem uso de ocitocina, avalia a 
reação do feto ao som e às vibrações e 
revelou-se mais exata que as provas sem oci
tocina tradicionais. 

Exame tococardioKréflco com ocltoclna. A 
prova t usada para avaliar a reatividade do 
coração fetal às contraçôes uterinas. Nessa 
prova mais complexa e prolongada (chega a 
durar 3 horas), a mãe ê conectada ao moni
tor fetal. Se as contrações não ocorrerem com 
freqOência suficiente por conta própria, re· 
cebem um estimulo pela administração intra
venosn de ocltoclna, ou pela estimulação dos 
mamilos da mãe (com toalhas quentes e, se 
cec~io, manualmente pela própria mãe). 

A resposta feta l às contrações indica a con
dição provável do feto e da placenta. Essa 
simulação grossdra das .:ondições do traba
lho de parto permite prever se o feto pode 
ou não permanecer em segurança no útero 
ou, se necessário, atende às demandas exte
nuante~ do trabalho verdadeiro. 

Perfil biofisico. É feito por meio do ulua
som e avalia o movimento fetal, a respira
ção fetal e a quantidade de líquido amniót i· 
co. A normalidade desses parâmetros é sinal 
provável de que o bebê esteja bem. Junto 
com a avaliação da freqüência cardíaca, o 
exame propicia um panorama claro da con
dição do bebê. 

Perfil biofísico " modificado". Jumo ao per
fil biofísica (acima) associa-se outro exame 
fetal (ver adiante), tendo-se uma avaliação 
precisa do bem-estar do feto. 

Outras provas. Entre essas estão: a avalia· 
ção do volume de líquido amniótico ,leia 
ultra-sonografia (volume reduzido é sinal de 
insuficiência placentária); a ultra-sonografia 
seriada para documentar o crescimento fe
tal; a amostragem de liquido amniótico (por 
amniocentese, p. 74); a velocimetria pelo so
nar Doppler (que mede a velocidade do flu
xo do sangue pelo cordão umbilical); prova 
dos "ingressos" fetais (que combina a esti· 
mulação acústica com a avaliação do nlu
me de liquido amniótico), usado no início do 
trabalho para prever possfvul1 probl~mns f e• 
tais ; eletrocardiografia fetal (para avaliar o 
coração fetal, em geral por elétrodo aplica
do ao couro cabeludo); a estimulação do cou
ro cabeludo fetal (que testa a reação fetal à 
pressão ou beliscadura do couro cabeludo); 
e a amostragem do sangue do couro ca
beludo. 

l-
I 
I • a c< 
caç 
du• 
am 

•pO 

\ ~~~-
ffil 

ur 
n~ 

0\ 

p~ 

P' 
p 
u 
e 



;ice matur:1ca ou não, caso compli
!S como hipertensão (crônica ou in
.:la pela gestação) ou o diabetes 
1cem a mãe, ou caso o tingimento 
necônio, o indevido crescimento h 
Ju outros problemas ameacem o fe
~e a cérvice não estiver madura, o 
.ico pode tentar amadurecê-la com 
medicamento, como a prostaglandi-
32 (em geral através de supositórios 
de gel vaginais), antes de induzir o 
to. Pode também preferir esperar um 
JCO mais, rea!izando uma ou fnais 
•vas (ver p. 304) para ver se o feto es
passando bem no útero, e repetindo 
es testes uma ou duas vt zes por sema
até ter início o trabalho de parto. 

Alguns médicos esperam pela 42~ se-
3.na ou até um pouco mais antes de de
jirem intervir na Mãe Natureza -
:sde que o feto continue a passar nos 
stes e que a mãe esteja bem. Se houver 
nal de i'1suficiência placentária ou de 
ível inactequado de líquido amniótico, 
u se houver outro sinal de sofrimento 
naterno ou fetal, o médico entrará em 
1ção e, dependendo do quadro, induzi
·á o trabalho de parto ou realizará a ce
;ariana. Felizmente para as gestantes 
ansiosas, são poucas as gestações em que 
se permite uma evolução além de alguns 
dias depois das 42 semanas confirmadas. 

Há duas maneiras de se reduzir a pro
babilidade de pós-maturidade que são às 
vezes recomendadas, embora tenham 
suas falhas. Primeiro - a estimulação 
diária dos mamilos - que pode ser fei
ta pela mãe em casa (ver p. 302), mas é 
arriscada porque pode desencadear con-

. trações manifestamente vigorosas. A ou
tra - o desnudamento das membranas 
fetais- requer a separação manual das 
membranas coriônicas que circundam o 
feto do segmento inferior do útero e de-
ve ser realizada pelo médico. Muitos mé
dicos crêem que o desnudamento não é 
tecomendável por causa do risco de 
rompê-las ou de causar infecção. 

O ROMPIMENTO DA BOLSA 
D'ÁGUA EM PÚBLICO 
"Vivo wm medo de que as membranas se rom· 
pum em público." 

Você não é a única a temer isso. A 
idéia de a "bolsa d'água" se rom

per num ônibus ou numa loja cheia de 
gente é tão aterradora para a maioria das 
mulheres quanto o é a possibilidade de 
se urinar em público. Conta-nos uma 
mulher que tão obcecada estava comes
sa preocupação que só saía de casa com 
um vidro de picles na bolsa, sempre 
pronta para deixá-lo cair no chão à pri
meira gotinha de líquido amniótico que 
pingasse. 

Mas antes de você sair remexendo os 
armários da cozinha atrás de um vidro 
de conservas, convém saber duas coisas. 
Primeiro, o rompimento da bolsa antes 
de ter início o trabalho de parto é inco
mum -ocorre em menos de 150'/o das 
gestações. E depois do rompimento é 
pouco provável que o escoamento seja 
muito abundante, exceto quando você 
estiver deitada (coisa que dificilmente vo
cê vai fazer em público). Ao caminhar 
ou se sentar, a cabeça fetal tende a obs
truir a abertura do útero, como uma ro
lha numa garrafa de vinho. 

Segundo, caso a bolsa se rompa e o 
líquido amniótico jorre inesperadamen
te, tenha certeza de que os circunstan
tes não apontarão para você sacudindo 
a cabeça em desaprovação ou - ainda 
pior - nao vAo ficar rindo de viés. Ao 
contrário, ou vão lhe oferecer ajuda 
(e é o que você faria se visse alguém 
naquela situação) ou vão ignorá-h!.,_dis
cretamente. Lembre-se que, afinal, nin
guém dei.<ará de reparar que você está 
grávida e portanto não confundirá lí
quido amniótico com qualquer outra 
coisa. 

Há mulheres, cujas membranas se 
rompem antes do parto, que nunca ex
perimentam o jorro de líquido amnlóti· 
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O Que Levar para o Hospital 
Para a Sala de Trabalho de Parto e de Parto 

• Este livro. 

• Um relógio com ponteiro de segundos para 
cronometragem das contrações. 

• Um rádio ou toca-fitas - para ouvir mú
sica que a acalente e a relaxe. 

• Uma câmera, um gravador e/ou equipa· 
mento de vídeo, se você não confiar na me
mória para captar o momento (e se o 
regulamento do hospital o permitir). 

• Talco, loções, óleos e todo o material de 
massagem que lhe convier. 

• Um saco de papel pequeno, para respirar 
nele caso ocorra hiperventilação durante 
os exercícios respiratórios. 

• Uma bola de tênis para a contramassagem 
firme caso apareçam dores nas costas. 

• Pirulitos sem açúcar para manter os lábios 
úmidos (embora se recomendem docinhos 
e balas , eles só vão deixá-la com mais se
de e mais desidratada). 

• Meias grossas, em caso de frio nos pés. 

• Escova de cabelo, se lhe agrada que alguém 
fique escovando os seus cabelos. 

• Esponja de banho, embora às vezes o hos
pital a forneça (não trazer de cor branca 
para que não acabe indo parar na lavan
deria do hospital). 

• Um sandulche ou um lanche para o mari
do (se o auxiliar desmaiar d~ fome, de na· 
da vai ajudar). 

• Uma garrafa de champanhe ou sidra com 
o seu nome no rótulo para comemorar (é 
só pedir à enfermeira para deixar na gela
deira), embora, dependendo do hora do 
parto, talvez voe! fique mais o fim de um 
brinde com suco de laranja. 

Pllra o Quarto do Hospital 

• U1.1 robe e/ou camisolas de dormir, se pre· 
feilr usar as próprias às do hospital. Mas 

convém lembrar que, embora as mais bo· 
nitas nos estimulem os ânimos, podem se 
manchar permanentemente de sangue. O 
mesmo para os roupões de banho. O meio
termo seria o casa ;o de pijamas preferido 
para usar sobre a camisola do hospital. Ou 
a solução poderia ser levantar a camisola 
e o roupão acima da cintura todas as ve
zes em que se sentar ou deitar. 

• Perfumes, talcos e tudo o que for re
frescante. 

• Material de banho: xampu, escova de den
tes, pasta de dentes, loção (pode haver res
secamento da pele pela perda de lfquidos), 
sabonete numa saboneteira, desodorante, 
escova de cabelos, espelho de mão, maqui
lagem e todos os demais produtos de be· 
leza e de higiene convenientes. 

• Absorventes íntimos, de preferência os 
adesivos, embora o hospital os forneça (ab
sorventes hospitalares). 

• Baralhos, livros (inclusive algum que aju
de a escolher o nome do bebê, se o casal 
deixou a escolha para a última hora) e ou
tros passatempos. 

• Passas, nozes, biscoito integral e outros 
lanches para manter a saúde e o ritmo ape
sar da dieta do hospital. 

• Roupas para voltar para casa, sabendo que 
a barriga ainda será um pouco grande. 

• Roupinhas para o bebê ir para casa- um 
macacão, um conjunto de malha, camisas, 
sapatinhos, uma manta e agasalhos pesa
dos ou cobertores se estiver tempo muito 
fr io. As fraldas podem ser fornecidas pe
lo hospital, mas é bom l~var al!jUllHlS ex
tras, por via das dúvidas. 

• Um oxempl11r de um livro aobro bcbea. 
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co quando ocorre a ruptura- em parte 
pelo efeito rolha, em parte pela inexis· 
tência de contrações a exprimir o lfqui
do para fora. Só percebem um 
gotejamento, constante ou não. 

O uso de absorvente ou de forro nas 
calcinhas durante as últimas semanas de 
gestação lhe dará sensação de seguran
ça, além de evitar o incômodo caso au
mente a secreção vaginal (leucorréia). 

ALEITAMENTO 

''Meus seios estão muito pequenos e os mami
Í los aindll achatados. Vou ser capaz de amamen
t tar?" 

No que concerne aos bebês fami.ntos, 
a satisfação é encontrada seja qual 

for a embalagem. 0.~ seios não têm que 
ser enormes ou afastados e abertos, e po
dem ser providos de quase qualquer ti
po de mamilo- pequenos e achatados, 
grandes e pontudos, até mesmo inverti
dos. Todas as combinações de seios e 
mamilos têm a capacidade de produzir 
e de dar leite - cuja quantidade ou qua
lidacte em nada depende do aspecto ma
mário ~xterno. Lamentavelmente, em 
virtude das numerosas falácias e das ve
lhas histórias a respeito de quais os ti· 
pos de seio3 mais ou menos capazes de 
satisfâze r um bebê, muitas mulheres se 
vêem desestimuk.das para o aleitamento. 

Os mamilos invertidos que não ficam 
eretos com a estimulação sexual em ge
ral precisam de um preparo e&pecial an
tes do parto. O uso de "conchas" 
mamárias, existentes em muitas mater
nidades e em lojas de artigos para bebês, 
é a melhor forma de "pôr para fora" os 
mamilos Invertidos ou retraídos. A prin
cipio só devem ser usadas por t-reves in
tervalos pela manha e à noite: 
gradualrm nte prolonga-se o tempo de 
uso, até usá-las o dia inteiro. O extrator 
de lei te manual usado várias vezes por 
dia pode também ujudar a corrigir os 

mamilos retraídos, mas não use a bom
ba se estimular as contrações uterinas ou 
se você tiver grande risco de parto pre
maturo. 

Há especialistas que recomendam que 
todas as mulheres que pretendem ama
mentar preparem os seios antecipada
mente, retirando, por expressão, uma 
pequena quantidade de colostro diaria
mente desde o oitavo mês (embora nem 
todas sejam capazes disso) e tracionarl
do, torcendo ou rodando os mamilos en
tre o indicador e o pol'!gar - também 
diariamente- para enrijecê-los. Outros 
afirmam que para os mamilos o aleita
mento vem naturalmente, sem prepara
ção especial. 

"Minha mãe diz que nessa época já tinha leite 
saindo dos seios: eu não tenho. Significa que 
não vou ter leite?" 

A secreção fina, amarelada, que algu
mas mulheres conseguem recolher 

dos seios, ou que percebem escoar per
manentemente, não é leite. É colostro, 
a substância que precede o leite. Mais ri
co em proteínas e menos rico em gordu
ras e em lactose (o açúcar do leite) do que 
o próprio leite humano, que surge dois 
ou três dias depois do parto, contém an
ticorpos que podem ser muito importan
tes para a proteção do bebê contra 
doenças. 

Muitas mulheres, contudo, não apre
sentam o colostro de forma perceptível 
até depois do parto. (Mesmo então, tal
vez, não o percebam.) Não quer dizer 
que venham a ter ausência de leite ou di
ficuldades com a amamentação. 

MATERNIDADE 

"Agora que a chegada do beM esta tao próxi
ma, começo a me preocupar com uma coisa: 
como vou cuidar dele? Eu nunca tive um fi
lho ... " 
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As mulheres não nascem mães, já sa
bendo instintivamente como ninar a 

c1 iança que chora, como trocar uma fral
da, como lhe dar um banho. A materni
dade, ou a paternidade, se preferirem, é 
uma arte que se aprende, arte que requer 
muita prática para que a aperfeiçoemos 
- ou para torná-la quase perfeita. Há 
cem anos essa prática começava muito 
cedo, quando as meninas, ainda peque
nas, aprendiam a cuidar das irmãzinhas 
menores -assim como aprendiam a fa
zer pão e a remendar meias. 

Atualmente, é elevada a percentagem 
de mulheres que já na maioridade nun
ca amassaram farinha para fazer massa 
de pão, nunca pegaram numa agulha pa
ra cerzir uma meia e nunca pegaram num 
bebê - ou ficaram cuidando de um so
zinhas. Seu treinamento como mães se 
fará na prática, com uma pequena aju
da de livros, revistas e, se tiverem sorte 
de encontrá-las no hospital local, aulas 
sobre cuidados com o bebê. O que sig
nifica que talvez durante as duas primei
ras semanas o· bebê irá mais chorar do 
que dormir, as fraldas vão vazar t: lágri-

mas rolarão, quando teoricamente já. de
veriam ter acabado. Vagarosa porém fir· 
memente, a nova mamãe vai, todavia, se 
sentindo como uma jogadora profissio· 
na!, como uma veterana. As inseguran· 
ças cedem vez à confiança. O bebê que 
ela temia segurar (não vai quebrar?) é 
agora distraidamente apoiado num dos 
braços enquanto o outro põe a mesa on 
passa o aspirador de pó. Dar gotinhas de 
vitamina, dar banhos, deitá-lo no berço 
com braços e pernas em contorção dei
xaram de ser provações. Tornaram-se ta· 
refas secundárias - como todas as 
tarefas diárias da matt>rnidade. E na pes .. 
soa que as executa já se vê a mãe que vo
cê - por mais difícil que possa parecer 
- também será. 

Embora nada possa facilitar os primei
ros dias com um primeiro bebê, o apren
dizado antes do parto faz esses dias 
menos cansativos. Eis o que pode aju
dar: visitar um berçário e ver os recém· 
chegados; segurar, trocar fralda e acal· 
mar o bebê de uma amiga; ler sobre o 
primeiro ano do bebê; ou freqüentar cur
so apropriado. 

0 QUE É IMPORTANTE SABER: 
A FASE PREMONITÓRIA, 

O FALSO TRABALHO DE PARTO, 
O TRABALHO DE PARTO VERDADEIRO ........................................................ 

Na TV, sempre pareceu tão sim
ples ... Por volta das três da ma
nhã, a gestante se senta na cama, 

põe a mão sábia no ventre, estende obra
ço até o marido que dorme e lhe diz, cal
ma e serena: "Cheaou a hora, meu 
bc:rn." 

Mas de que maneira, ficamos a Ima
ginar, essa mulher sabe que chegou a ho
ra? De que maneira percebe o início do 
trabalho de parto com essa frieza, com 

essa confiança clínica, sem nunca ter •m· 
trado antes em trabalho de parto? O que 
a deixa tão certa de que não vai chegar 
ao hospital, ser examinada pelo reside:nte 
e constatar que o colo não se apagou, 
nilo se dilatou e que naclll hó R conflr• 
mar que a hora ~cnha chegado? T4o cer· 
ta de que não vai ser mandada de volta 
para casa - em meio a risos abafados 
dos plantonistas noturnos-, tão grávi
da quanto chegou? 
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Do nosso lado da tela, o mais comum 
é acordarmos lá pelas três da manhã na 
mais completa incerteza. São mesmo as 
dores do trabalho de parto ou apenas as 
de Braxton Hicks? Devo acender a luz 
e começar a cronometrar? Devo acordar 
meu marido? Devo chamar o médico no 
meio da noite para informá-lo do que 
pode ser apenas um falso trabalho de 
parto? Se o fizer e não for a hora, não 
vou me tornar mais uma das alarmistas 
que quando de fato chega a hora do par
to ninguém as leva a sério? Ou serei eu 
a única a não saber quando chega a ho
ra? Será que vou sair tão atrasada para 
o hospital que vou acabar parindo num 
táxi? As dúvidas se multiplicam mais de
pressa do que as contrações. 

O fato é que as mulheres, na grande 
maioria, por mais preocupadas que es
tejam, não erram ao chegar a hora do 
trabalho de parto. A grande maioria, por 
.,nstinto, por sorte, pela força indubitá
vel das contrações, se apresenta ao hos
pital nem cedo nem tarde demais: quase 
sempre na hora certa. Contudo, não há 
por que deixar as deliberações para o 
acaso. Ao se familiarizar previamente 
com os sinais da fase premonitória, do 
falso trabalho de parto e do trabalho de 
parto verdadeiro, a gestante estará eli
minando preocupações e pondo ordem 
na confusão quando surgirem as contra
ções (será que são elas?). 

Ninguém sabe exatamente o que de
sencadeia o trabalho de parto. Um con
junto de substâncias naturais produzidas 
pelo corpo, chamadas prostaglandinas 
(PGs), parecem ter participação impor
tante no processo. As PGs produzidas 
pelo útero durante a gravidez sabiamente 
aumentam durante o trabalho de parto 
espontâneo; estimulam a atividade mus
çular uterina e desencadeiam a liberação 
de ooltoclna pela hipófise, ambos fato
res importantes no início do trab8lho de 
pano . E os lnibidores das prostaglandi
nas, como a aspirina, podem retardar o 
:n:cio do trabalho. É provável que seja 

uma combinação de fatores fetais, pla
centários e maternos que seja responsá
vel pelo desencadeamento do trabalho de 
parto. 

SINTOMAS DO PRÉ-PARTO 
(PERÍODO 
PREMONITÓRIO) 

As mudanças físicas do pré-parto po
dem preceder o trabalho de parto 

verdadeiro por mais de um mês- ou en
tão por pouco mais de uma hora. 
Caracteriza-se pelo inicio do apagamento 
e da dilatação cervical, que só o obste
tra é capaz de confirmar, ao lado de uma 
ampla variedade de sinais afins que a 
gestante pode perceber: 

Menor distensão abdominal e insinuação 
(encaixamcnto). Em algum momento en
tre as duas e as quatro semanas que pre
cedem o começo do trabalho de parto ein 
primíparas (mães pela primeira vez), via 
de regra o feto começa a descer até a pel
ve. Esse elemento de referência dificil
mente ocorre na segunda ou na terceira 
gestação antes de iniciado de fato o tra
balho de parto. 

Aumento das sensações de pressão na 
peive e no reto. As cólicas e as dores na 
virilha são particularmente comuns a 
partir da segunda gestação. Podem ocor
rer também dores lombares baixas, per
sistentes. 

Perda de peso ou para,a do ganho de pe
so. Em geral, o ganho de peso se lentifi
ca no nono mês; ao se aproximar o 
parto, há mulheres que perdem até mais 
de um quilo. 

Modlflcaçao da energia. Há gestantes 
que no nono mês se sentem cada vez mais 
fatigadas. Outras sentem como que sur
tos de renovada energia. A compulsão 
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incontrolável de esfregar o chão e lavar 
peças de madeira se vincula ao "instin
to de aninhar" - a mãe que prepara o 
ninho para a chegada dos filhotes. 

Modificação da secreção vaginal. A se
creção vaginal, por vezes, se espessa e 
aumenta. 

Perda do tampão mucoso. A propor<,:ão 
que a cérvice começa a se apagar e a se 
dilatar, é desalojada a "rolha" de mu
co que sela o orifício uterino. Ora ocor
re uma ou duas semanas antes das 
primeiras contrações verdadeiras, ora ao 
começar o trabalho de parto. 

Secreção rosada ou sanguinolenta. Ao 
apag:u-se e dilatar-se a cérvice, capila
res se rompem com freqüência, tingin
do o muco de sangue e conferindo-lhe 
uma tonalidade rosada. Isso significa 
que o trabalho de parto deverá começar 
em 24 horas - mas poderá só ter in íc io 
depois de vários dias. 

lntensificaçãÔ das contrações de Hraxton 
Hicks. Essas contrações se tornam mais 
freqüentes e mais vigorosas, até mesmo 
dolorosas. 

Diarréia. Algumas mulheres apresentam 
diarréia pouco antes de ter início o tra
balho de parto. 

SINTOMAS DO FALSO 
TRABALHO DE PARTO 

O trabalho de parto verdadeiro prova
velmente não terá comf;çado se: 

• As contrações não forem regulares e 
não aumentarem em freqüencia e em 
lt1tonsldade. 

• A dor se localizar no baixo-ventre e 
não nas costas, embaixo. 

• As contrações cederem se a gestante 
caminhar ou mudar de posição. 

• A secreção, se houver, for acastanha· 
da.2 (Esta costuma decorrer de exame 
interno ou de relações sexuais nas úl
timas 48 horas.) 

• o~ movimento~ fctai~ ~c intcn~ifica
rem brevemente com as contrações. 

SINTOMAS DO TRABALHO 
DE PARTO VERDADEIRO 

Quando as contrações do pré-parto 
são substituídas por contrações mais 

fortes, mais dolorosas e mais freqüentes, 
surge a questão: "Será trabalho de par- · 
to falso ou verdadeiro?" Será provavel
mente verdadeiro se: 

• As contrações se intensificarem, ao in
ves de cederem, com a atividade e se 
não forem aliviadas por mudança de 
posição . 

• A dor começa nas costas e se propaga 
à região inferior do abdome; pode 
também irradiar-se às pernas. As con
trações podem lembrar outros tipos de 
mal-estar abdominal e se acompanhar 
de diarréia . 

• As contrações se tornam progressiva
mente mais freqüentes e mats doloro
sas, e via de regra (porém nem sempre) 
mais regulares. (Essa evolução não é 
absoluta- nem toda contração é nt:· 
cessariamente mais dolorosa ou mais 
prolongada que a anterior, mas d1: um 
modo geral sua intensidade cresce à 
proporção que progride o trabalho de 
parto . Nem a freqüência sempre au-

2A ellmlnaçilo de san{ ue vermelho vivo pela va· 
gina requer a consulta imediata com o médico. 
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me.'1ta ;] intervalos regulares, perfeita
mente uniformes - mas aumenta. ) 

• Há secreção vaginal, ora rosada, ora 
ti'lgida de sangue. 

• A bolsa se rompe. Em 150Jo dos casos 
-quer com jorro, quer com goteja
mento - as membranas ;e rumpc:tn 
antes de começar o trabalho de parto. 

QUANDO CHAMAR 
O MÉDICO 

Na dúvida, chame-o. Mesrno depois 
de conferir e reconferir as listas aci

ma, talvez você ainda não tenha certeza 
do início do trabalho de parto verdadei
ro. Não espere ter c ~rteza - a menos que 
você esteja planejando um parto domi
ciliar. Chame o obstetra. Ele será capaz 
de lhe dizer , pelo som de sua voz ao te
lefone durante uma contração, se o tra
balho é verdadeiro ou não. (Mas só se 
você não tentar encobrir a dor em nome 
da boa educação ou do estoicismo.) O 
rectio de constrangimento caso se veri
fique que ainda não começou o trabalho 
de parto não deve impedir o telefonema 
ao médico. Se for alarme falso, ninguém 
vai ficar rindo. Não seria você a primei
ra a confundir-se com os sinais de tra
balho de parto- e nem vai ser a última. 

• Telefone a qualquer hora, do dia ou 
da noite, se todos os sinais indicarem 
que é preciso ir para o hospital. Não 
deixe que qualquer sentimento exces-

sivo de culpa ou que suas maneiras po 
lidas a impeçam de acordar o obste
tra no meio da noite ou de o perturbar 
no seu final de semana com a famí
lia. As pessoas que trazem ao mundo 
bebês como meio de vida não esperam 
só ter de trabalhar das 9 às 17. 

• O obstetra provavelmente já lhe disst: 
para telefonar-lhe quando as contra
ções atingirem uma determinada (re
qüência- digamos, a intervalos de 5, 
8 ou I O minutos. Telefone quando pe
lo menos algumas das contrações fo
rem freqüentes. Não espere por 
intervalos regulares -talvez eles nun
ca venham. 

• O obstetra provavelmente já a instruiu 
para telefonar-lhe quando a bolsa se 
romper ou se você achar que já se 
rompeu, mesmo sem ter começado o 
trabalho de parto. Alguns dizem: "Se 
romper às 3 da madrugada, espere até 
de manhã." Outros mandam: telefo
nar imediatamente. Siga as instruções 
do obstetra, a menos que: a data pro
vável do parto ainda esteja longe; vo
cê saiba que o bebê é pequeno e que 
não se insinuou (encaixou) na pelve 
(bacia); o líquido amniótico não seja 
claro, mas tingido de coloração 
castanho-esverdeada. Nesses casos, 
chame-o imediatamente. 

• Não presuma que ao achar que não es
tá em trabalho de parto de fato não 
esteja. Erre pelo lado da cautela: cha
me o médico. 
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O Trabalho de Parto 

e o Parto 
E 

mbora sejam necessários nove me
ses para se fazer um bebê, é numa 
questão de horas que os colocamos 

no mundo. Mas são essas horas que pa
recem ocupar mais o pensamento da 
maioria das gestantes - a maior parte 
das dúvidas, dos receios e das preocupa
ções gira em torno dos processos envol
vidos no trabalho de parto e no parto, 
muito mais do que em torno de qualquer 
outro aspecto da gravidez. Quando vai 
começar? Mas, sobretudo, quando vai 
terminar? Conseguirei tolerar a dor? 
Vou ter de fazer uso de clister? E de 
monitor fetal? E a episiotomia? E se 

eu não progredir no trabalho de par
to? E se ele evoluir tão rápido que não 
seja possível chegar a tempo no hos
pital? 

Você encontrará a resposta a essan per
guntas e a tranqüilização ante o medo e 
as preocupações neste capítulo. Isso, ao 
lado do apoio de seu companheiro e dos 
que \'ão lhe atender durante o parto, sem 
esquecer que o trabalho de parto e o par
to nunca foram mais seguros e nunca ti
veram melhores condições de tratamento · 
do que hoje -deve ajudá-la a preparar
se para quase tudo o que apareça no . 
m~io do caminho. 

As PREOCUPAÇÕES COMUNS 

--------------------------------------------------------

DESPRENDIMENTO 
DO TAMPÃO MUCOSO 

"Estou com um corrimento mucoso decorro
sada. Significa que o trabalho de parto ~ai co· 
meçar?" 

A inda nao mande o marido comprar 
os charutos . O desprendimento do 

tampão mucosa, acompanhado de pe-

queno sangramento que lhe confere uma 
coloração rosa ou castanha, é sinal de ·· 
que a cérvice está se apagando e/ou di· 
!atando e que o processo que conduz ao 
parto está começando. Mas é processo 
de horário imprevisível que a manterá 
em suspense até chegarem as primeiras 
contrações. Ora o trabalho de p.uto tllfn 
Inicio uma, duas ou até mesmo três se· 
manas depois, enquanto a cérvice conti
nua a se dilatar gradualmente no correr 
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do tempo; ora tem início em menos de 
uma hora. 

Caso a secreção se torne de repente de 
cor vermelho vivo ou pareça totalizar 
mais de 30 g é preciso chamar imediata
mente o médico. O sangramento pode
ria indicar descolamento prematuro da 
placenta ou p~acenta prévia exigindo 
atendimento médico imediato. 

RUPTURA DA 
·. BOLSA D'ÁGUA 

''Acordei no meio du noite com a cama molha
da. Será que urinei na cama ou foi a bolsa que 
se rompeu?" 
, 
E só dar urna cheiradinha no lençol pa

ra saber. Se a mancha ti ver odor ado
cicado e não de amoníaco, é provável 
que seja líquido amniótico. Outra pista: 
é provável que você ainda esteja elimi
nando o líquido amniótico, que é claro, 
cor de palha (e que não cessa, pois vai 
se renovando a intervalos de três horas 
até o parto). Ficando de pé ou sentada, 
contudo, a cabeça do bebê poderá atuar 
como rolha, impedindo o escoamento 
temporariamente. 

Prossiga ou não o escoamento, se vo
cê suspeitar do rompimento da bolsa, en
tre em contato com o médico. Até falar 
com ele, aja como se a bolsa tivesse de 
fato rompido (ver adiante). 

"A bolsa rompeu mas nllo sinto nenlluma con
tração. Quando vai começar o trabalho de par
to, u o que tuzer utrl la?" 

Amaioria das gestantes cuja bolsa 
romre antes do trabalho de parto 

sente as primeiras contrações num pra
zo de 12 horas; para as outras o prazo 
é de 24 horas. Cerca de 1 entre 10, con
tudo, custam mais para entrar nele. Co
mo com o passar do tempo o risco de 
inf~.:cção para o bebê e/ ou para a mãe 
atrav~s da bolsa rota aumenta, os médi-

cos, ua grande maioria, induzem o tra
balho de parto com ocitocina nas primei
ras 24 horas do rompimento se a gestante 
estiver perto da data prevista, embora al
guns esperem até 6 horas para induzi-lo. 
Pesquisas recentes mostram que, quan
do a gravidez chega a esse ponto, não há 
vantagem em retardar a indução por 
mais de 24 horas e uma desvantagem cla
ra: o maior risco de infecção (ver p. 404) 

Se você sentir um fio d'água ou um 
jorro de liquido pela vagina, cha~e o 
médico ou a parteira. Enquan10 isso, 
mantenha a região vaginal o mais limpa 
possível, para evitar infecção. Não torne 
banho nem mantenha relações sexuais; 
use absorventes higiênicos (sem inseri-los 
na vagina) para absorção do líquido am
niótico; não tente fazer seu próprio exa
me interno; e limpe-se da frente para trás 
ao ir ao toalete. 

Em raras ocasiões, no rompimento 
prematuro da bolsa (quase sempre a 
apresentação é pélvica ou o bebê prema
turo), quando a parte de apresentação 
ainda não se insinuou na pelve, o cor
dão umbilical sofre "prolapso" - des
liza para o colo do útero (a cérvice) ou 
até mesmo na vagina, com um jorro de 
líquido amniótico. Se você enxergar urna 
alça de cordão umbi1ical aparecendo na 
abertura vaginal, ou achar que tem al
guma coisa dentro da vagina, consulte 
a p. 405 e busque imediatamente o auxí
lio médico. 

LÍQUIDO AMNIÓTICO 
ESCURO (TINGIDO
DE MECÔNIO) 

"A bolsa se rompeu e a cor do liquido é 
castanho-esverdeada. O que significa?" 

O líquido amnlótico está provavelmen
te tingido de mecônio, substância de 

cor castanho-esverdeada. Habitualmen-
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te, o mecônio é eliminado após o nasci
mento como a primeira evacuação do be
bê. Mas, às vezes - sobretudo quando 
há sofrimento fetal no útero e principal
mente quando o bebê é pós-maturo, ou 
seja, "passa do tempo" -, ele é elimi
nado antes do nascimento, turvando o 
líquido amniótico. 

O líquido tingido de mecônío não é 
isoladamente sinal inequívoco de so
frimento fetal, mas, como levanta essa 
possibilidade, cumpre notificar imedia
tamente o médico. 

INDUÇÃO DO 
TRABALHO DE PARTO 

"Meu obstetra quer Induzir o trabalho de pai' 
to. Estou clulteado porque queria um parto na
turaL" 

Embora alguns médicos de 20 anos 
atrás julgassem medida segura indu

zir rotineir~mente o trabalho de parto 
nas pacientes para que o nascimento se 
rizesse em momento mais oportuno, os 
médicos de hoje dificilmente o induzem 
sem uma boa razão. Nos EUA isso de
correu em parte em virtude da desapro
vação oficial - pela Food and Drug 
Administration- do uso eletivo (ou se
ja, não absolutamente necessário) da oci
tocina, o medicamento com que hoje se 
induz o trabalho de parto, e em parte por 
receio dos processos judiciais, que lá se 
tornaram comuns quando alguma coisa 
sai errada. Mas o principal motivo é por
que se passou a admitir que, sempre que 
posslvel, o melhor é deixar q~.te a natu
reza siga o seu próprio curso. 

Em cerca de 1 a 3 partos, entretanto, 
a natureza pode precisar de um empur
rdozinho. Há várias shuaçOes em que é 
necessário extrair o feto antes da nntu· 
rozu tnostr~r-se disposta a asllm proce
der. Em alguns casos, a cesariana é a 
melhor forma de ajudá·la. Noutros, 

quando o tempo não é essencial, quan
do tanto a mãe quanto o bebê podem to
lerar o estresse do trabalho de parto, e 
quando o médico tem razões para supor 
que o parto vaginal será possível, a in
dução costuma ser a primeira escolha. 
Por exemplo: 

• Quando o trabalho de parto é fraco ou 
aleatório, ou se deteve. 

• Quando o feto deixou de crescer (por 
nutrição insuficiente, por disfunçõo 
placentária, por pós-maturidade, ou 
por qualquer outro motivo) e é madu
ro o suficiente para passar bem fora 
do útero. 

• Quando a prova tocométrica com ou 
sem ocitocina sugere que a placenta 
não esteja mais funcionando em con
dições ideais, e o ambiente uterino não 
é mais sadio. 

• Quando ocorre o rompimento prema
turo da bois~. a lermo (ver p. 404). 

• Quando a gravidez já ultrapassou wna 
ou duas semanas da data prevista, 
considerada correta (ver p. 302). 

• Quando a mãe tem diabetes e u pla
centa está deteriorando prematura
mente, ou quando receia-se que o bebê 
será muito grande - terá parto difí
cil - se levado ao termo. 

• Quando a mãe tem pré-eclâmpsia (tO· 
xemia) que não possa ser controlada 
com repouso no leito e medicação, e 
o parto é necessário para o seu pró
prio bem ou para o bem do bebê. 

• Quando a mãe sofre de doença aguda 
ou crônica, como presstlo alta ou 
doenc;a renal, que nmeuce o bem-estar 
próprio ou o do bebê se a gravldcr 
continuar. 
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~ • Quando o feto é afligido por grave 
doença Rh que necessite de parto 
precoce. 

Ocasionalmente, tudo o que é neces
. sá.rio para induzir o trabalho de parto é 
· que o médico rompa artificialmente as 

membranas (bolsa das águas) que circun
. dam o feto. Se a cérvice não estiver ma
dura, pode-se ministrar medicação 
analgésica durante esse procedimento. 
Alguns médicos darão à mãe uma dose 

·· de óleo mineral e/ ou fazem-na tentar a 
estimulação do mamilo para manter as 

· contrações. Podem-se usar supositórios 
· ou gel de prostaglandina E2 para ajudar 
' a amadurecer a cérvice. Mas na maioria 
· dos casos, a administração de ocitocina 

revela-se necessária para ativar de for
. ma consistente o útero. 

A ocitocina é um hormônio produzi
do naturalmente pela hipófise materna 
durante a gravidez. Ao evoluir a gravi
dez, o útero se torna mais e mais sensí
vel ao hormônio, embora não esteja 

: claro se desempenha papel significativo 
no desencadeamento do trabalho de par

. to natural. Sabe-se que o hormônio po
de ser liberado pela gestante quando os 
mamilos são estimulados, fazendo com 
que o útero se contraia -por isso que a 
estimulação mamilar ajuda a desencade

.. ar o trabalho de parto. A administração 
· de ocitocina (vários nomes comerciais), 
entretanto, é um método mais confiável 
de indução. Quando a cérvice estiver ma
dura, a droga é capaz de iniciar um tra
balho de parto que simula o que ocorre 
naturalmente. Quando não estiver ma
dura, a indução pode ser realizada (des

< de que haja tempo) durante dois ou três 
dias, para permitir o amadurecimento 
gradual. Pode-se também amadurecer a 
cérvice com prostaglandina E2 ou abri
la manualmente mediante dilatadores 
artcluado» antes de dar inicio à indução. 
Bsses procedimentos podem melhorar as 
chances de parto vaginal espontâneo no 
prazo de 24 horas. 

Para induzir o trabalho de parto, 
administra-se a ocitocina através de go
tejamento IV intravenoso com uma 
bomba de infusão. Essa é a via mais se-
gura e simples para se controlar a velo
cidade de infusão. Faz-se uma punção no 
braço ou no dorso da mão com agulha, 
conectada por tubo a dois frascos de so
ro. Um contém soro simples de infusão 
intravenosa, o outro contém a ocitocina. 
Administrando-se a ocitocina no primei
ro tubo através de bomba infusora, é 
possível controlar com exatidão a dosa
gem. Em geral a indução começa vaga
rosamente, sendo muito pequena a 
infusão de hormônio e controlando-se as 
reações do útero e do feto com atenção. 
(O médico ou a enfermeira ficarão a pos
tos o tempo todo durante a indução.) 
Aumenta-se gradualmente a velocidade 
de infusão até que se estabeleçam con
trações eficazes. Caso o útero da gestante 
se mostre muito sensível ao medicamen
to e seja hiperestimulado, produzindo 
contrações muito prolongadas ou mui
to vigorosas, por esse método consegue
se reduzir ou suspender inteiramente a 
infusão, bastando nesse último caso pas
sar para o gotejamento, apenas do fras
co com soro sem medicamento. 

As contrações costumam começar de-
pois de 30 minutos em mulheres que es
tão perto do termo. São em geral mais 
regulares e mais freqüentes do que as na
turais, desde o inicio. Se depois de seis 
ou oito horas de administração de ocl
tocina o trabalho de parto não começou 
ou não evoluiu, o procedimento prova
velmente será interrompid<Jem favor de 
uma conduta alternativa, em geral a ce
sariana. O tratamento pode também ser 
interrompido se as contrações estiverem 
bem estabelecidas e prosseguirem por 
conta própria. 

A indução do trabalho de parto é ina· 
proprlada quando o parto imediato se 
faz neoess4rlo ou QUindo ht ddvldl\ do 
que o feto possa atravessar a pelve ma
terna; o procedimento também é evita-
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do quando a placenta está próxima da 
abertura uterina ou sobre ela (placenta 
prévia), quando se crê que a gestante es· 
teja em falso trabalho de parto e, em ge· 
ral, nas que já tiveram cinco ou mais 
partos pregressos ou que exibem uma ci· 
catriz vertical de prévia cesariana, já que 
nesse caso é maior o risco de ruptura ute· 
rina. Alguns médicos também não ten· 
tam a indução na gravidez gemelar ou na 
apresentação pélvica. O American Col
lege of Obstetricians and Gynecologists 
recomenda que quando se induza o tra
balho de parto com ocitocina o médico 
esteja preparado para realizar cesariana 
de emergência, se for necessária. 

Para algumas mulheres, o início re
pentino do trabalho de parto induzido é 
desagradável: algumas se sentem ludi
briadas pela duração abreviada de sua vi
vência no trabalho de parto. Já outras 
gostam. Com o marido (como instrutor) 
do lado seguem em seu trabalho de par
to induzido como se fosse natural, usan
do de todos os exercícios respiratórios e 
de outros mecanismos aprendidos nos 
cursos preparatórios. E assim pode ser 
para qualquer pessoa que se lembre que 
trabalho de parto, não importa como de
sencadeado, é sempre trabalho de parto. 

TRABALHO DE PARTO 
ABREVIADO 
"0 trabalho de parto abreviado pode ser pre
/lldlclal partJ o bebi?" 

Nem sempre o trabalho de parto abre
viado é tão breve quanto parece. 

Muitas vezes a gestante vinha apresen
tando contrações indolores durante ho
ras, que vinham dilatando-lhe o colo 
uterino gradualmente. Por ocasião da 
primeira contração percebida, ela já es· 
tá em plena fase de transição, a última 
antes do parto propriamente (ver as fa· 
ses do parto, que começam à p. 330). Es· 

sa espécie de trabalho de parto, com len· 
to desenvolvimento e rápido desenlace, 
decerto não cria maiores dificuldades pa· 
ra o feto, podendo ser até menos estres· 
sante do que o trabalho de pa.to 
habitual, com uma média de 12 horas de 
duração. 

Por vezes, a cérvice se dilata muito ra
pidamente, fazendo em questão de mi·. 
nutos o que a maioria das cérvices 
(sobretudo a das primíparas) leva horas 
para fazer. Mas · mesmo nesse trabalho 
de parto abrupto, precipitado (que dura 
três horas ou menos do princípio ao 
fim), raramente surge risco para o bebê. 
Não há evidências a corroborarem a no
ção de que o feto predsa passar por uu 
período mínimo de trabalho de parto pa
ra chegar ao mundo em boas condições. 

Às vezes, entretanto, o trabalho de 
parto muito rápido priva o feto de oxi
gênio e de outros gases necessários, ou 
causa laceração ou alguma outra lesão 
da cérvice, da vagina ou do períneo ma
terno. Portanto, se o trabalho de parto 
parece começar muito de repente- com 
contrações fortes e muito próximas- vá 
rapidamente para o hospital. A medica
ção pode ser útil para desacelerar as con
trações um pouco e aliviar a pressão 
sobre o feto e sobre o seu próprio corpo. 

QUANDO TELEFONAR 
PARA O MÉDICO DURANTE 
O TRABALHO DE PARTO ·. 

f 
"Comecei a sentir as contraç(}es, que vlnJJam , 
a intervalos de três ou quatro minutos. Arho 
tollcetull![onur para o m~dlc:o, qiH! me d/!11.-e ptt. 
ra passar as primeiras horas do trabalho de JXIf" 
to em casa." 

A s gestantes que pela primeira vez vão 
ser mamães (c:uJo trobolho d" porto 

tem início lento, com crescimento gradual 
das contrações) podem ficar muitas ho
ras ainda em casa. Mas se as contrações 
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começarem a ficar muito fortes - du
rando menos de 45 segundos e vindo em 
intervalos inferiores a 5 minutos- e/ou 
se esta não é a sua primeira vez, talvez 
estejam no decurso da última hora an
tes do pl.rto. É possível que a primeira 
fase do trabalho de parto tenha transcor
rido sem dor, e que a rérvice se tenha di
lat'lcio bastante durante aquele período. 
ISS•> significa que não telefonar para o 
médico - com risco de uma correria 
dramática para o hospital no último mi
nuto - parece maior tolice do que pe
gar o telefone já. 

Mas antes de chamá-lo é melhor cro
nometrar várias contrações sucessivas. 
Seja clara e específica quanto à freqüên
cia, à duração e à força quando conver
sar com ele. Não tente minimizar o 
incômodo descrevendo-as cnm esforço 
para aparentar calma. (Os obstetras cos
tumam ~aber qual a fase do trabalho de 
parto pelo som da voz da mulher ao fa
lar durante uma contração.) 

Se você se sentir pronta, mas o médi
co parecer não pensar da mesma forma, 
não aceite "espere" como resposta. Pe
ça para ir ao hospital e confirmar o an
damento do processo. (Ver Quando Cha
mar o Médico, p. 3 I 1, Fase Premonitó
ria, Falso Trabalho de Parto, Trabalho 
de Parto Verdadeiro, p. 308.) Pode le
var a mala já preparada ''por via das dú
vidas", mas esteja pronta para voltar 
para casa se a dilatação apenas começou. 

TRABALHO DE PARTO 
COM FORTES 
DORES NAS COSTAS 
·~ dor nas costas desde que começou o traba
lho de pano é til o forte que nllo sei como ~ou 
suportar o parto." 

Do ponto de vista técnico, o "traba· 
lho de parto posterior" ocorre quan

do o feto se acha em posição posterior 

(occipitoposterior), com o dorso da ca
beça comprimindo o sacro da mãe - li· 
mite ósseo posterior da bacia. É possível, 
no entanto, sentir fortes dores lombares 
quando o bebê não se acha numa dessas 
posições, ou mesmo depois ter se virado 
da posição posterior para uma posição 
anterior- possivelmente por ter a região 
se transformado em foco de tensão. 

Nesses casos- cuja dor costuma não 
ceder no intervalo entre as contrações e 
que durante estas se torna excruciante -
a causa do problema não é de fato ques
tão crucial. A questão é como aliviá-la, 
mesmo que só um pouquinho. Várias 
medidas podem ajudar; vale a pena ao 
menos tentar: 

• Tire a pressão das costas. Tente mu
dar de posição- caminhar (embora 
talvez não seja humanamente possível 
em vista das contrações que se amiu
dam e se tornam violentas), ficar de 
cócoras, ficar de quatro, ou em qual
quer posição que alivie o incômodo e 
a dor. Em caso de não ser possível 
mover-se, sendo melhor deitar-se, 
convém deitar de lado, bem en
curvada. 

• Poderá ser aplicado calor (bolsa de 
água quente envolta em toalha, com
pressas quentes) ou frio (sacos de ge
lo, compressas frias) -o que melhor 
convier. 

• Fazer contrapressão. Peça ao seu 
acompanhante que experimente apli
car pressão na área de dor de diferen
tes formas, ou nas re&iões vizinhas, na 
busca de alguma que pareça aliviar. 
Ele poderá tentar fazê-lo com os nós 
dos dedos, com a parte convexa da 
palma, junto ao polegar e ao punho, 
reforçando a pressão com a outra mão 
por sobre a primeira- quor fazendo 
compressão direta, quer fazendo mo
vimento circular firme. A pressão po
de ser exercida com você sentada ou 
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deitada de lado. O alívio propiciado 
ela contrapressão realmente intensa 

será bem-vindo e justifica as manchas 
roxas que aparecerão no local no dia 
seguinte. 

• Usar do-in. Trata-se provavelmente da 
forma mais amiga de alívio da dor
e não é preciso ser chinês para tentá
lo. No caso das dores lombares, con
siste em aplicar com um dedo pressão 
firme num ponto da sola do pé: logo 
abaixo do centro do antepé. 

• Massagear agressivamente a área. Po
derá propiciar alívio em lugar da con
trapressão, ou alternadamente com 
ela. Pode-se empregar uma bola de tê
nis para uma massagem bem fir me 
(embora provavelmente vá deixá-la 
um pouco dolorida depois). O uso pe
riódico de talco ou de óleo evita a ir
ritação. 

CONTRAÇÕES 
IRREGULARES 
"No curso de pr~·natal nos foi dito para não 
irmos ao hospital até que as contrações fossem 
regulares e a intervalos de cinco minutos. As 
minhas já estão 1•indo em menos de cinco mi· 
nutos, mas não são regulares. Não sei o que 
fazer." 

Assim como não há duas mulheres 
que tenham as mesmas impressões 

digitais, não há duas também que pas
sem por idêntico trabalho de pano. O 
trabalho de pano descri tu nos livros , nas 
aulas do pré-natal ou no consultório do 
médico é o trabalho de parto típico -
o mais próximo do que muitas mulheres 
poderão vivenciar. Mas quulquer que se· 
ja o trabalho de parto, ele estará sem
pre longe do que se acha explicitado em 
livros, com contrações regularmente es· 
paçadas e previslvelment e progressivas. 

Se você estiver sentindo contrações 
fortes, prolongadas (de 40 a 60 segun
dos) e freqüentes (a intervalos de cinco 
minutos ou menos), mesmo que variem 
considenvelmente na duração e no tem
po decorrido entre elas, não espen! que 
se tornem "regulares" para telefonar 
para o médico ou ir para o hospital -
não importa o que você tenha lido ou 
ouvido. É possível que as contrações 
já ter ham atingido o grau máximo de 
" regularidade" e que você já tenha in
gressado na fase " ativa" do trabalho 
de parto. Não hesite em telefonar para 
o médico e ir para o hospital; quem 
hesitar numa situação dessas poderá 
acabar fazendo parto domiciliar não pla
nejado. 

NÃO CHEGAR 
AO HOSPITAL A TEMPO 

"Receio não chegar no hospital a tempo." 

Felizmente, é na televisão e no cinema 
que ocorre a maioria dos partos

surpresa. Na vida real, dificilmente ocor
rem partos sem uma abundância de avi
sos prévios. Mas de vez em quando, a 
mulher que nem sequer experimentou as 
dores do trabalho de parto, ou que as 
sentiu tão-somente de forma vaga e for
tuita, scmt~: rcpcm t lmuncnt~ urna fortís
sima necessidade (.1\: "empurrar para 
baixo" , uma urgente " vontade de espre
mer'' - e não raro a entende como von
tade de ir ao banheiro. 

Por via das dúvidas, se você for uma 
dessas gestantes, é boa idéia que você e 
seu marido se familiarizem com os fun· 
damentos do parto domiciliar de emer
gênc:la (ver pp. 320 e 323). Mas nllo passe 
multo tempo se preocupando com essn 
remot!sslma possi bilidade. 
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LA V AGEM INTESTINAL 
(ENEMA) 

"Ouvi dizer que a lavagem intestinal no infcio 
do trabalho de parto não é na verdade neces· 
sária, e que interfere com o parto natural." 

Alavagem intestinal, até há pouco 
tempo, não era questão de escolha. 

Era feita rotineiramente no princípio do 
trabalho de parto, como parte do pro
cedimento de internação hospitalar. A 
teoria que prevalecia, e ainda prevalece 
em alguns hospitais, é de que o esvazia
mento do intestino antes do parto elimi
na a possibilidade de a matéria fecal que 
se encontra no reto servir de obstáculo 
à descida do bebê, através do canal de 
parto, e evita a contaminação do am
biente esterilizado em que vai nascer o 
bebê pela evacuação involuntária duran
te a força expulsiva na fase ativa do tra
balho. Além disso, essa precaução evita 
o "constrangimento" da parturiente e 
diminui a sua inibição nos esforços ex
pulsivos. 

Essas t.eorias não estão muito em vo
ga hoje em dia. Admite-se que a com
pressão do canal do parto não seja de 
fato t1m problema se a mulher tiver eva· 
cuado nas últimas 24 horas, ou se não 
for palpada mass:-t fecal dura ao exame 
inter no do reto. Além disso, o uso, du· 
rante ) parto, de coxins de gaze esterili· 
za<.los e dcscattá v eis para remover a 

matéria fecal praticamente elimina o ris
co de contaminação do feto. Segundo 
determinadas pesquisas, a possibilidade 
de infecção neonatal por microrganismos 
intestinais é em tese remotíssima; outras 
pesquisas sugerem que as próprias lava
gens intestinais podem de fato aumentar 
risco de infecção. Por essas razões, a 
maioria dos hospitais abandonou a la
vagem intestinal rotineira; outros ainda 
a adotam. 

Se o hospital onde você vai ter o filho 
ainda a segue, e essa ~ uma perspectiva 
que não a encanta, discuta a questão 
com o obstetra antes do trabalho de par
to. Se você manifestar forte convicção de 
que não quer a lavagem, é possível que 
ele a atenda. (Mas tenha certeza de que 
a decisão ficará a cargo da equipe obs
tétrica.) Por outro lado, se lhe parecer 
maior incômodo a perspectiva de eva
cuar à mesa de parto (embora a lavagem 
não garanta que isso não aconteça), não 
deixe que ninguém a force a aceitar a 
idéia de que a lavagem é antinatural e 
desnecessária. Caso faça um planeja
mento, inclua neste suas preferências 
(ver p. 263). 

Talvez prefira fazer você mesma a la
vagem em casa, ainda no início do tra
balho de parto. No entanto, feita em 
casa ou no hospital, a lavagem com água 
morna pode ajudar também fortalecen
do contrações fracas e dando um empur
rãozinho no trabalho de parto. 

Parto de Emergência a Caminho do Hospital 
1. Se você estiver no seu carro e notar que 
o pano é iminente, parar e saltar. Chamar 
por auxilio em telefone público, se possível. 
Caso contrário, sinalizar com o 'Jisca-pisca 
e tentar conseguir socorro. Se alguém purur, 
pel,!n par« chumur uma umbulllnclu. Em tl1· 
xl, pedir no motorista para chamar por 
ajuda. 

2. Se possível, ajudar a mAe no banco de 
trás. Estenda debaixo dela um casaco, uma 
jaqueta o u cobertor. Então proceda como à 
p . 323. Tão logo se complete o parto, corra 
at6 o hospilul mnls próximo. 
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Tudo isso talvez não passe de mera 
questão acadêmica, no entanto se o tra· 
balho de parto já tiver c )meçado, como 
acontece em muitos casos, com evacua
ções diarréicas ou freqüentes que esva
ziam o cólon de forma eficaz; ou se você 
chegar ao hospital já na fase ativa do tra
balho de parto, com contrações tão pró· 
ximas que é quase impossível à equipe 
médica vestir em você o avental(· muito 
menos fazer a lavagem. 

RASPAGEM DOS 
PÊLOS PÚBICOS 
"A idéia de raspar os pêlos púbicos não me 
agrada. É obrigatório?" 

Embora a raspagem ainda seja, em 
muitos hospitais, rotina na prepara

ção para o parto, ela vem sendo utiliza
da cada vez menos. Na maioria das vezes 
é feita porque sempre foi feita, e não 
porque seja necessária. Pensava-se há al
gum tempo que os pêlos púbicos alojas
sem bactérias· capazes de contaminar o 
I.Jebê ao sair do canal vaginal. Mas co
mo antes do parto toda a região vaginal 
é lavada com solução anti-séptica, torna
se improvável uma infecção dessa espé-

cie. E, com efeito, algumas pesquisas re· 
velaram um índice de infecções mais ele· 
vado entre as parturientes com pêlos 
raspados do que entre as demais, prova· 
velmente porque os pequeninos talhos -
às vezes microscópicos- que não raro 
são produzidos nas raspagens mais cui· 
da dosas podem servir de excelente meio 
de cuitura para o desenvolviml!nto de 
bactérias. Do ponto de vista das mulhe· 
res, a humilhação de raspar-se e a qnei· 
mação e a coceira no pós-parto, quando 
tornam a crescer os pêlos, são outras ra· 
zões de objeção ao procedimento. 

Há médicos que sentem que a raspa· 
gem facilita a episiotomia e a reparação, 
propiciando uma área de ação mais lim
pa. Mas também para eles é mais ques· 
tão de hábito do que de convicção. 
Cresce o número de médicos que fazem 
e fecham episiotomias sem a raspag~m 
- seja prendendo os pêlos com pinças, 
seja afastando-os à medida que tra· 
balham. 

A raspagem vai depender dos métodos 
do médico e da rotina do hospital or.de 
será feito o parto. Cada vez mais setor· 
na uma decisão sobre a qual a parturien· 
te passa a ter controle, pelo menos. Não 
espere chegar ao hospital, no entanto, 
para manifestar a sua opinião. Discl!ta 

Parto de Emergência Quando se Está Sozinha 
1. Tentar permanecer calma. 

2. Chamar serviço de emergência. Com uni· 
car o médico. 

3. Encontrar um vi;l:inho ou alguém para 
ajudar, se posslvcl. 

4. Evitar os esforços expulslvos - soprar, 
respiração ofegante, 

!. Lavar as mãos e a região perlneal, se 
puder. 

6. Estender toalhas, lençóis (limpos) ou jor
nais na cama, no sofá ou no chão: d·:itar à 
espera do auxilio. 

7. Se, apesar dos seus esforços, o beb! vier 
antes do auxflio , dar Inicio ao parto, deva
illr, ru ondo oa oaforços oxpulalvoa sempre 
que sentir premência, aparando-o com as 
mãos. 

8. ProsseKulr com as Instruções de lO a 14 
do quadro da p. 323, da melhor maneira que 
voce puder. 
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a questão com o médico antes do traba
lho de parto. Inclua suas preferências no 
planejamento (ver p. 263). 

Se o obstetra ou o hospital insistirem 
na raspagem, peça para que só raspem 
o que for absolutamente necessário. A 

· raspagem tão-somente da área de uma 
possível incisão costuma ser suficiente. 
Outra possibilidade, sobre a qual con
vém falar com o médico, é a parturiente 

· ser raspada pelo próprio marido em ca
sa, e não no hospital. 

ADMINISTRAÇÃO DE 
LÍQUIDOS POR 
VIA INTRAVENOSA 

Quando fomos visitar o hospital, vi uma mu· 
lher numa cadeira de rodas e com um soro pen· 
durado sendo levada para a sala de partm~ Isso 
é necessário em caso de parto natural?" 

Graças às inúmeras reprises do filme 
MASH e das novelas de TV, rapi

damente associamos o gotejamento de 
soro na veia com feridos graves, heroí
nas com doenças fatais, e heróis violen
tamente espancados por amantes 
ciumentas. Mas _; difícil associar o soro 
na veia com o parto normal. 

Contudo, muitos hospitais usam-no de 
rotina: é uma forma simples de ministrar 
à parturiente, durante o trabalho de par
<.O, uma solução com nutrientes . Isso se 
faz em parte para que haja certeza de que 
a mulher não vai se de~idratar por falta 
de lfquidos ou enfraquecer por falta de 
alimento durante o trabalho de parto, em 
parte para que se tenha fácil acesso ao 
sistema venoso caso surja necessidade de 
usar certos medicamentos (que são en
tão injetados no frasco ou na borracha 
do soro, e não na paciente). Nessas oca
siões, o soro é apenas medida cautelar. 

Há médicos e parteiras, por outro la
do, que preferem aguardar até que sur
ja clara necessidade de usá-los - por 

exemplo, quando o trabalho de parto é 
prolongado e a parturiente vai se debili
tando. Verifique antecipadamente a con
duta do obstetra, e em caso de forte 
objeção ao emprego do soro, convém 
informá-lo. Poderá ser possível adiar-lhe 
o uso até que apareça a necessidade, se 
esta surgir. 

Se a conduta do médico é adotar o so
ro cndovenoso rotineiramente e não hou
ver espaço para discussão, ou se acabar 
surgindo necessidade, não se desespere. 
O incômodo é pequeno ao ser colocada 
a agulha, e depois mal é percebido. 
Quando pendurado em suporte móvel, 
é possível ir ao banheiro ou caminhar um 
pouco com ele. (Se, em qualquer mo
mento, a área tornar-se dolorida, infor
me ao médico ou enfermeira.) 

Embora nem sempre se possa tornar 
a decisão de usar ou não soro, a mulher 
tem o direito de saber o que vai ser in
fundido na veia. Pergunte à enfermeira 
ou ao médico que o colocarem. Ou peça 
ao seu parceiro para, durante o trabalho 
de parto, olhar o rótulo no frasco. Por 
vezes prescrevem-lhe medicação que você 
não deseja tomar e sem ser consultada. 
Nesse caso, peça logo para falar com o 
médico. 

MONITORIZAÇÃO FETAL 

"Meu médico é favorável à monitorizaçãofe· 
tal em todos os partos. Ouvi dizer que a molli· 
torização pode levar a operações cesarianas 
desnecessárias e tamMm tornar o trabalho de 
parto mais inc{)modo. " 

Para quem passou os primeiros nove 
meses de vida nadando tru.nqUIII\· 

mente no líquido amniótico, morno e 
confortador, a viagem pelos estreitos 
confins da bacia materna não vai ser 
uma jornada alegre. O bebê vai ser aper
tado, deformado, comprimido e empur
rado a cada contração. 
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É por haver um elemento de risco nes
sa estressante jornada - e nao para pro
mover maior incômodo à parturiente ou 
para conduzi-la a cesariana desnecessá· 
ria - que os monitores fetais ganharam 
larga utilização. Em alguns hospitais, to
das as parturientes são monitorizadas 
eletronicamente. Em praticamente todos 
os hospitais , pelo menos metade dar pa
cientes - sobretudo as incluídas em ca
tegorias de alto risco, que apresentam 
líquido amniótico tingido de mecônio, 
que fazem uso de ocitocina ou que pas
sam por trabalho de parto difícil - é 
monitorizada eletronicamente. 

O monitor fetal afere as respostas do 
bebê, através de seu batimento cardíaco, 
às contrações uterinas. O leitor dos mos
tradores do monitor e dos traçados será 
capaz de identificar possíveis sinais de es
tresse e de sofrimento fetal através do 
afastamento das reações normais ao tra
balho de parto. Às vezes, soa um alarme 
quando surgem tais variações. A monito
rização pode ser externa ou interna: 

Monitorização externa. Nesse tipo, usa
do .;om freqüência, dois dispositivos são 
afixados ao abdome. Um, o transdutor 
ultra-sônico, capta o batimento fetal. O 
outro, um medidor de pressão, mede a 
intensidade e a duração das contrações 
uterinas. Ambos são ligados a um mo
nitor que mostra ou imprime as leituras. 
Isso não quer dizer que a parturiente pre· 
cise ficar confinada ao leito, liaada à má· 
quina, como um monstro Frankensteln, 
durante horas a fio. Na maioria dos ca· 
sos, só se faz necessária a monitorlzação 
intermitente, e a parturiente pode se le
vantar e caminhar no intervalo entre as 
leituras. Alguns hospitais estão equipa
dos com monitores portáteis que podem 
aer presos à roupu da paciente, 
permltlndo-lhe completa liberdade para 
passear pelos corredores do hospital sem 
deixar de enviar Informações sobre o 
bem-estar do bebê para a beira do leito 
ou o posto de enfermagem. 

Durante a segunda fase do trabalho de 
parto (de movimentos de expulsão), 
quando as contrações se tornam tão rá· 
pidas e violentas que algumas mulheres 
ficam sem saber quando "empurrar para 
baixo" e quando não, o monitor permi· 
tirá indicar com exatidão o início e fim 
de cada contração. O uso do monitor 
pode, no entanto, ser abandonado nes· 
se estágio, de sorte a não interferir na 
concentração da parturiente. Nessa even· 
tualidade, o batimento fetal será verifi· 
cacto periodicamente com um estetos
cópio. 

Monitorização interna. Quando se fazem 
necessários resultados mais precisos -
como por exemplo, ao se suspeitar de so
frimento fetal-, pode ser usado o mo
nitor interno. Como o elétrodo que lê o 
batimento çardiaw fetal é afixado au 
couro cabeludo do concepto através da 
cérvice, a monitorização interna só é pOS· 
sível depois que o colo tiver se dilatado 
em pelo menos I ou 2 em e as membra- jJ 
nas se romperem. As contrações podem ~ 
ser medidas seja com o medidor de pres-
são fixado ao abdome materno, seja com 
um cateter (tubo plástico) cheio de líqui-
do inserido no útero. Como o monitor 
interno não pode ser desconectado e re· 
conectado periodicamente, a parturien-
te se vê um pouco limitada em sua 
mobilidade - mas as mudanças de po
sição são possíveis. 

As vezes a monltorhmç1\o Interna faz 
uso da telemetria, que lê e transmite os 
sinais mediante ondas de rádio. Essa téc· 
nica, cujo advento se deu com o progra· 
ma espacial, permite a monitoriz.qção da 
paciente sem que ela fique ligada ao 
equipamento por meio de fios. Com a te
lemetria, a mobilidade é completa - a 
parturiente pode mudar para qualquer 
posição que achar mais cômoda, ir ao 
banheiro, e até dar caminhadas. 

Como qualquer procedimento médico 
invasivo (que entra ou penetra no cor· 
po), a monitorização fetal interna envol· 
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Parto Domiciliar de Emergência (ou no Consultório) 
1. Tentar manter a cafma. Lembre-se de que 
mesmo que você não tenha conhecimentos 
sobre parto, o corpo da mãe e o bebê podem 
fllZ(;r a maior parte do trabalho sozinhos. 

l . Chamar por telefone o serviço de emer
g..!ncia. Comunicar o obstetra ou a parteira. 

3. Dar início à respiração ofegante para evi
tar os esforçor expubivos . 

. J. Durante todos os preparativos e o parto, 
c preciso confortar e tranqüilizar a partu
riente. 

S. Se houver tempo, lavar a região vaginal 
e as mãos com detergente Ju com água e 
sabão. 

6. Se não houver tempo de chegar a uma ca
ma ou a uma mesa, colocar jornais, toalhas 
limpas ou qualquer pano limpo dobrado sob 
as nádegas, assegurando uma certa altura pa
ra a saída dos ombros do bebê. 

7. Se houver tempo, coloque a mãe na bei
ra da cama (ou de uma escrivaninha ou de 
uma mesa), com as nádegas um pouco para 
fora c as mãos sob as coxas para mantê-las 
elevadas. Duas odeiras, se disponíveis, ser
virão de apoio para os pés. 

8. Proteger as superfícies da área de parto, 
se possível, com panos, jornais, toalhas de 
mesa de plástico, lençóis etc. 
Uma panela ou bacia pode ser usada para re
colher o líquido amniótico e o sangue. 

jl, Ao aparecer o vórtlçc: dn IIUboçtt do bebe, 
Instruir a parturiente para ofegar ou soprar 
(nAo fazer esforços expulslvos, nilo "espre· 
mer") e aplicar ligeira contra pressão à cabeça 
para evitar a sua exterlorlzação brusca. 
Deixá-la emergir gradualmente - nunca 
tracloná-la ou puxá-la. Se houver uma alça 
de cordão umbilical em torno do pescoço do 
bebe, enaanohar um dedo sob n alça e, deli· 
Clldamente, tentar Hburtl·lu por sobre a 
cabeça. 

10. Após desprender a cabeça, passar deli
cadamente a mão nas laterais do nariz para 

baixo e limpar o pescoço e o queixo também 
com a mão em movimento para cima - ma· 
nobra que ajuda a eliminar o muco e o lf. 
quido amniótico do nariz e da boca. 

11. Agora segure a cabeça com delicadeza 
nas duas mãos e pressione-a um pouco para 
baixo (não puxe), pedindo à mãe para espre
mer (esforço expulsivo) ao mesmo tempo, a 
fim de desprender a espádua anterior. Ao 
aparecer a região superior do braço, levan
tar a cabeça com cuidado, tentando despren· 
der a espádua posterior. Uma vez liberadas 
as espáduas, o restante do corpo do bebê de
verá deslizar com facilidade. 

12. Enrole rapidamente o bebê em coberto· 
res, toalhas ou o que houver disponfvel (pre
ferivelmente um pano limpo; alguma coisa 
que tenha sido recentemente passada a fer
ro é relativamente estéril). 
Coloque-o no abdome da mãe, ou, se o cor
dão fo r suficientemente longo (não o puxe), 
junto ao peito materno. 

13. Nilo tentar extrair a plac:enta. Mos se ela 
vier antes de a ambullncla chegar, envolva· 
a em jornais ou numa toalha e mantenha-a 
elevada, acima do nJvel da cabeça do bebê, 
se possível. Não há necessidade de tentar cor
tar o cordão. 

14. Manter mãe e criança aquecidos e em co
modldac;lc 111~ que cheaue awdlio. 
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v e alguns riscos- principalmente de in
fecção.- Em- a!gumas ocasiões, o bebê 
apresenta depois uma erupção, ou às ve
zes um abscesso, no local de colocação 
do elétrodo, ou ainda, só que muito ra
ramente, poderá ficar com uma mancha 
sem cabelos permanente. Pode também 
ser possível que a inserção do elétrodo 
cause dor ou incômodo momentâneo ao 
bebê. Em virtude dos riscos, embora pe
quenos, a monitorização fetal interna só 
deve ser feita quando os benefícios fo
rem significativos. 

~e o monitor fetal soar o alarme, in
dicando problemas, não entre em pâ
nico. A tecnologia está muito distante 
da perfeição: a máquina muitas vezes 
gera falsas leituras. Às vezes, simples
mente não funciona direito; noutras, 
há erro de leitura. Quase sempre a lei
tura anormal da freqüência cardíaca 
fetal é resultado da posição da mãe, 
pressionando o cordão umbilical do be
bê ou a veia cava e interferindo com o 
fluxo de sang!;le para o feto. A mudan
ça de posição muitas vezes corrige o pro
blema. Se a causa for a admini~tração 
de ocitocina, a redução da dosagem ou 
o término da infusão geralmente o eli-

. minará. O uso de oxigênio pela mãe tam
bém pode solucioná-lo. 

Se persistirem as leituras anormais, di
versas medidas poderão ser tomadas. Se 
o perigo ao feto parecer grande, o mé
dico pode optar pelo parto abdominal 
imediato. Caso contrário. algum teste rá
pido será feito para confirmar o dlagnós· 
tfco de sofrimento fetal: o líquido 
amnlótico será testado para ver se con· 
tem mecônio; se avaliará o pH em amos· 
tra do sangue fetal, colhido no couro 
cabeludo; e/ou será avaliada reação do 
coraçlo fetal a estímulo• sonoros, ou • 
pressao ou plnçamento do couro cabe
ludo. Como é necessário o acesso direto 
ao feto para que sejam feitas algumas 
dessas determinações, as membranas de· 
vem ser rompidas artificialmente a essa 

altura, caso não tenham se rompido es
pontaneamente. Além disso, talvez se 
passe em revista a história clínica e obs
tétrica da mãe para se determinar se as 
anormalidades da freqüência cardía,;a fe
tal se relacionam a infecção materna, a 
doença crônica da mãe ou a medicamen
tos em uso, e não a verdadeiro sofrimen
to fetal. O obstetra experiente levará 
muitos fatores em consideração antes de: 
concluir pelo sofrimento do feto. Se con
firmado, costuma-se partir para a cesá
riana imediata. Em alguns casos, o 
mé.dico pode usar medicamentos para 
tentar melhorar a condição fetal no úte .. 
ro. Quando bem-sucedido, esse enfoque 
permite ganhar temp•) para preparar-se 
a cesariana, aumentando a chance de 
extrair-se um bebê alerta, e em alguns ca
sos até se consegue dar prosseguimento 
ao parto vaginal. 

Não se sabe ao certo se a monitori
zação fetal salva mais bebês do que o 
método antigo da enfermeira-com
estetoscópio (verificando a intervalos de 
15 minutos durante o trabalho de parto 
e a intervalos de 5 minutos durante o 
parto), mas muitos médicos acham que 
alguns casos de sofrimento passariam 
despercebidos sem a monitorização. 
Apesar disso, como é dispendiosa a mo
nitorização eletrônica, porque se acredita 
ter ela levado a aumento de cesarianas 
desnecessárias em alguns hospitais (so
bretudo por erros de leitura), porque al
guns a vêem apenas como outra intrusão 
tecnológica no processo natural do nas
cimento, e porq11e uma máquina lmpes· 
soai substitui os préstimos pessoais de 
uma enfermeira, seu uso continua con
trovertido. O American College o f Obs
tetricians and Oynecologists parece 
inclinado a defender a monitorização só 
em partos de alto risco, omborn l\PAt'en· 
temente os mesmos médicos que fal~em 
esse pronunciamento planejem continuar 
a monltorlzar todas as próprias paci.en· 
tes. Sem dúvida, portantc, o assunto 1l.in· 
da não foi esclarecido. 
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As respostas dos pais à monitorização 
eletrônica do feto depende em grande 
medida de suas próprias atitudes. Se che

.. garem à sala de trabalho de parto ou de 
• parto com receio de que tudo que não é 

"natural", provavelmente farão obje
ções ao uso da monitorização. Se quise
rem o melhor de ambos os mundos -
o natural e o científico -, sentir-se-ão 
mais confiantes e mais seguros ao verem 

: o registro ritmado do batimento cardía-
co de seu filho no monitor à beira do 

· leito. 

RECEIO DE VER SANGUE 

"A perspectiva de ver sangue me deixa tonta. 
E se eu desmaiar enquanto assisto ao meu par· 
to?" 

Ver sangue faz muitas pessoas ficarem 
de joelhos bambos. Mas curiosa

mente, embora possam desmaiar ao ve
rem em f1lme o parto de alguma outra 
pessoa, mesmo as mais sensíveis costu
mam passar pelo parto sem necessidade 
de sais aromáticos. 

Em primeiro lugar, não há tanto san
gue como se imagina - não muito mais 
do que se vê à menstruação (um pouco 
mais abundante em caso de ferida lace
rada ou de episiotomia). Segundo, você 
não vai ser uma espectadora do parto -

, será uma participante muito ativa, des
pendendo todas as energias e toda a con
centração em expulsar de dentro de si 
aquele restinho que ainda falta para o 
bebê acabar de nascer. Envolvida pela 
excitação e pela expectativa (e, sejamos 
francas, pela dor e pela fadiga), você di
ficilmente perceberá qualquer sangra
mente, e muito menos se incomodará 
eom ole. Pouc11a ,ao tU partul'lont~3 que 
conseguem precisar quanto sangue per
deram, se 6 que perderam, ao parto. 
s~ no entanto você não desejar em hi

p6t~se alguma ver sangue, simplesmen
te tire os olhos do espelho (se colocaram 

um) durante a episiotornia e no momen
to do nascimento. Em vez disso, apenas 
olhe para baixo, para o ventre, e tenha 
só a visão do que de fato lhe interessa: 
o bebê. Desse ângulo praticamente não 
haverá sangue visível. 

EPISIOTOMIA 

"No pré·nata/ me disseram que nllo devo·me 
submeter a episiotomias- elas nllo sao na tu· 
rai.s. Meu médico disse que isso é ridfculo. Nilo 
sei se devo ou nlio me submeter a uma. " 

Fazer ou não fazer a episiotomia'l Eis 
a questão que alguns obstetras vêm 

disputando com alguns educadores (de 
pré-natal) e parteiras - e deixando as 
gestantes em meio ao fogo cruzado. 

A pequena intervenção cirúrgica que 
é o centro dessa acirrada controvérsia te
ve origem na Irlanda em 1742, quando 
se buscava facilitar os partos difíceis, 
mas só ganhou amplo uso na metade 
deste século. Hoje, a episiotornia (inci
são cirúrgica feita no perfneo para am
pliar a abertura vaginal pouco antes da 
emergência da cabeça do bebê) é feita em 
80o/o a 90% de todos os partos em pri
míparas (as que têm filho pela primeira 
vez) e em aproximadamente SOo/o dos 
partos subseqüentes. 

Há dois tipos fundamentais de episio
tornia: a mediana e a mediolateral. A in
cisão mediana é feita atrás, em direção 
ao reto. Apesar de suas vantagens (for
necer mais espaço de saída por centíme
tro de incisão, cicatrizar bem e ser de 
mais fácil reparo, causar menos sangra
mente e resultar em menos incômodo ou 
infecção no pós-parto), é menos freqüen
temente usada nos EUA pelo maior ris
co de a ferida inc:lsada atingir o reto. 
Para evitar esse problema, os médicos 
preferem, na grande maioria, a incisão 
mediolateral, feita em sentido obliquo, 
afastada do reto, especialmente nos pri
meiros partos. 
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A sabedoria médica tradicional defen-
___ d.e_o_uso da-episiotomia por várias ra

zões: seus rebordos estreitos são mais 
fáceis de reparar dv que os bordos rotos 
de uma ferida lacerada; no momento 
oportuno, permite prevenir a lesão trau
mática dos músculos do períneo e da va
gina; evita que a cabeça fetal se 
machuque ao cruzar o períneo; e permi
te abreviar a fase ativa do trabalho de 
par to em I 5 a 20 minutos - sendo de 
grande utilidade nos trabalhos de parto 
prolongados, quando pode haver sofri
mento fetal e/ ou exaust~o materna. 

Os que se opõem dizem que a episio
tomia é antinatural, em grande medida 
desnecessária, verdadeira intrusão tecno
lógica no processo de nascimento. Ale
gam que a incisão feita é muitas vezes 
mais extensa do que seria a laceração, e 
que causa excessivo sangramento, des
conforto no puerpério imediato, sexo do
loroso durante meses a fio e (às vezes) 
inferçào. Em seu lugar, defendem o uso 
dos exercícios de Kegel (p. 225) e a mas
sagem local durante quatro a seis sema
nas antes · do parto para preparar e 
fortalecer o períneo. Durante o trabalho 
de parto recomendam o uso de compres
sas quentes para diminuir o desconfor
to perineal; massagem; ficar de pé ou de 
cócoras e expirar ou grunhir ao fazer o 
esforço expulsivo para facilitar o estira
mento do períneo; e evitar a anestesia re
gional, que deixa flácidos os músculos 
perineais. Embora todas essas medidas 
possam melhorar as chances de o parto 
ocorrer sem epislotomla, e às vezes sem 
laceraç!o, nao garantem um parto assim 
natural. Onde são empregadas regular
mente, entre 150Jo e 25% das mulheres 
são episiotomizadas, e 250Jo a 30% das 
outras sofrem lacerações que precisam de 
reparação. Outras 3% ou 4% acabam 
com gl'llvcs lu ccl'll~'ôcs que se estendem 
~~ ~~ 1'1'111 . 

0 (llll' o.~ rudil·n l.~ ( l llll l llllS qlll ' )li'H II· 
Clllll ll t•pisiollllllill lllCSillll qiiHIIdo dcS· 

llt'l.'l'Ssllriu qum\111 ~~~ q u l' dela n:h1 

lançam mão, mesmo quando necessária) 
não reconhecem é que "fazer ou não fa· 
zer episiotomia" é questão que não de· 
ve ser respondida em salas de aula ou m• 
consultório - e sim na sala de parto, ao 
coroar a cabeça do bebê. Só então po· 
derá ser feito um juízo real, sem tenden· 
ciosidades, a respeito da capacidade do 
períneo em se distender o suficiente pa· 
ra acomodar a cabeça do bebê sem se 
romper e sem comprometer o bem-estar 
materno ou fetal pelo trabalho de parto 
prolongado. O médico prudente ou a 
parteira que tenham dúvida a respeito 
em geral optam pela episiotomia e não 
pelo risco de uma laceração descontro- · 
lada, difícil de ser reparada. 

Se você achar, depois de ler essa pas· 
sagem, de discutir o assunto com o mé
dico e de pesar as evidências, que seria ' 
melhor não sofrer episiotomia se possí· 
vel, explicite o seu desejo no planejamen
to do parto (p. 263) ou torne conhecida 
sua preferência. Mas lembre-se de que a 
decisão final deve ser tomada na sala de 
parto, tendo por primordial considera-
ção o seu bem-estar e a rapidez e sçgu· 
rança do parto do bebê. · 

RECEIO DO ESTIRAMENTO · 
VAGINAL AO PARTO ,; 

"0 que mais me assusta é o estirament:J e a . 
laceração da vagina. Será que vou ser a ml!3- . ·. 
ma depois?" 

A vagina é um óraão extraordlnarla; 
mente elástico cujas pregas sanfona· 

das se abrem ao parto. Normalmente 6 
tão estreita que a inserção de um absor~ 
vente íntimo pode se mostrar difícil, em! 
bora ela seja capaz de expandir-se para 
dar passagem a um bebê de 3 a 4 quilos 
sem se romper. Depois do nuscirnento, 
dlll'lllll~· 11111 IH'I'ÍIIIIO d1• H1.!111111111" 1 f lliOt• 
1111 quHsc Hll Sl'll 1:1uuu 1ho urlglnul. Pnra 
11 maiurin das mulhl.!ri.!S o discreto au· 
llll'lliO de !.!spa~·o ~ im~wn:cptível e não 
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interfere no desfrute sexual. Para as que 
eram excessivamente pequenas antes da 
concepção, pode ser um motivo de sa
tisfação a mais, já que o sexo pode se 
tornar mais prazeroso. 

O períneo - região entre a vagina e 
o reto- também é elástico, embora me
nos que a vagina. Em algumas mulheres, 
ele se distenderá o suficiente e sem se 
romper para permitir o nascimento de 
um bebê. Mas em outras se romperá, a 
m1mos que o obstetra faça a episiotomia. 
A distensão pode deixar os músculos um 
pouco mais frouxos do que uma episio
tomia feita cuidadosamente e no mo
mento oportuno, quando o períneo 
ainda não se distendeu excessivamente 
antes de fazer-se a incisão. 

No entanto, os exercícios da muscu
latHa do parto antes de a gestante ir para 
a sala de parto poderão aumentar-lhe a 
elasticidade e decerto acelerar o retorno 
ao tônus normal. Os exercícios de Kegel, 

* que reforçam a área perineal (ver p. 225), 
devem ser feitos regularmente durante a 
gestação e pelo menos por seis meses de
pois do nascimento da criança. 

Muitos casais contam que o sexo de
pois do parto se torna até mais prazero
so do que antes, graças à maior 
sensibilidade muscular e ao maior con
trole que a mulher desenvolve em decor
rência do treinamento para o parto. Em 
outras palavras, você poderá não ser a 
mesma depois do parto - poderá ser até 
melhor! 

Muito raramente, entretanto, na mu
lher que era "perfeita" antes, o parto 
d.lstende a vagina o suficiente para redu· 
zir o prazer sexual. Muitas vezes os mús
culos vaginais voltam a se contrair mais 
com o passar do tempo. A prática fiel 
dos exercícios de Kegel a intervalos fre
qüentes durante o dia - ao tornar ba
nho, ao urinar, no lavar os pratos, ao 
C:Ullllllhtl l' t:lllll li h~bO, uo dll'lgiJ· o ~nr· 
ro, ao sentar na escrivaninha - pode 
ajudar a acelerar o processo. Se depois 
de seis meses a vagina ainda parecer mui-

to espaçosa, convém buscar auxílio 
médico. 

RECEIO DE SER 
AMARRADA 
À MESA DE PARTO 

"A idéio de ficar amarrado a uma mesa, como 
1conteceu com minha mãe, me aterroriza. É 
mesmo necessário?" 

A perspectiva de ser amarrada pelas 
mãos e pelos pés à mesa de parto é 

horrível - sobretudo para as mulheres 
que desejam participar plenamente do 
nascimento do filho. Felizmente, embo
ra há algum tempo fosse conduta co
mum, praticamente caiu em desuso. Os 
obstetras, na maioria, pedem apenas à 

·parturiente que mantenha as mãos aci
ma da cintura, afastadas dos campos que 
devem permanecer estéreis durante o 
parto; se ela se esquecer da recomenda
ção no meio de alguma contração parti
cularmente violenta, outro auxiliar e a 
enfermeira a lembrarão. 

Se os pés da parturiente vão ficar em 
estribos durante o parto (não há neces
sidade disso durante o trabalho de par
to) ou se as pernas vão ser amarradas a 
eles vai depender da rotina hospitalar, da 
preferência do obstetra e, às vezes, do 
desejo da paciente. 

O uso de estribos no parto adveio por 
vários motivos. Um deles estava em 
manter as pernas da mulher elevadas e 
fora do camlnho, de sorte a propiciar ao 
obstetra espaço suficiente para trabalhar. 
Outro era que evitavam chutes involun
tários durante contrações mais vigorosas 
(que possivelmente interfeririam no par
to). Por fim, porque mantinham os pés 
afastados do campo que deveria se man
ter o ltlnh ostórll possível. 

Um dos motivos por que os estribos 
agora são usados com menos freqüência 
em muitos hospitais- e dificilmenze nas 
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salas de parto, onde leitos especiais subs· 
tituíram as mesas de parto- é..Q11e uma 
ampla variedade de posições de parto 
substituiu a clássica posição da mulher 
com as pernas elevadas e abertas. Outro 
motivo está na forte oposição feita por 
mulheres que querem preservar ao má· 
ximo a sua dignidade e o seu controle du· 
rante o parto. E também porque hoje as 
mulheres se preparam melhor para o par· 
to, têm menor probabilidade de se me· 
xer por causa das dores e por recearem 
o desconhecido. Apesar disso, muitos 
médicos continuam a solicitar às pacien· 
tes para usarem estribos durante o par
to, porque acreditam que dá mais espaço 
para manobras e portanto propiciam um 
parto mais seguro. 

Converse antes com o obstetra 
confessando-lhe os seus sentimentos e 
ouvindo os receios dele. É muito prová
vel que os seus desejos prevaleçam e que, 
pelo menos, os dois cheguem a um 
consenso. 

USO DO FÓRCEPS 
"Já ouvi as histórias mais tenebrosas a rt spei
to dos fórceps. E se o meu obstetra decidir usá
los?" 

Foi em 1598 que o cirurgião britânico 
Peter Chamberlen idealizou o primei

ro fórceps e usou o instrumento de dois 
braços para facilitar a extração de bebês 
do canal do parto quando as dificulda
des pudessem pôr em risco a vida da mãe 
e da criança. Em vez de publicar a sua 
descoberta no mais recente periódico 
obstétrico, no entanto, o Dr. Chamber
len conservou-o em segredo - privati
va de apenas quatro gerações de médicos 
da própria família Chamberlen e de suas 
pacientes, muitas inclusive da realeza. De 
fato, o uso do fórceps poderia ter mor
rido com o fim da carreira do 11himo Dr. 
Chamberlen não fosse uma caixa de ins
trumentos ter sido descoberta sob uma 

tábua do assoalho da casa dos ancestrais 
da família, em meados de 1800. J

. 

Para a concepção de muitos atualmen- 1 
te, o uso do fórceps deveria ter morrido 
com os Chamberlens. Mas trata-se de 
concepção não muito correta. Antes de 
o parto cirúrgico se tornar lugar-comum , 
e prática segura, o fórceps era a única 
forma de extrair o concepto preso ao ca-
nal do parto. A esporádica les~io grave 
causada pelo uso do instrumento era 
co.1siderada um preço pequeno a pagar 
pelas numerosas vidas salvas. Os riscos 
sem dúvida eram superados pelos bene
fícios. 

Mas o quadro é mais complicado. Ho
je, o procedimento com fórceps alto, em 
que o médico atinge a profundidade da 
pelve materna para extrair o bebê cujo 
parto não progride, e a que se atribui a 
maioria das histórias de turor que você 
já ouviu, foi totalmente abandonado em 
favor do parto cesáreo. Mas o American 
College of Obstetricians and Gynecolo
gists ainda vê um papel para o fórceps 
médio, médio-baixo e baixo. Esses par
tos, mostram as pesquisas mais recentes, 
não acarretam maior risco para a mãe e 
o feto do que as cesarianas quando r.ea· 
/izados de forma correta por alguém com 
experiência no uso de f6rceps. Antes de 
recorrer à cesariana, muitos médicos ten
tarão o emprego criterioso do fórceps 
quando a cabeça do bebê está insinuada 
e o trabalho de parto se deteve. 

Em países como a Grã-Bretanha, on-
de a técnica é rotina, o índice de cesa
rianas é, em decorrência, relativamente 
baixo. 

O fórceps só deve ser usado quando 
~::xistem indicações válidas (sofrimento 
fetal, sofrimento materno, trabalho de 
parto prolongado, segundo estágio pro
longado). E todos devem estar a postos 
para a cesariana caso a prova com o fór· 
ceps fracasse. 

Ao ser empregado, administra-se um 
anestésico local (ver p. 267) à mãe. En· 
tão as colheres curvas são aplicadas uma 
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de cada vez em torno da cabeça derra
deira, nas têmporas, e o bebê é extraído 
com delicadeza. 

O extrator a vácuo, uma alternativa ao 
fórceps baixo em que se aspira o bebê pa
ra fora do canal do parto através de uma 
concha metálica ou plástica (menos trau
mática) aplicada à cabeça, é popular na 
Europa mas menos empregada nos EUA. 

Se você estiver preocupada com o pos
sível emprego de fórceps ou de extração 
a vácuo durante o parto, discuta o as

. sunto agora com o médico, antes de en
trar em trabalho de parto. Ele saberá 
afastar seus receios. 

·o ESTADO DO BEBÊ 

"O 1.11~dico me disse que o beM está bem, mas 
o lndice de Apgar foi só de 7. Está mesmo tu
do bem?" 

OmMico está certo. Sempre que o ín
dice de Apgar somar 7 pontos ou 

mais significa que o estado do bebê é 
·bom, satisfatório. No entanto, a maio-

ria dos bebês com índices baixos acaba 
dentro da normalidade e com saúde. 

O teste de Apgar foi desenvolvido pe
la falecida Dra. Virgínia Apgar, renoma
da pediatra, com a finalidade de permitir 
à equipe médica avaliar rapidamente as 
condições dos recém-nascidos. Sessenta 
segundos após o nascimento, a enfermei
ra ou o médico verifica o aspecto (cor), 
o pulso (batimento cardíaco), os esgares 
do rosto, a atividade (tônus muscular) e 
a respiração. (Ver a Tabela do Índice de 
Apgar.) Aqueles cujo fndice se situa en
tre 4 e 6 muitas vezes necessitam de rea
nimação -que em geral envolve a as
piração das vias respiratórias e a admi
nistração de oxigênio. Aqueles cujo ín
dice é inferior a 4 requerem técnicas de 
salvamento mais drásticas. 

O teste de Apgar é repetido cinco mi
nutos após o do nascimento . Se a soma 
de pontos for 7 ou mais a essa altura, 
o prognóstico do recém-nascido é exce
lente. Se esta soma for baixa, significa 
que o bebê precisa estar sob atenta ob
servação, mas ainda tem boas chances de 
ficar bem. 

TABELA DO ÍNDICE DE APGAR 

SINAL PONTOS 
--

o 2 

Aspecto (cor)* Azul ou pálido Corpo róseo, Corpo todo 
extremidades azuis róseo 

Pulso (freqilência Ausente Abaixo de I 00 Acima de 100 
cardíaca) 
lrritabilidude Nãu-respunsivo Caretas Choro forte 
reflexa à estimulação 

Atividade (tônus Flacidez (atívidade Flexão pequena Movimentos a ti vos 
muscular) fraca ou ausente) das extremidades generalizados 

Respimção Ausente Lenta, irregular Forte, regular 
(choro) 

------------~----------~----------~~~------· •Em cr!nnças qu~ não sejam brancas, examiua-sc a cor dus membranas mucosas da boca, branco dos olhos, lá-
. blos. reglão palmar, mãos e solas dos pés. 
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- o-QuE É iMPllRTANTE SABER: 
OS ESTÁGIOS DO PARTO 

P 
oucas gestações se parecem com as 
esboçadas nas páginas dos ma
nuais de obstetrícia - com a náu

sea que desaparece ao fim do primeiro 
trimestre, os primeiros movimentos fe
tais percebidos exatamente à 20~ sema
na e insinuação ocorrendo precisamente 
duas semanas antes do início do traba
lho de parto. Da mesma forma, poucos 
são os partos que espelham os livros
a começar por brandas contrações regu
lares, largamente espaçadas, que evo
luem em passo previsível até culminar no 
parto. No entanto, assim como é de 
grande valia termos uma idéia geral do 
que a mulher típica deve esperar quan
do espera um filho, é de extrema utili
dade saber como é o parto em geral -
desde que se esteja preparada para a pro
babilidade das variações que singulari
zam a experiência de cada uma de nós. 

O parto se divide em três períodos, 
quer seja de forma vaga pela própria na
tureza, quer seja de forma rígida pela 
ciência obstétrica. O primeiro é o do tra
balho de parto com suas três fases, a la
tente ou precoce, a ativa e a transicional, 
culminando com a dilatação total (aber
tura) da cérvice; o segundo é o do par
to ou da expulsão, culminando com o 
nascimento completo do bebê; e o ter
ceiro é o da expulsão da placenta, ou 
secundamento (ou dequltadura). Todo 
o processo dura em média 14 horas em 

primíparas e cerca de 8 horas em mu!· 
típaras. 

A menos que o trabalho de parto seja 
abreviado pela necessidade de uma cesa
riana, todas as mulheres que chegam a 
termo passam pelas três fases do primei
ro estágio. Algumas, entretanto, podem 
não reconhecer que estão em trabalho de 
parto até a segunda ou mesmo até a ter
ceira fase, poroue as contrações iniciais 
são leves ou indolores. Essa terceira fase 
do trabalho de parto se completa com a 
dilatação da cérvice que atinge lO em 
completos. Para muito poucas mulheres, 
toda a dilatação passa despercebida; só 
percebem que estão em trabalho d~ parto 
quando sentem premêucia em fazer es
forços expulsivos, o que marca o segun
do estágio ou o parto propriamente dito. 

A cronometragem e a intensidade das 
contrações podem ajudar a assinalar 
qual a fase do trabalho de parto em que 
a mulher se encontra. Exame> internos 
periódicos, para verificar a evolução da 
dilatação, podem confirmar o progresso. " 

Se o trabalho de parto não evoluir · 
dentro do esperado, muitos médicos ten
tarão ajudar a Mãe Natureza (com oci
tocina, por exemplo), e se isso fracassar, 
terão de apropriar-se dela completame:n-
te com uma cesariana. Outros talvez pre
firam dar-lhe mais tempo antes de 
tomarem esse curso de ação, desde que 
a ma.c e bebê estejam passnr1do bem. 
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O TRABALHO DE PARTO E O PARTO 

Posições para o Trabalho de Parto 

De pé; a gravidade ajuda 
no trabalho de parto. 

Sentada, com o tronco 
quase ereto, um pouco 
inclinada para trás e 
apoiada nos braços do 
marido. 

331 

Comentar com o obstetra sobre a possibilidade de ficar ao menos um pouco ereta durante 
o trabalho de parto: de pé, caminhando ou sentada (em cadeira de balanço ou apoiada nos 
braços do marido). As pesquisas revelam que a comodidade e a eficiência no trabalho de par
to variam para cada mulher. Ao ficar deitada de costas, a parturiente nllo só vai estar tornan
do .nuls vagaroso o trabalho de parto, como tombt!m poderd comprimir Jmportames vasos 
sangi/fneos (sobretudo quando estiver sobre superflcle dura), possivelmente Interferindo com 
o fluxo de sangue paro o concepto. Se a posição mais c6moda for a deitada, convém deitar 
de lado, trocando de lado e jazendo o movimento de bdscuia da bacia periodicamente. 
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-o-p-RIMEiK<f]1~STÁGIO DO PARTO: 
O TRABALHO DE PARTO 

A PRIMEIRA FASE: 
LATENTE OU PRECOCE 

Costuma ser a mais longa e, felizmen
te, a menos Intensa do trabalho de 

parto. A dilatação (abertura) do colo 
uterino até cerca de 3 em e o apagamen
to cervical concomitallle que a caracte
rizam podem levar alguns dias ou 
semanas sem contrações incômodas ou 
perr.eptíveis, ou levar um período de 
duas a seis horas (menos habitualmente 
até 24 horas) de trabalho de parto incon
fundível. 

As contrações nessa fase costumam 
durar entre 30 e 45 segundos. São bran
das ou moderadamente fortes, podem 
ser regulares ou irregulr.res (com inter
valos de 5 'a 20 minutos), e vão se tor
nando cada vez mais freqüentes, mas 
não necessariamente com um perfil re
gular e consistente. Algumas mulheres 
não chegam a percebê-las. 

Você provavelmente irá para o hospi
tal ao cabo dessa fase ou ao começar a 
próxima. 

O que você pode sentir ou perceber. Os 
sinais e sintomas mais comuns nessa fa
se englobam dores nas costas (lombares), 
seja a cada contração, seja constante
mente, cólicas semelhantes às mens
truais, indigestão, diarréia, sensação de 
calor no abdome e elimlnttção do tam· 
pao mucoso (secreção mucosa tingida de 
sangue). Você pode apresentar todos os 
sintomas ou só um ou dois deles. As 
membranas podem romper-se antes do 
inicio das contrações, embora seja mais 
provávul que ae rompam em aljum mo· 
mento durante o trabalho de parto. (Ca· 

so não se rompam espontaneamente, é 
possível que o obstetra decida fazê-lo ar- ' 
tificialmente em qualquer momento de
pois de iniciada a fase ativa.) 

Do pomo de vista emocional, avultaiL 
a excitação, o alívio, a expectativa, a in- ·_· . 
certeza, a ansiedade, o medo; algumas ·' 
mulheres ficam relaxadas e tagarelas; ou- · 
tras, tensas e apreensivas. 

O que você pode fazer: 

• Relaxar. O médico provavelmente 
avisou-a para só telefonar depois de 
iniciada a fase ativa. Ou talvez tenha 
sugerido para que você lhe telefone 
tão logo tenha início o trabalho de 
parto durante o dia ou se a bolsa 
d'água se rompeu. Não hesite em 
telefonar-lhe, contudo, se as membra
nas se romperam e se o líquido amnió
tico se mostrar escuro ou esverdeado, 
se houver franca hemorragia (sangue 
vivo), ou se você não percebrr ativi
dade fetal (talvez difícil de ser perce
bida em virtude das contrações-- caso 
em que pode ser tentado o teste indi
cado à p. 238). Embora talvez você 
não goste, o melhor é voct mesma te
lefonar (não o marido) e conversar 
com o médico. Muito se perde nas tra· 
cluções feitas por terceiros. 

• Se for no meio da noite, tente dormir 
(mas não de costas; ver as recomen
dações a respeito à p. 208) . É impor· 
tante repousar agora, porque 
provavelmente isso não vai ser possí· 
vel depois. E você não precisa ter re· 
colo de que talvez otstojn dormindo 
durante a fas•: seguinte - as contra-
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ções vão ser muito insistentes. Se o so
no lhe foge, não fique deitada na ca
ma cronometrando as contrações -
isso só fará o trllbal1o de parto mais 
demorado. Levante-se e f~.ça alguma 
coisa para se distrair. Arrume um ar
mário; colo(lue os lençóis na cama do 
bebê; termine de arrumar a valise ou 
mala que você vai levar para o hospi
tal (ver p. 306). Faça um sanduíche pa
ra o seu marido levar consigo; jogue 
paciência; faça palavras cruzadas. 

• Se o trabalho de parto começar duran
te o dia, siga a rotina do dia-a-dia
desde que nada a afaste d'! casa. Se 
não tiver planejado nada, mantenha
se ocu:1ada com alguma coisa. Tente 
algumas das distrações sugeridas an
teriormente, dê uma caminhada (a 
gravidade ajuda o trabalho de parto), 
veja TV, faça e congele um prato de 
forno para faci litar a refeição no pós
parto. Alerte seu marido, embora não 
seja necessário que ele venha corren
do para casa - ainda não. 

~ • Fique à vontade. Tome um banho 
~ morno de banheira (só se a bolsa 

d'água ainda não se rompeu) ou uma 
ducha (mas tome cuidado para não es
corregar); use uma bolsa de água 
quente se as costas estiverem doendo 
- mas não tome aspirina nem se dei
te de costas. Alguns goles de vinho po
dem ajudar a relaxar. 

• Coma uma refeição leve se estiver com 
fome (uma sopa, uma torrada com ge
léia, um suco de frutas). Não coma em 
demasia e evite os alimentos de difícil 
digestão, como carnes, laticínios e 
gorduras. Não só a refeição pesada vai 
competir com o processo de parto pe
las reservas energéticas como o estô
mago cheio pode criar problemas caso 
você venha a precisar de anestésico 
mala tarde. 

• Cronometre as contrações por perío
dos de meia hora, se elas parecem es
tar' ocorrendo a intervalos inferiores 
a 10 minutos -e periodicamente mes
mo que não estejam. Mas não se con
centre demais no relógio. 

• Urine com freqüência para evitar a 
distensão vesical, que poderia inibir o 
andamento do trabalho de parto. 

• Use as técnicas de relaxamento se aju
darem, mas não comece ainda os exer
cícios respiratórios ou você se sentirá 
exausta e incomodada antes mesmo de 
realmente precisar deles. 

O que o marido pode fazer: 

• Cronometrar as contrações. O inter
valo entre as contrações é marcado do 
início de uma ao início da seguinte. 
Cronometre-as periodicamente e ano
te num caderno. Ao ocorrerem a in
tervalos com menos de 10 minutos, 
cronometre-as com mais freqüência. 

• Ser um agente de calma, de tranqüili
zação. Durante a fase latente do tra
balho de parto, a função mais 
importante do companheiro é manter 
a gestante relaxada. E a melhor for
ma de conseguir isso é ficar relaxado 
também, por dentro e por fora. A sua 
própria ansiedade e tensão podem ser 
transferidas a ela involuntariamente, 
não só através de palavras, mas de 
gestos, do contato. Alguns exercícios 
de relaxamento para os dois ou uma 
massagem delicada e sem pressa po
dem ser de grande utilidade. Ainda é 
cedo, porém, para dar início aos exer
cícios respiratórios. 

• Manter o senso de humor e ajudá-la 
a maílter o dela; o tempo voa, enfim, 
quando você se diverte. Serdmftls fá· 
cil rir agora do que quando as contra-
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ções se tornarem mais freqüentes e 
mais fone~.---

• Ajudar a gestante a se distrair. Suge
rir atividades que mantenham o pen
samento longe do trabalho de parto; 
ler em voz alta, jogar cartas, ver TV, 
dar breves passeios. 

• Oferecer alento, renovar-lhe a con
fiança e dar-lhe apoio. Ela precisará 
de tudo isso doravante. 

• Manter a força para que você possa re
vigorar a dela. Comer periodicamen
te (não necessariamente na frente da 
parturiente), mesmo que ela não pos
sa. Preparar um sanduíche para levar 
para o hospital (mas nada com um 
cheiro tão forte ou persistente que 
possa causar enjôo a você ou a sua 
mulher - como salame ou atum). 

A SEGUNDA FASE: 
TRABALHO DE 
PARTO ATIVO 

A segunda fase do trabalho de parto, 
a fase ativa, costuma ser mais bre

ve do que a primeira: dura em média de 
duas a três horas e meia (embora as va
riações sejam grandes). Os esforços cto 
útero são agora mais concentrados, pro
du~Jndo mais em menos tempo . A pro
porção que as contrações se tornam mais 
fortes, prolongadas e freqUentes (em 
geral a intervalos de três ou quatro mi· 
nutos e com a duração de 40 a 60 segun
dos), a cérvice se dilata até 7 centímetros. 
O ritmo das contrações pode não serre
gular. Cada contração provavelmente 
apresentará um ápice distinto agora, que 
constitui 40o/o a 50% de sua duração to· 
tal. E entre as contruçOes já será menor 
o período de repouso. 

Você provavelmente já estará no hos· 
pita! ao começar essa fase. 

Os sintomas. Os sinais e sintomas mais 
comuns incluem incômodo cresce:~te 
com as contrações (talvez você não con· 
siga falar quando elas estão ocorrendo), 
dores nas costas progressivas, incômo· 
do nas pernas, fadiga, aumento da secre
ção mucosa tingida de sangue. É possfvel • 
apresentar todos os sintomas, ou só um 
ou dois. A ruptura da bolsa d'água po
derá ocorrer agora, se já não tiver acon
tecido antes. (Caso não se rompa 
espontaneamente, o obstetra talvez a 
rompa por meios artificiais durante es· 
sa fase.) 

Emocionahnente, você poderá sentir· 
se agitada e encontrar mais dificuldade 
em 1 elaxar; ou a concentração poderá 
tornar-se mais intensa e você talvez se ve-
ja completamente absorvida no trabalho 
em andamento. Sua confiança poderá 
começar a oscilar e você poderá achar 
que essa etap:-t não vai terminar nunca; 
ou talvez você se sinta estimulada e en· 
corajada, achando que as coisas estão 
começando de fato a acontecer. 

O que você pode fazer: 

• Dar inicio aos exercícios respiratórios, 
caso pretenda usá-los, tão logo as con
trações se tornem tão fortes que a im· 
peçam de falar. (Se você nunca os 
praticou, algumas sugestões simples 
da enfermeira farão muito p<Jra aliviar 
o incômodo.) Se os exercícios a per· 
turbarem ainda mais, ou a tornarem 
mais tensa, no entanto, não há por 
que empregá-los . As mulheres dão à 
luz sem o uso deles há séculos. 

• Se o médico permitir (alguns perml· 
tem, sobretudo quando não está sen· 
do ministrada qualquer medicação), 
beber líquidos claros com freqüência 
para repor a perda hídrica e manter a 
boca úmida. Se você estiver com muita 
fome, e o médico também permitir, 
faça um pequeno lanche com alimen
to não fibroso e ~em gordura (compo· 
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Quando Você Não Está Fazendo Progressos 
A evolução do trabalho de parto é aferida 
pela dilatação do colo uterino e pela descida 
do concepto na bacia. A evolução satisfató
ria é assim considerada em função de três ele
mentos: contrações uterinas vigorosas que 
efetivamente dilatem a cérvice; bebê de ta
manho adequado à cavidade pélvica e com 
boa apresentação (que facilite a expulsão); 
e pelve suficientemente ampla para permitir 
a passagem do bebê. 

Na ausência de um ou mais de um des
ses fatores, em geral ocorre o trabalho de par
to normal (ou difícil), em que a evolução é 
lenta ou simplesmente não se dá. Há vários 
tipos de trabalho de parto anormal: 

Fase latente prolongada- quando pouca ou 
nenhuma dilatação ocorre depois de 20 horas 
de trabalho de parto em primípara, ou depois 
de 14 horas em multfpara. Por vezes, a evo
lução é lenta por não ter o trabalho de parto 
8Íllda começado, sentindo-se as contrações de 
trabalho de parto falso- não verdadeiro. 
Noutras ocasiões, a causa está no excesso de 
medicamentos antes de bem estabelecido o 
trabalho de parto. Noutras ainda aventa-se 
que talvez a causa seja psicológica: a partu
rient\ entra em pânico ao começar o traba
lho de parto, provocando a liberação no 
sisll:ma nervoso de substâncias químicas que 
interferem com as contrações uterinas. 

ta de maça, por exemplo). Se o médi
co proibir qualquer coisa pela boca, 
podem-se chupat cubos de gelo, que 
ajuclflm a refrescar. Alguns médicos e 
hospitais, entretanto, não recomen
dam nem mesmo cubos de gelo e usam 
de soro na vela para manter as pacien-
tes hidratadas. · 

· • Fazer um esforço coordenado para re
laxar no intervalo entre as contrações. 
Isso val ser cada vez mais difícil à me
dida que estas se tornarem mais fre
qüentes, embora seja uma ~·onduta 

De modo geral, o obstetra poderá sugerir 
a estimulação de uma primeira fase muito va
garosa pela atividade (caminhar, por exem
plo) ou pelo seu oposto (dormir e repousar, 
possivelmente com uso de técnicas de rela
xamento e, se a agitação for multo intensa, 
impedindo o relaxamento natural, com uma 
bebida alcoólica ou o uso de sedativo). Esse 
tratamento vai ajudar tatnbém a excluir a 
possibilidade de falso trabalho de parto (cu
jas contrações costumam ceder com a ativi
dade ou com repouso). 

Estabelecida a verdadeira fase latente do 
trabalho de parto, pode-se acelerar o proces
so com um clister ou óleo mineral, com a 
deambulação, ou com a administração de 
ocitocina. (Nota: é importante urinar perio
dicamente, já que a bexiga cheia pode inter
ferir com a descida do bebê.) Se as tentativas 
de estimulação do trabalho de parto fracas
sarem, o médico terá de considerar a possi
bilidade de desproporção cefalopélvlca 
(desproporção entre a cabeça do feto e aba
cia da mãe). 

Os médicos, na maioria, realizam uma ce
sariana depois de 24 ou 2S horas (às vezes 
antes) se não foi feito progresso suficiente por 
essa ocasião; alguns vão esperar mais, des
de que mãe e bebê estejam passando bem. 

Disfunção primárill da fase ativa -quando 

cada vez mais importante à proporçfto 
que as reservas de energia começarem 
a se esgotar. 

• Caminhar, se possível, ou pelo menos 
mudar de posição com freqüência, 
tentando descobrir qual a que propl· 
cia maior comodidade. (Ver p. 331 pa-
ra sugestões de posições durante o 
trabalho de parto.) 

• Lembrar de urinar periodicamente: em 
virtude da enorme pressão na bacia, 
é possível que você não perceba a ne
cessidade de esvaziar a bexiga. 
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a segunda fase do trabalho de parto, ou ati· 
va, evolui muito vagarosamente (menos de I 
a I ,2 em de dilatação por hora em primípara 
e menos de 1,5 em por hora em multípara). 
Quando não se faz qualquer progresso, ou 
este é demasiadamente lento, muitos obste· 
tras preferem deixar que o útero siga o seu 
ritmo - no pressuposto de que a mulher vai 
acabar em parto natural, como costuma 
acontecer a dois terços daquelas com disfun
ção primária. A parturiente poderá acelerar 
o trabalho uterino caminhando, se possível, 
não ficando deitada de costas e mantendo a 
bexiga vazia. Provavelmente serão ministra· 
dos líquidos por via intravenosa no trabalho 
de parto prolongado. 

Interrupção secundária da dilatação- quan
do, durante a fase ativa do trabalho de par
to, não há mais progresso durante duas horas 
ou mais . Em cerca de metade dos casos, 
estima-se, há desproporção cefalopélvica, re
querendo cesariana. Nos demais casos, a 
grande maioria, o uso da ocitocina Uunto 
com a ruptura artificial das membranas) res
tabelecerá o trabalho de parto, sobretudo 
quando a causa da desaceleração do traba
lho de pano é tão-somente de exaustão. Mais 
uma vez, a mulher talvez possa contribuir pa
ra a aceleração do vagaroso trabalho de parto 
fazendo uso da força da gravidade, se pos
sível (sentando com o tronco semi-ereto, fi· 
cando de cócoras, de pé, ou caminhando) e 
mantendo a bexiga vazia. 

• Se achar que prcdsu de ulgum anulg~. 
sico, não hesite em perguntar à enfer
meira, que talvez recomende esperar 
por mais 20 minutos ou meia hora an
tes de ministrá-lo - quando entilo os 
progressos poderão ter sido tantos que 
você não venha a precisar de algum, 
ou talvez até nem o queira mais. 

O que o marido pode fazer : 

• s~ possível, manter a porta da sala de 
parto fechada, as luzes menos inten· 
sas e a sala silenciosa para promover 

Descida anormal do feto- quando o bebê 
transita pelo canal de parto a menos de I em 
por hora em primiparas, ou menos de 2 em 
por hora nas demais. Nesses casos, em ge
ral, o parto será vagaroso, mas tranqüilo sob 
outros aspectos. Tentar remover a fórc~ps o 
bebê que ainda não chegou à abertura vagi· 
nal, antes prática comum, e hoje considera-
do manobra perigosa e desnecessária. 
Atualmente, a estimulação com ocitocina 
e/ ou o rompimento artificial das membra
nas são os recursos preferidos - desde que 
se tenham excluído desproporção cefalopél· 
vica e posição fetal anômala que tornem mui· 
to difícil o parto vaginal. 

Segundo período prolongado - é o que per
dura por mais de duas horas em primípara, 
ou um pouco menos em multi para. Quandt> 
esse período ultrapassa duas horas, muitos 
obstetras lançam mão de fórceps ou de ce
sariana; outros pwnit~m que o parto vagi
nal espontâneo prossiga, desde que esteja 
evoluindo e que a mãe e o feto (cujas condi· 
ções são cuidadosamente monitorizadas) es
tejam passando bem. Às vezes a cabeça do 
bebê é desprendida nos seus últimos centí
metros com o auxílio do fórceps. A rotação 
da cabeça (de sorte a ficar com o rosto para 
adiante, assegurando n1elhor encaixe na pel
ve) também pode ser tentada, ora com as 
mãos, ora com fórceps. A gravidade, uma 
vez mais, pode ajudar; a posição mni
sentada ou de semicócoras talvez seja mais 
eficaz para o pano. 

uma atmosft:rl:l rcpousante. Música 
ambiente, quando permitido, também 
ajuda. Prosseguir com as técnicas de 
relaxamento entre as contrações. E fi. 
car o mais calmo possível. 

• Acompanhar as contrações. Se a mu· 
lher estiver submetida à monitorização 
fe tal, peça ao médico ou à enfermei· 
ra que o ensine u ler o Q~te apareQe no 
Instrumento para que depois, quaudo 
as contrações começarem a se sobre
por, você possa avisar sua mulher 
quando ca,·.a uma começar. (O monl· 
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tor é capaz de detectar a tensão do úte
ro antes de ela senti-la.) Você também 
pode encorajá-la dizendo que o pico 
de cada uma está terminando. A ma
nobra dá aos dois uma sensação de 
controle sobre o trabalho de parto. Se 
não houver monitor, aprender a reco
nhecer o surgimento e desaparecimen
to das contrações colocando a mão no 
abdome da esposa. 

• Respirar com ela durante as contra
ções difíceis, se isso a ajudar. Não a 
forçar a fazer os exercícios respirató
rios se lhe forem incômodos, se à fi
zerem ficar tensa ou se a perturbarem. 

• Se ela apresentar sintomas de hiper
ventilação (tonteira ou aturdimento, 
visão turva, formigamento dos dedos 
das mãos e dos pés), faça-a expirar 
(exalar) dentro de um saco de papel (a 
enfermeira providenciará um se vocês 
não o tiverem trazido) ou dentro das 
mãos em concha. Ela deve então ins
pirar o ar exalado. Depois de repetir 
a manobra várias vezes, ela deverá 
sentir-se melhor. Caso isso não ocor
ra, informe à enfermeira ou ao médi
co imediatarr .ente. 

• Oferecer constante apoio verbal (se 
não irritar ainda mais a esposa); elo·· 
giar, mas não criticar. os seus esfor
ços (pensar no que você gostaria de 
dizer l:Om papéis trocados). Sobn:tu· 
do se o progresso é lento, lembrando 
que ela deve fazer esforços numa con
tração de cada vez, e que cada dor a 
aproxima mais e mais do bebê. 

• Massagear-lhe o abdome ou as costas 
ou empregar contrapressão ou qual
quer outra técnica que vocês aprende
ram para dar a ela mais comodidade. 
Siga o exemplo dela; deixe que ela lhe 
diga que espécie de massagem ou mo
vimento ajuda. Se ela preferir não ser 
tocada em absoluto (algumas se sen-

tem perturbadas), o melhor a fazer é 
confortá-la verbalmente. 

• Não fingir que a dor não existe, mes
mo que ela não se queixe; ela precisa 
da sua empatia. E não lhe diga que sa
be como ela se sente (você não sabe). 

• Lembre-a de relaxar no intervalo en
tre as contrações. 

• Lembre-a de urinar pelo menos uma 
vez por hora. 

• Não tomar como atitude pessoal se ela 
não responder - ou até parecer irri
tada - às suas tentativas de confortá
la. O humor da mulher durante o tra
balho de parto é inconstante. Fique 
junto para apoiá-la se ela quiser ou 
precisar. Lembre-se que o seu papel é 
importante, mesmo que por vezes vo
cê 0 sinta supérfluo. 

• Se for permitido, assegurar a provisão 
de cubos de gelo ou líquidos à sua mu
lher. De vez em quando perguntar-lhe 
se ela quer algum. 

• Usar uma toalha úmida para refrescar
lhe o corpo e o rosto; reumedeça-a 
com freqüência. 

• Se os pés dela estiverem frios, ofereça
lhe um par de meias e ajude-a a 
colocá-los. 

• Prosseguir com as distrações que ela 
julgar convenientes Oogo de cartas, 
conversar entre as contrações, ler em 
voz alta), e continuar com o encora
jamento e o apoio. 

• Sugerir uma mudança de posição; ca
minhar com ela, se isso for possível. 

• Servir de intermediário entre a equipe 
médica o mais possível. Interceptar as 
perguntas que você puder responder, 
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A Caminho do Hospital 
Indo para o hospiiJll. Às vezes, quase ao fim 
da fase precoce ou no princípio da fase ati
va (provavelmente quando as contrações es
tiverem espaçadas a intervalos de 5 minutos 
ou menos, antes ainda quando a parturiente 
mora longe do hospital ou quando é o pri
meiro fr.lho), o médico dirá para a gestante 
pegar a maleta e ir para o hospital. Chegar 
lá é mais fácil para quem já planejou o tra
jeto com antecedência, já se familiarizou com 
o estacionamento no local e já sabe qual a 
entrada do setor de obstetrícia. (Quando o 
estacionamento pode ser um problema, é bem 
mais simples pegar um táxi.) No caminho, 
em vez de encolher·se no banco da frente, é 
melhor que a parturiente sente-se esticada no 
banco traseiro, com um travesseiro sob a ca
beça, o cinto de segurança preso frouxamente 
sob a barriga, e um cobertor, se tiver ca
lafrios. 

A lntemaçAo. Os procedimentos variam, mas 
é provável girarem em torno do seguinte: 

• As pessoas que já têm ficha no hospital (o 
melhor é já ter) sempre vêem facilitada a 
iJ ternação. Se o trabal ho de parto estiver 
no~ f asa ativa, o marido ou acompanhante 
poderá tomar as providências. 

• Depois de internada, já no quarto ou on
de seja que a parturiente for ficar , ela se
rá levada à sala de partos. Dependendo do 
regulamento do hospital, o marido e ou
tros familiares terão de aguardar do lado 
de fora durante a internação e os prepa
rativos para o parto. (Convém lembrar ao 
marido: é boa hora para dar telefonemas 
importantes, fa:er um iWlche, arrumar a 
bagagem da mulher no quarto e gelar o 
champanhe. Se o marido não for chama
do para junto da mulher depois de 20 mi
nutos, e bom avisar no posto de 
enfermagem que está à espera. Deve-se es
c ar preparado para a poulbiUdade de ser 
solicitado o uso de uma vestimenta esteri
lizada sobre as roupas comuns.) 

• A enfermeira colherá uma história abre
viada, Indagando, entre outras coisas, 
quando começaram as contrações, qual a 

sua periodicidade, se a bolsa d'água já se 
rompeu, quando a parturiente comeu pe
la última vez. 

• A enfermeira solicitará a sua assinatura nos 
formulários de consentimento concernen
tes à rotina hospitalar. 

• A enfermeira lhe entregará o vestuário pró
prio e pedirá para colher uma amostra de 
urina. Vai verificar o pulso, a pressão ar
terial, a respiração e a temperatura. Vai 
verificar se há extravasamento de líquido 
amniótico, sangramento ou eliminação de 
muco; vai ouvir o batimento cardíaco fe
tal com estetoscópio e instalar na partu
riente o monitor fetal; e, possivelmente, 
avaliar a posição do feto e.colher amostra 
de sangue. 

• Dependendo da conduta do obstetra ou do 
hospital e, possivelmente, de suas prefe
rências, será feita a raspagem parcial da 
região púbica, além de uma lavagem in
testinal e da colocação de soro na veia. 

• A enfermeira, o obstetra ou um residente 
vai fazer o exame interno para verificar o 
grau de dilatação e de apagamento da cér
vice. Se as membranas ainda não se rom· 
peram e já houver 3 a 4 em de dilatação 
(muitos obstetras preferem esperar pela di
latação da cérvice de, no mínimo, 5 em), 
a bolsa d'água poderá ser rompida artifi
cialmente - salvo se a parturiente e o obs
tetra já tiverem combinado para deixá-la 
preservada até mais tarde. O procedimento 
é Indolor; tudo o que se sente é um jorro 
de Jfquldo morno. A intensidade das con
traçoes pode aumentar. Por Isso, a ruptll· 
ra artificial das membranas é multas vezes 
de grande utilidade, estimulando o traba· 
lho de parto vagaroso. 

Em ~.:aso de dúvidas ainda nilo esclare
cidas, agora é o momento de trazê-las à 
baila. O marido pode falar pela parturlen· 
te, se for convenl~nte. 

.X 
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pedir explicações sobre os procedi
mentos, o equipamento, qualquer me
dicamento, de forma que você será 
capaz de dizer-lhe o que está aconte
cendo. Por exemplo, agora seria a ho
ra de saber se há algum espelho para 
que ela possa ver o parto. Ser seu ad
vogado quando necessário, mas tentar 
defendê-la com calma, talvez fora da 
sal<., para que ela não seja perturbada. 

• Se ela pedir qualc:,uer medicação, 
transmitir o pedido à enfermeira ou ao 
rm·dico, sugerindo porém um período 
de espera para a administração. Nes
se período, o médico provavelmente 
gostará de discutir a necessidade da in
tervenção e de fazer um e,<ame inter
no para verificar a evolução do 
trabalho de parto. É possível que a in
formação sobre o bom andamento do 
trabalho de parto ou mesmo um bre
ve intervalo de tempo para pensar ve
nha a renovar as forças de Sl'.a mulher, 
fazendo-a mudar de idéia. Não fique 
desapontado, porém, se ela e o médi
co decidirem que a medicação é neces
sária. Lembre-se, não se trata de uma 
prova de resistên:ia à qual sua mulher 
terá falhado se requisitar ou aceitar 
medicação analgésica. 

O que a equipe obstétrica fará: 

• Criar um ambiente de maior comodi
dade, relaxamento e apoio e respon
der às perguntas e às preocupações. 

• Prosseguir com a monitorização does
tado do bebê com estetoscópio ou com 
monitor eletrônico e também median
te a observação do líquido amniótlco 
(a coloraçllo castanho-esverdeada I! si
nal de possível sofrimento fetal). A 
posição fetal pode ser avaliada pela 
palpaç4o externa. 

• Prosseguir com a verificação da pres
são arterial. 

• Avaliar periodicamente a freqüência e 
a força das contrações, além da quan
tidade e qualidade da secreção tingi
da de sangue. (Os coxins debaixo das 
nádegas serão substituídos conforme 
necessário.) Quando houver alteração 
no ritmo ou na intensidade das con
trações, ou quando a secreção setor
nar mais sanguinolenta, será feito 
outro exame interno para verificar a 
evolução do trabalho de parto. 

• Estimular o trabalho de parto, caso ele 
esteja evoluindo muito vagarosamen
te, pelo uso de ocitocina, ou pelo rom
pimento artificial das membranas, se 
estas ainda estiverem intactas. 

• Administrar sedativos e/ ou analgési
cos conforme necessário e desejado. 

A TERCEIRA FASE: 
TRABALHO DE PARTO 
TRANSICIONAL 

T rata-se da fase mais exaustiva e exi
gente do trabalho de parto. Repen

tinamente, a intensidade das contrações 
se acentua muito. Tornam-se muito for~ 
tes, a intervalos de dois ou três minutos, 
e com 60 a 90 minutos de duração -
com picos muito intensos que perduram 
a maior parte da contração. Algumas 
mulheres, particularmente as que já ti· 
veram filhos antes, experimentam picos 
múltiplos. Você pode achar que as con
trações não desaparecem por completo 
e que não é possível relaxar no Intervalo 
entre elas. Os 3 centímetros finais da di
latação, para completar os 10 centíme
tros, provavelmente ooorrcrao em 
intervalo de tempo exíguo: em média, 15 
minutos a 1 hora. 

Os sintomas. Na fase de transição, é pos
sível sentir forte pressão na região lom
bar baixa e/ou no períneo. A pressão 
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retal, com ou sem premência de fazer 
força para baixo ou de fazer força co
mo se fosse evacuar, poderá fazê-la ge
mer involuntariamente. Ora sobrevêem 
uma sensação de muito calor e sudore
se, ora uma de frio e t remores, ora ain
da ambas alternadamente. A secreção 
vaginal sanguinolenta aumenta à medi
da que se rompe um maior número de 
capilares na cérvice; as pernas doem, fi
cam frias e talvez tremam incontrolavel
mente. Você pode experimentar náusea 
e/ou vômitos; e uma sonolência pode to
mar conta da parturiente entre as con
trações, já que o fluxo de oxigênio é 
desviado do cérebro para a região do 
parto. Não admira que, a esta altura, vo
cê se sinta exaurida. 

Do ponto de vista emocional, pode so
brevi a sensação de vulnerabilidade e de 
indefesa, como se você estivesse em si
tuação de extrema angústia. Além da 
frustração de você não ser capaz de fa
zer força para baixo, podem ocorrer fal
ta de ânimo, irritação, desorientação, 
inquietude e dificuldade de concentração 
e relaxamento (este talvez pareça im
possível). 

O que você pode fazer: 

• Esperar. Ao fim dessa fase, o colo ute
rino se achará completamente dilata
do e chegará a hora de iniciar a 
expulsão ativa do bebê. 

• Em vez de pensar no quo vem pela 
frente, tente pensar no que você já 
venceu. 

• Surgindo a vontade de fazer força pa
ra baixo, faça respiraçllo ofegante ou 
sopre, salvo se instruída em contrário. 
Fazer força contra uma cérvice ainda 
nllo completamente dilatada pode cau· 
sar intumescimento cervical, que irá 
retardar o parto. 

• Se você não quiser que ninguém a to
que desnecessariamente, se as mãos 
confortadoras do marido agora a ir
ritam, não hesite em dizer. 

• Se as achar úteis, empregue as técni
cas respiratórias aprendidas, que se
jam apropriadas a esta fase (ou peça 
sugestões à enfermeira). 

• Tentar relaxar entre as contrações (no 
que for humanamente possível) cvm 
respiração torácica lenta e ritmada. 

O que o marido pode fazer: 

• Ser específico e direto nas suas instru· 
ções, sem palavrório inútil. A esposa 
poderá achar a conversa entediame. 
Se ela não quiser a sua ajuda e prefe
rir ficar sozinha, saia sem se sentir inú
til ou rejeitado. Dê-lhe o espaço de que 
ela precisa, pelo tempo necessário, 
mas fique por perto para o caso de ela 
necessitar da sua ajuda. 

• Oferecer muito encorajamento e elo
gios, a menos que ela lhe prefira cala
do. A essa altura, a troca de olhares 
ou o toque é mais expressivo que as 
palavras. 

• Só tocar na esposa se ela acha.r con
fortador. A massagem abdominal po
derá ser desagradável agora, embora 
a contrapressão aplicada aos rins tal· 
vez proporcione alaum tipo do aUvlo 
às dores nas costas. 

• Respirar com ela durante cada contra
ção, se isso parecer ajudá-la. 

• Lembrá-ta de fazer frente a uma con
tração de cada vez. Talvez convenha 
avlsá·ln de quando começa a contra• 
çllo e de quando declina. t 

• Ajudá-la a relaxar no intervalo entre 
as contrações, tocando-lhe de leve o 
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Dor: Fatores de Risco 
Sua percepçllo da dor pode aumentar 
por: 

Solidão. 

Fadiga. 

Fome e sede. 

Receio: pensa-se nele, espera·se senti-la. 

Ansiedade e estresse, que crescem durante as 
contrações. 

Medo do desconhecido. 

Autopiedade. 

Sentimento de pe;da de controle e de de
eampCIJ'o, 

abdome para fazê-la sentir quando a 
contração terminou. Lembrá-la de fa· 
ter uso da respiração vagarosa e 
rltmacla. 

• Se as contra!,!ões começarem a se 
amiudar e/ou se ela sentir vontade de 
f~er força para baixo- sem ter sido 

E pode diminuir com: 

A companhia e o apoio das pessoa.! qut se 
ama, e/ ou da equipe médie~~. 

O repouso suficiente (evitar o excesso d e ati
vidade no nono mês); tentar repousar e re 
lluar 110 intervalo entre as contrações. 

Um lanche leve durante o início do trabalho 
de parto; depois chupando cubos de gelo. 

Outros pensamentos, outras distrações (em
bora não durante a expulsão), evitando pen
sar na dor; pensando nas contrações em 
termos de sua eficiência, e nfto o quanto 
doem; e lembrando que, por pior que seja 
o incOmodo, ele será de duraçAo relativamen
te breve. 

As técnicas de relaxamento no intervalo en
tre as contrações; concentrando-se nos esfor
ços respiratórios e expulsivos quando elas 
ocorrem. 

Aprender o máximo possfvel a respeito do 
parto; levar a cabo o parto através de uma 
contração a cada vez; e não se preocupar com 
o que está por vir. 

A consciência da sorte que você tem e da re
compensa extraordinária que está para vir. 

O devido preparo pré-natal; sabendo o sufi
ciente para aentlt controle e confiança em çer
ta medida. 

examinada há pouco - avisar à en
fermeira ou ao médico. Talvez a dila
tação se tenha completado. 

• Oferecer-lhe cubos de gelo com fre
qOencla, caso esta prática seja permi
tida, e limpar-lhe a testa com uma 
compressa fria repetidamente. 
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O que a equipe obstétrica estará fazendo: 

• Continuará a propiciar um ambiente 
calmo e de apoio. 

• Continuará a monitorizaçào da mãe e 
do feto. 

• Continuará a verificar a intensidade e 
a duração das contrações e os progres
sos que você vem fazend0. 

• Providenciará os últimos preparativos 
para o parto, transferindo-a por fim 
para a sala de partos, se você ainda 
não estiver lá. 

O SEGUNDO ESTÁGIO DO PARTO: 
OS ESFORÇOS EXPULSIVOS E O PARTO 

A
participação at iva da parturiente 
no nascimento do bebê foi até esse 
ponto ínfima. Embora ela tenha 

até então suportado a parte mais difícil, 
quen. fez a maior parte do trabalho fo
ram a cérvice e o útero (e o bebê). Mas 
agora que a dilatação se completou, a 
ajuda da parturiente será necessária pa
ra a expulsão do bebê através do canal 
do parto. Trata-se de um período que de
morará de meia a uma hora, embora OS· 

cile entre 10 breves minutos ou duas a 
três horas (ou mais) muito longas. 

As contrações do segundo período são 
em geral mais regulares do que as con
trações da transição. Duram ainda cer
ca de 60 a 90 segundos, mas às vezes são 
mais espaçadas (em geral a intervalos de 
dois a cinco minutos) e possivelmente 
menos dolorosas - embora sejam por 
vezes mais intensas. Deverá agora haver 
um bem-definido período de repouso en
tre elas, embora talvez ainda haja difi· 
culdade em reconhecer o inicio de cada 
C<'ntração. 

Os sintomas. Comum no segundo perlo· 
do é a premente vontude do espremer ou 
de empurrar para baixo - embora nem 
toda mulher a experimente. Talvez você 
sinta um surto de renovadas energias 
(um segundo alento) ou fadiga: enorme 

pressão reta!; contrações muito visíveis, 
com o útero subindo perceptivelmente a 
cada uma; aumento da secreção vaginal; 
sensação de formigamento, estiramento, 
queimação ou ardência na vagina à des
cida da cabeça; e uma sensação de umi
dade escorregadia ao desprender-se o 
bebê. 

Emocionalmente, a sensação pode ser 
de alívio: agora você pode fazer força 
para baixo (embora algumas mulheres se 
sintam constrangidas ou inibidas); pode
rá também sentir euforia e excitação, ou, 
se os esforços expulsivos persistirem por 
mais de uma hora, frustração e desalen
to. Nos segundos períodos prolongados, 
a preocupação da mulher é muitas vezes 
menos de ver o bebê do que de dar por 
encerrados os esforços: é reação natural, 
e temporária, que de forma alguma re
fletirá a sua capacidade como m4e 
amorosa. 

O que você pode fazer: 

• Ficar na posição ideal para o parto 
(que vai depender da conduta hospl• 
talar, da predileção do obstetra, do lei
to ou da cadeira onde voce se acha e, 
mais Importante, na que lhe seja a 
mais cômoda e eficaz possfvel). A po· 
sição semi-sentada ou de semi cócoras 
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talvez seja melhor, por contar com a 
ajuda da gravidade no processo do 
nascimento e permitir maior força ex
pu;siva. 

• Dar tudo de si. Quanto mais eficazes 
os ('Sforços expulsivos, e quan to mais 
energia despendida nesse esforço, 
mais rapidamente o bebê percorrerá o 
canal de parto. Mas mantenha seus es
forços controlados, coorcienando o 
ritmo com as instruções do médico ou 
enfermeira. Preste atenção às instru
ções. O esforço expulsivo desordena
do, frenético, consome energia e é 
pouco eficaz. 

• Não deixar que a inibição ou o cons
trangimento interrompa a ritmicidade 
dos esfurços. Como esse esforço é 
transmitido a toda a região perineal, 
oualquer coisa que se encontrar nos 
intestinos poderá ser expulsa também; 
tentar evitá-lo durante o esforço ex
pulsivo pode ser prejudicial à evolução 
do parto. Uma pequena evacuação in
voluntária (ou uma pequena elimina
ção de urina) é experimentada por 
todas ao parto- mesmo pelas que fi
zeram lavagem intestinal. Ninguém na 
sala de parto vai ficar pensando a res
peito, e nem você deveria. Compres
sas de gaze são usadas para limpar 
qualquer matéria fecal imediatamente. 

'• Fazer o que vier naturalmente. Faça 
o esforço quando sentir vontade, sal
vo Instruída em contrário . Respire 
profundamente algumas vezes en
quanto aumenta a contração; respire 
mais uma vez e prenda. Em seguida, 
no auge da contração, empurre com 
todas as forças até não poder mais re
ter a resplraçllo com comodldude. É 
possível que você sinta vontade de fa
zer força para baixo até cinco vezes a 
cada contração. Responda a essa von
tade, e não tente prender a respiração 
e fazer força para baixo durante toda 

a contração; pausas respiratórias pro
longadas poderão esgotá-la e privar 
o feto de oxigênio. E poderão tam
bém aumentar o risco de romper va
sos sangüíneos nos olhos e no rosto. 
Várias respirações profundas quan
do cada contração cede ajudam a 
restaurar o equilíbrio respiratório. 
Se nada parece vir espontaneamente 
- e não vem para todas as mulheres 
-, o obstetra ou a enfermeira aj uda-
rá a direcionar seus esforços, reo
rientando-os se você perder a concen
tração . 

• Relaxar todo o corpo, inclusive as co
xas e o períneo a cada esforço expul
sivo. A tensão não favorece tais 
esforços. 

• Interromper os esforços ao ser instruí
da para tal (como pode acontecer pa
ra que se evite a expulsão muito rápida 
da cabeça). Em vez disso respire ofe
gantemente ou sopre. 

• Repousar entre as contrações, com au
xílio do marido e dos auxiliares. Caso 
se sinta de fato exausta, sobretudo 
quando o segundo período se prolon
ga exaustivamente, talvez o médico su
gira para você interromper os esforços 
expulsivos durante várias contrações 
a fim de que você possa readquirir as 
forças. 

• Não se frustrar ao ver a cabeça do be
be aparecer e depois tornar a desapa
recer. O parto se faz com-dois passos 
para a frente e um para trás. 

• Lembrar de manter um olho no espe
lho (se houver um). Ao ver a cabeça 
do bebê (e ao tocâ-la com a rnl'lo, se 
o obstetra aprovar), poderá vir a ins
plraç4o para novo esforço expulslvo. 
Além disso, a menos que o parto es
teja sendo gravado em vídeo, não ha
verá replay. 
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Nasce o Bebê 

l. A C~f'lilce mostra um certo adelgaçamento (apagamento), mas a dilatação ainda não co- '1 

meçou. z. A c~rvlce jd se dilatou comple1umente e a cabeça elo beb~ começa a se Insinuar ·1· 
nho canal de parto (vagina

1
). 3. Para permbiub·r .que o menor diâme/ro (

1
/u cabeça se modlde me- --.··· 

I or para atravessar a pe ve moremo, o e e <'os tu ma se virar em a gum momento urante · 
o trabalho de parto. Na J/U$/raçllo, u ''ube''ll 1/getraml!llle rt)(/atlu a.1·~·amu du vdrtlw. 4, 
Desprende-se u cabeça, o parte mais volumosa do beM. O restante do porto se processurd 
rdpidu e facilmente. 
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Ao Olhar o Bebê pela Primeira Vez 
As que esperam que o bebê vai nascer com 
o aspecto de um anjinro barroco- todo lim
pinho e de rosto rechonchudo, coradinho e 
belo- podem se preparar para um choque. 
Os nove meses nadando na bolsa de líquido 
amniótico e as compressões sofridas no úte
ro em contração e ao atravessar o canal de 
parto têm seus efeitos sobre o aspecto do be
bê. No que diz respeito à aparência, os be
bês nascidos através de cesariana levam uma 
vantagem temporária. 

Felizmente, as caracterfsticas descritas 
a seguir são temporárias . Uma bela manhã, 
alguns meses depois de trazer para casa aque
la coisinha toda enrugada, um pouquinho 
magricela e de olhos inchados, você vai 
aproximar-se do berço e ver que o anjinho 
barroco a substituiu. 

Uma cabeça de forma pecullar. Ao nascimen
to, a cabeça do bebê é, proporcionalmente, 
a maior parte do corpo, com a circunferên· 
cia próxima à do tórax. Ao crescer, porém, 
o resto do corpo acaba se tornando maior. 
Muitas vezes, a cabeça se moldou de tal for
ma à bacia da mãe que adquiriu uma forma 
peculiar, possivelmente pontuda, de "cone"; 

O que o marido pode fazer: 

• Continuar a dar alento e apoio, mas 
não se magoar se sua mulher nem pa
rece perceber que você está ali. As 
ener,5ias dela se acham necessariamen
te voltudas para outra coisa. 

• Orientá-la nos esforços expulsivos e 
rP.spira~órios, lançando mão dos co
n]erimentos adquiridos durante o pre
paro para 0 parto; ou repetindo as 
instruções da enfermeira ou do 
obstetra. 

• Não se intimidar com o desempenho 
e a presteza da equipe médica que o 
cerca. A presença do pai também é im-

a compressão de encontro ao colo in~;ufi

cientemente dilatado poderá distorcer ainda 
mais a cabeça, fazendo crescer uma bossa 
grande (chamada caput succedaneum). A 
bossa vai desaparecer em uns dois di as; o 
aspecto peculiarmente moldado regride em 
cerca de duas semanas - época em que a 
cabeça do bebê começa a se arredondar e 
a tomar a forma da cabeça do anjinho bar
roco. 

Os cabelos do recém-nascido. O cabelo que 
cobre a cabeça ao nascimento poderá ter pou
ca semelhança com o cabelo que o bebê terá 
depois. Alguns são virtualmente carecas; ou
tros têm farta cabeleira, mas a maioria apre
senta apenas uma leve penugem recobrindo 
a cabeça. Todos acabarão por perder o ca
belo com que nasceram (•:mbora esse proces
so possa não ser aparente), e esse será aos 
poucos substitufdo por um outro. 

A verni"' caseosa. A substância caseosa que 
recobre o feto no útero tem por finalidade, 
aparentemente, proteger a pele da prolonga
da exposição ao lfquido amniótico. Os pre
maturos exibem-na em abundância ao nascer, 

portante. E, com efeito, cochichar "eu 
te amo'' pode ser muito mais eficaz do 
que o que qualquer manobra experien
te possa oferecer. 

• Ajudá-la a relaxar entre as contrações 
- com palavras suaves, uma com· 
pressa fria colocada na testa, no pes
coço e ombros da companheira e, se 
possível, uma massagem ou contra
pressão para aliviar as dores nas 
costas. 

• Se for permitido, continuar a oferecer 
cubos de solo para umedecer-lhe a bo· 
ca ressecada, quando necessário. 

• Apoiar-lhe as costas durante os esfor-
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os pós-maturos quase não a têm, exceto nas 
pregas cutâneas e sob as unhas 

Intumescimento da genirália. É comum em 
recém-nascidos de ambos os sexos e particu
larmente proeminente em meninos nascidos 
através de parto cirúrgico. As mamas dos 
recém-nascidos, meninos e meninas, também 
podem se mostrar inturnescidas (às vezes até 

· ingurgitadas, secretando uma substância es
branquiçada ou rosada semelhante ao colos
tro) devido ao estímulo dos hormõ 1ios ma
ternos. Em meninas, os hormônios podem 
também estimular uma secreção vaginal 
branco-leitosa, até mesmo tingida de sangue. 
Não são efeitos anormais e desaparecem no 
prazo de uma semana a 10 dias. 

Lanugo. Uma penugem fina, chamada lanu
go, pode recobrir os ombros, as costas, ates
ta e as têmporas dos recém-nascidos a termo. 
Em geral cai em questão de uma semana. Em 
prematuros, a penugem pode ser até abun
dante e persistir por mais tempo. 

Olhos eclemaclados. O intumescimento ao re
dor dos olbos do recém -nascido é muitas ve
zes causado pela instilação de nitrato de prata 
usada como profilaxia de infecções, desapa-

ços expulsivos, sempre que necessário; 
segurar-lhe a mão, secar-lhe a testa 
ou o que mais parecer ajudá-la. Se ela 
sair da posição, ajudá-la a voltar. 

• Fazê-la notar, periodicamente, os pro
gressos. Ao coroar a cabeça do bebê, 
lembrá-la de olhar no espelho para ver 
que está conseguindo; se ela não esti
ver olhando ou se não houver espelho, 
descreva-lhe o quadro, palmo a pal
mo. Segure a sua mão e toque-lhe a 
cabeça para renovar-lhe a Inspiração 
(desde que o obstetra concorde). 

• Se você tiver a oportunidade de "se
gurar'' o bebê quando este se despren
de, ou depois de cortar o cordão, não 

recendo depois de alguns dias. Os olhos de 
recém-nascidos caucasianos são quase sem
pre de cor azul-ardósia, não importa a cor 
que venham a apresentar depois. Nas raças 
de pele mais escura, são quase sempre cas
tanhos. 

Sinais de nascimento e lesões cutâneas. Uma 
mancha avermelhada (hemangioma capilar) 
na nuca, pálpebras e fronte é muito cornum, 
sobretudo em caucasianos. As manchas mon
gólicas- de pigmentação cinzento-azulada, 
na camada profunda da pele, e que apare
cem nas costas, nádegas e às vezes braços e 
coxas- são mais comuns em asiáticos, sul
europeus e negros. São sinais que acabam por 
desaparecer, em geral quando a criança já 
conta quatro anos de idade. Os hemangio
mas, manchas cor de morango, em rrlevo, 
variam muito de tamanho, indo das minús
culas às bem grandes. Acabarão se esmae
cendo numa tonalidade cinzento-pérola 
pontilhada e desaparecerão inteiramente. As 
manchas café-com-leite podem surgir em 
qualquer região do corpo; costumam ser in
distintas e não desaparecem. Uma ampla ga
ma de erupções ou eritemas pode também 
aparecer em recém-nascidos, mas são sem
pre temporários. 

se apavore. São manobras fáceis- e 
você será instruído passo a passo pt>
los assistentes. 

O que a equipe obstétrica poderá faz11r: 

• Colocar a parturiente na sala de par
tos se ela ainda não estiver lá. Se você 
estiver numa cama obstétrica, eles 
simplesmente removerão os pés da ca
ma para preparar o parto. 

• Dar-lhe apoio e orientação durante a 
evolução do pano. 

• Continuar a checar a condição do fe
to periodicamente, em geral por bre· 
ves p1:rfodos de monitorlzação fetal. 
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·• Ao coroar a cabeça, preparar-se para 
o parto -colocação dos campos e dos 
instrumentos necessários, colocação 
do vestuário apropriado (aventais e lu
vas), anti-sepsia da região perineal 
com solução apropriada. 

• Fazer uma episiotomia pouco antes da 
cabeça ser desprendida, se necessário. 
Injeta-se em geral primeiro um anes
tésico local no períneo. Isso é feito em 
meio a uma contração, quando a ca
beça do bebê exerce pressão sobre a 
área e a entorpece. A incisão também 
será feita durante uma contração, se 
o períneo estiver já anestesiado, e pro
vavelmente será indolor. 

• Decidir-se pelo uso do fórceps para fa
cilitar a saída da cabeça do bebê se o 
segundo período durar mais de duas 
horas (há médicos que esperam até 
mais quando a mãe e o bebê estão pas
sando bem), se o bebê revelar sinais 
de intolerância aos estresses do traba
lho de parto, se a sua condição clíni
ca impedir a continuação dos esforços 
expulsivos, ou se o progresso for im
possibilitado por apresentação fetal 
um pouco irregular ou por despropor
ção entre o concepto e a bacia. (Ver 
Uso do Fórceps, p. 328.) Em geral se
rá ministrado um anestésico local ca
so não se tenh>t feito bloqueio epidural 
ou semelhante, porque o parto a fór
ceps pode ser doloroso. Se não for 
possível usar fórceps ou se este não re
solver o problema, a cesariana talvez 
se afigure como a via de parto mais 
segura para você e para o bebê. 

• Ao emergir a cabeçu, aspirar pronta
mente o nariz e a boca do bebê para 

remoção de muco, e em seguida aju
dar na extração dos ombros e do 
tronco. 

• Pinçar e cortar o cordão umbilical, 
possivelmente com o bebê colocado 
sobre o abdome da mãe. O marido 
talvez seja convidado a fazê-lo. Al
guns obstetras preferem esperar pe
lo delivramento da placenta ou que 
o cordão pare de pulsar antes de cor
tá-lo. 

• Assegurar o atendimento inicial ao 
recém-nascido: avaliar-lhe as condi
ções e quantificá-las na escala de Ap
gar ao primeiro e quinto minutos após 
o nascimento (ver p. 329); fazer-lhe 
uma fricção ou massagem rápida, es
timuladora, secando-o; identificá-lo, 
afixando-lhe um bracelete com o seu 
nome ao punho; administrar-lhe o co
lírio para prevenir infecção; pesar o 
bebê e enrolá-lo para evitar a perda de 
calor. (Em alguns hospitais, alguns 
destes procedimentos podem não ser 
feit :>s; em outros, muitos deles são fei
tos depois, no berçário.) 

• Mostrar o bebê já limpo para você 
e para o seu marido. A menos que 
haja problema, vocês poderão segu
rar o bebê durante algum tempo. Vo
cê pode, se desejar, tentar amamentar 
(não se preocupe se você e o bebê 
não se entenderem imediatamente 
- ver Como Iniciar a Amamentação, 
p. 436). 

• Depois de vocês se conhecerem, pro
vavelmente levarão o bebê para o ber
çário (ao menos temporariamente) e 
vão transferi-la para o seu quarto. 
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O TERCEIRO ESTÁGIO DO PARTO: 
A EXPULSÃO DA PLACENTA 

OU SECUNDAMENTO .............................................. ~ ...... 
O 

pior já passou, o melhor já veio. 
Tudo o que resta já não tem mais 
qualquer serventia, por assim di

zer. Durante esse período final do parto 
(que de um modo geral dura de cinco mi
nutos a meia hora ou mais) a placenta, 
que foi o esteio da vida do bebê dentro 
do útero, será expulsa. As contrações 
continuarão, leves, com a duração de 
aproximadamente um minuto, embora 
você talvez não as sinta. A pressão por 
elas exercida sobre o útero separa a pla
centa da parede uterina e a desloca para 
o segmento uterino inferior ou para a va
gina, de sorte que você pode extraí-la. 
Expulsa a placenta, a sutura da episio
tomia ou de qualquer ferida lacerada se
rá feita. 

Sintomas. Agora que o seu trabalho ter
minou, você talvez sinta fadiga, ou, ao 
contrário, talvez tenha um surto de re
novação das energias. A sede poderá ser 
intensa, e, sobretudo em trabalho de par
to prolongado, também a fome. Algu
mas mulheres sentem calafrios nesse 
período; todas eliminam uma secreção 
vaginal sanguinolenta (os lóquios), com
parável à de um período menstrual de 
maior intensidade. 

Parll multas. !l renQI\O emocional Ime
diata é a sensação de alivio. Pode tam 
bém haver euforia e loquacidade; 
exaltação ou júbilo, temperados pelo no
vo senso de responsabilidade; impaciên
cia ao ter de expelir, com novos esforços, 
a placenta, ou de submeter-se à repara
ção da eplslotomla ou de ferida lacera
c:la, embora talvez se sinta multo excitada 
ou cansada para se importar. Há mulhe
res que sentem forte intimidade com o 

marido e um vínculo imediato com o 
recém-nascido; outras se sentem um tan· 
to desinteressadas (quem é esse estranho 
no meu colo?), ou até ressentidas (como 
me fez sofrer!), sobretudo depois de um 
parto difícil. (Ver pp. 307 e 430 para 
maiores detalhes a respeito.) 

O que você pode fazer: 

• Ajudar a expelir a placenta, através de 
esforços expulsivos, conforme a orien
tação dada. 

"' Ter paciência enquanto se repara a 
episiotomia ou feridas laceradas. 

• Segurar o bebê, enquanto se corta o 
cordão. Em alguns hospitais, e em cer
tas circunstâncias, o bebê pode ser 
mantido durante algum tempo num 
berço aquecido ou pode ser segurado 
pelo pai. 

• Orgulhe-se do seu feito, relaxe e 
desfrute-o! E não se esqueça de agra
decer ao marido. 

O que o marido pode fazer: 

• Fazer elogio~ merecidos A mulher -
e congratular-se pelo trabalho bem
feito. 

• Estabelecer laços com o bebê, 
segurando-o e acariciando-o agora. 

• Nilo esquecer de estabele<:cr um vln· 
culo marido-mulher, tamb~m. 

• Pedir à enfermeira algum suco para a 

• 
-· 
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sua mulher; ela poderá estar com mui
ta sede. Depois de reidratada, e se os 
dois estiverem dispostos, estoure o 
champanhe e comemorem. 

• Tirar fotos, se você levar sua máqui
na, ou gravar o choro do bebê, se hou
ver gravador. 

O qne a equipe obstétrica poderá f112er: 

• Ajudar a extrair a placenta. O proce
dímento exato vai depender do obste
tra e da situação. Alguns tracionam 
delicadamente o cordão com uma das 
mãos enquanto com a outra compri
mem e massageiam o útero; outros 
apenl\s comprimem para baixo o alto 
do útero, pedird·:>-lh~: que empurre na 
hoxa apropriada. Muitos médicos fa
zem uso da ocitocina, por injeção en
dovenosa, para estimular as 
contrações uterinas, que acelerarão a 
expulsão da placenta e minimizarão o 
sangramento. 

• Examinar a placenta para certificar-se 
de sua integridade. Se não estiver ín
tegra, o obstetra vai inspecionar o 
útero manualmente para remover 

possíveis fragmentos placentários que 
tenham ficado retidos. 

• Cortar o cordão, se ainda não foi 
cortado. 

• Suturar a episiotomia ou qualquer la
ceração, se houver. Provavelmente se
rá empregado um anestésico local (se 
ainda não tiver sido usado). Você sen
tirá uma picada. 

• Verificar a vagina para remover coá
gulos ou esponjas usadas durante a 
episiotomia. 

• Lavar com esponja o segmento infe
rior do seu corpo, ajudá-la a vestir um 
avental limpo e a colocar um ab
sorvente. 

• Conduzi-la em cadeira de rodas até o 
seu quarto, ou à sala de repouso. Se 
você estiver numa cama obstétrica, re
colocarão no lugar os pés da cama. 

• Levar o bebê ao berçário para um ba
nho e para outras medidas de prote
ção. (Em caso de alojamento 
conjunto, o bebê retornará em 
seguida.) 

0 PARTO NA APRESENTAÇÃO 
PÉLVICA (NÁDEGAS) 

N
o que diz respeito à mãe e ao ma· 
rido, o trabalho de parto e o parto 
vaginal de bebê que se apresenta 

de nádegas pouco diferem dos do que se 
apresentam de vértice (com a cabeça); a 
conduta adotada por ambos para enfren
tar a situação é praticamente idêntica. 
As atividades da equipe obstétrica, con· 
tudo, serão diferemes: vão depender do 
tipo de apresentação pélvica e do proce· 

dlmento obstétrico que o médico resol
ver seguir. 

Até o segundo período, o parto vagi
nal nesse tipo de apresentação progride 
como o parto nas apresentações cefáll· 
cas. Mas é sempre considerado um tra
balho de parto. que só se permitirá 
prosseguir enquanto a evoluçao se fiz!'r 
normalmente. Em virtude da sempre 
possível necessidade de cesariana, você 
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provavelmente será transferida para a sa
la de partos ou para o centro cirúrgico 
ao fim do primeiro período. Dependen
do da posição exata do bebê, o médico 
vai determinar a forma mais segura e efi
caz de prosseguir. (0 mais aconselhável 
nesses casos também depende da expe
riência do obstetra. Pedir para que ele 
faça uma manobra de que você já ouviu 
falar, mas que não se sente à vontade pa
n praticar , não atende ao seu interesse 
ou ao do bebê.) 

Conduta comum é permitir que o be
bê nasça naturalmente até que as pernas 
e a metade inferior do tronco tenham si
do expulsas. Administra-se então um 
anestésico local e os ombros e a cabeça 
são extraídos, com ou sem o auxílio de 
fórceps. 

Não é provável que se teme o parto v a-

ginal na apresentação pélvica cowpleta 
(ver p. 278) ou na pélvica incompleta, 
modo de pé (em que uma perna se insi
nua pelo canal do parto), se a cabeça do 
bebê está voltada para cima ou quando 
se estima que o feto seja macrossômko 
(muito grande) ou quando há despropor
cionalidade cefalopélvica, quando o par
to é prematuro, ou ainda quando há 
sofrimento fetal. 

Uma grande episiotomia não raro 3e 
faz necessária no parto pélvico, mas por 
vezes pode ser evitada. A posição da' par
turiente no parto pélvico vai variar, de
pendendo da situação e da experiência do 
obstetra. Alguns prefere1n que a mulhP.r 
fique deitada de costas, com as pernas 
nos estribos. 

Depois de expulso o bebê, a conduta 
torna a ser idêntica à do parto cefálico. 

CESARIANA: 0 PARTO CIRÚRGICO 

N
o parto cirúrgico, diversamente do 
vaginal, você não será capaz de 
participar ativamente. E, com 

efeito, a contribuição mais importante 
para o bem-estar do bebê e para o êxito 
do parto poderá ser dada por você antes 
de chegar ao hospital: a preparação. Pre
parada intelectual e emocionalmente pa
ra a cesariana, caso venha a dela precisar, 
você estará minimizando qualquer desa
pontamento que possa sentir e ajudando 
a torná-la uma experiência positiva. 

Graças à anestesia local e à liberaliza
ção dos regulamentos hospitalares, as 
mulheres, na grande maioria (e nl!.o ra
ro os maridos), conseguem participar do 
parto cesáreo. Como não se preocupam 
com o esforços expulsivos e nem com ou
tros Incômodos, são muitas vezes capa
zes de relaxar e de uprechu o nusclmento 
· -algo que no parto vaginal raramente 
se consegue. 

Eis o que esperar num parto cirúrgico 
típico: 

• Os pêlos púbicos e/ou abdominais se
rão raspados; um cateter é introduzi
do na bexiga para mantê-la vazia e 
fora do can..inho do cirurgião. 

• No centro cirúrgico - a sala de ope
rações -, arruma-se o campo c:irúr
gico em rigorosa condição de assepsia 
na região abdominal exposta, que· é la· 
vada com solução anti-séptica. Se vo
cê estiver desperta durante o parto, 
será colocada uma tela à altura de• seus 
ombros para que você não veja '' ato 
da incisão. 

• Dá-se infcio ao aotejamento de soro na 
vela para facilitar o uce11ao venoso Cll• 
so surja necessidade de outros medi· 
camentos. 
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• Será ministrada a anestesia: seja epi· 
dural ou por bloqueio raquiano (as 
duas adormecem a região inferior do 
corpo mas não a fazem dormir), ou 
ainda a anestesia geral (que a fará dor
mir -às vezes necessária numa emer
gência, quando o bebê deve ser 
extraído imediatamente). 

• Em caso de anestesia regional e se o 
marido vai comparecer ao parto, ele 
estará vestido com roupa cirúrgica. 
Sentará perto de você para dar-lhe 
apoio emocional e segurar-lhe a mão; 
terá a opção de assistir à cirurgia. (Sai· 
ba você ou não antecipadamente que 
vai ser submetida à cesariana, é boa 
idéia discutir com o médico se o ma
rido terá permissão para assistir ao 
parto cirúrgico.) Em geral, se for em
pregada anestesia geral, o marido se
rá solicitado a esperar fora do centro 
cirúrgico. 

• Em caso de parto cirúrgico de emer
gência, tudo transcorrerá de forma 
muito rápida. Não se alarme com a 
aparente agitação a seu redor. Esteja 
preparada para a possibilidade de que 
a política hospitalar e a preocupação 
com a sua segurança e com a do bebê 
impossibilitem a presença do marido 
durante o parto, que só demorará cer
ca de S a 10 minutos. 

• Certificado o obstetra do efeito anes
tésico, ele faz a incisão (um corte) na 
região abdominal baixa. Se você esti
ver desperta, talvez experimente uma 
sensação um pouco ''esquisita' •, mas 
n~nhuma dor. 

• É feita a seguir uma segunda incisão, 
ci.esta feita no segmento inferior do 
útero. É rompido o saco amniótico, e 
o líquido om seu Interior ~ nsplr~Ado; 
lalvez você ouça o som de uma espé
cie rte gargarejo ou algo semelhante. 

• O bebê é então retirado, com as mãos 
ou com fórceps, em geral com um au
xiliar comprimindo a extremidade su
perior do útero. No caso de anestesia 
epidural (embora não no bloqueio es
pinhal) você provavelmente percebe
rá a sensação de empurrar ou de 
puxar, além de alguma pressão. Se es
tiver ansiosa para ver a chegada do be
bê, peça ao médico para abaixar a tela 
brevemente, que lhe permitirá ver o 
nascimento propnamente, mas não 
com pormenores técnicos. 

• O nariz e a boca do bebê são aspira
dos; você ouvirá o primeiro choro, e, 
se o cordão for suficientemente lon
go, poderá dar uma rápida olhada 
nele. 

• O cordão logo vai ser pinçado e sec
cionado, e enquanto se dispensa a 
mesma atenção ao bebê que no parto 
vaginal, o médico remove a placenta. 

• Em seguida o obstetra passa rapida
mente em revista rotineira os órgãos 
reprodutores e fecha as incisões feitas. 

• Talvez ele injete ocitocina por via in
tramuscular ou a coloque no frasco de 
soro endovenoso, para ajudar na con
tração uterina e deter o sangrarnento. 
Podem ser administrados antibióticos 
intravenosos para minimizar as chan
ces de infecção. 

• Dependendo das suas condiçOes e das 
do bebê, e também ao regulamento do 
hospital, talvez você posssa segurar o 
seu filho ali mesmo na sala de parto. 
Se você não puder, talvez o seu mari
do possa. Se o bebê tiver de ser leva
do às pressas ao CTI do berçário, ni'lo 
se aborreça. É rotina em muitos hos
pitais, C odO significa l'lCQCUGriam<;n• 
te problema com o bebê. No que diz 
respeito aos laços afetivos com ele, 
tanto faz firmá-los antes ou depois. 
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Quando a Gestante 

Adoece 
T

oda mulher espera sucumbir a 
pelo menos alguns dos sintomas 
menos desejáveis da gravidez du

rante os nove meses- à nausea matinal 
e às cãibras nas pernas, por exemplo, ou 
à indigestão e à exaustão. Mas algumas 
se surpreendem ao descobrirem que são 
também suscetíveis a sintomas que na
da têm a ver com a gestação: os vincula
dos a doenças comuns da nossa "civi
lização" como os resfriados, as gripes, 

as gastrenterites e mesmo o saramp1 
ou a caxumba. Embora a maioria des 
sas afecções não interfira na gcstaç:lo 
uma ou outra pode interferir. A preven 
ção, naturalmente, é a melhor condut; 
a se manter durante o ciclo gestatório 
Quando falha, no entanto, o tratamen 
to imediato e seguro, na maioria dos ca 
sos sob supervisão médica, é essencia 
para que a gestante proteja a si mesm< 
e ao bebê. 

As PREOCUPAÇÕES COMUNS 

GRIPE OU RESFRIADO 

"Apanhei um resfriado terrfvel e estou com me
do de prejudicar o bebO. " 

As mulheres, na grande maioria, so
frem pelo menos um episódio de gri

pe ou de resfriado durante os nove me
ses. Por mais incômoda que seja a 
doença, trata-se de enfermidade branda 
que em geral não interfere com a gravi
dez. Entretanto, os medicamentos que 
você provavelmente está acostumada a 
tomar para esses males (antlgripais, anti
histamlnicos) podem afetar o processo 
gestaclonal. Portanto, ntlo tome qual· 
quer medicação, inclusive a aspirina (ver 
p. 366) e nem megadoses de vitamina C, 

sem a aprovação do médico. Este será 
capaz de lhe dizer quais os tratamentos 
que são seguros durante a gestação e 
qual o preferível para o seu caso. Ne· 
nhum desses tratamentos cura um res
friado, embora alguns aliviem os 
sintomas. (Ver p. 367 para algumas in
formações sobreouso de medicamentos 
durante a gestação.) 

Se você já tomou algumas dosP.s de um 
ou de outro medicamento, não entre em 
pânico. É muito boa a probabilidade de 
que não tenham causado mal. Mas veri
fique com o médico se você estiver preo
cupada. 

Felizmente para você e pa ra o seu be
bê, alguns dos melhores medicamentos 
contra gripes e resfriados sao os mais $C· 
guros também: 
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• Corte o resfriado peJa raiz antes de 
tornar-se um caso sério de bronquite 
ou antes de sobrevir uma infecção se
cundária. Ao primeiro espirro vá pa
ra a cama ou pek· menos tente 
repousar um pouco mais. 

• Ao deitar ou ao dormir, mantenha a 
cabeça um pouco elevada para facili
tar a respiração. 

• Não deixe de se alimentar e nem ao be
bê. Persista com a Dieta Ideal tenha 
ou não apetite: force a alimentação, 
se necessário. Beba sucos de frutas cí
tricas ou coma esse tipo de fruta to
dos os dias, mas não tome mais 
vitamina C sem recomendação do mé
dico (além da dose recomendada pa
ra a gestação). 

• Beba líquidos em abundância. A fe
bre, os espirros e o nariz escorrendo 
fazem com que o organismo perca lí
quidos de que você e o bebê necessi
tam urgentemente. Tenha sempre à 
cabeceira~ uma jarra de laranjada 
(morna)- por exemplo, meia xícara 
de suco de laranja concentrado e sem 
açúcar em 1 litro de água quente -
e beba pelo menos um copo ou uma 
xicara por hora. Tente também a can
ja de galinha, um santo remédio. 
Além de repor a perda de líquido tam
bém conforta a sofredora. 

• Mantenha umida a mucosa nasal com 
umídificador e pingue ou pulverize 
água e sal no nariz. 

• Se a garganta dói ou arranha, ou se 
voc:e tem tosse, aargnrcje águu e sal (1 
colher das de chá de sal em 1 copo -
200 ml - de água) à temperatura do 
chá quente, mas não escaldante. 

• Faça a febre baixar naturalmente. To
me banhos frios (de chuveiro ou de 
Imersão) ou molhe o corpo com es-

ponja embebida em água morna; be· 
ba bebidas frias; e use roupas de bai
xo leves. Se a febre chegar a 38,9°C, 
chame imediatamente o médico (ver p. 
365.) 

Infelizmente, os resfriados tendem a 
durar mais durante a gravidez, possivel
mente porque o sistema imunizado r atua 
com mais calma para proteger o bebê 
(um corpo estranho) da rejeição •muno
lógica. Se o resfriado ou a gripe forem 
muito intensos a ponto de interferir com 
a alimentação ou o sono, se você estiver 
com tosse produtiva, eliminando escar
ro amarelo ou esverdeado, ou se os sin
tomas durarem mais de uma semana, 
chame o médico. Talvez ele lhe prescre
va um medicamento mais podero.;o con
tra o resfriado e que possa ser usado 
durante a gravidez. Em caso de infecção 
bacteriana, talvez se faça necessário exa
me do escarro e prescrição de anti
biótico. 

Não deixe de chamar o médico ou de 
tomar algum medicamento prescrito só 
porque ouviu dizer que todas as drogas 
durante a gravidez são prejudiciais. Não 
são. 

Para se prevenir contra o resfriado a 
que todas estamos expostas, consulte p. 
368. 

DOENÇAS 
GASTRINTESTINAIS 

"Estou com uma gustrenterlte e nau consigo 
me alimentar direi tu. Serd que YQU pre)udic.~r 
o beM?" 

Felizmente a gnstrentt~rlte (processo In· 
flamatório do estômago e dos intes· 

tinos) costuma ser processo de duração 
limitada - mu.itas vezes não mais do que 
24 horAs e r~tramente por mais de 72 ho
ras. Enquanto for mantido o equilíbrio 
túdrico r.1edlante uma reposição adequa· 
da, mesmo a completa ausência de ali· 
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mentos sólidos por um ou dois dias não 
vai prejudicar o bebê. 

Mas o fato de que o vírus que a atin
ge não estar afetando o bebê não é mo
tivo para ignorá-lo. Damos aqui algumas 
recomendações para acelerar a recupe
ração e para lhe dar mais conforto: 

· • Vá para a cama, se possível. O repou
so na cama, sobretudo em quarto si
lencioso e escuro, parece reduzir os 
sintomas da gastrenterite. 

• Reponha abundantemente os líquidos. 
A diarréia e o vômito são extrema
mente desidratantes. E como a inges
tão de líquidos é mais importante que 
a de sólidos durante esse breve perfo
do, é essencial tomar líquidos em 
abundância. Tome-os da forma que 
melhor lhe convier (seja sob a forma 
de água, de soda, de chá, de suco de 
laranja diluído em igual quantidade de 
água, ou, se a diarréia não for tam
bém um problema, na forma de suco 
de uva ou de maçã diluído) em peque
nos goles o mais freqüentemente pos
sível (tente beber de 15 em 15 
minutos). Se você não conseguir· man
ter nem mesmo isso no estômago, chu
pe cubos de gelo. Evite o leite e os 
refrigerantes: só prolongam os 
sintomas. 

• Modifique a dieta. A sabedoria popu
lar diz que, a menos que você esteja 
morta de fome, o melhor é não comer 
nada durante as primeiras doze horas 
da gastrenterite. As pesquisas mais re
centes, entretanto, sugerem que a ln
iestão de sólidos talvez seja preferível 
à semi·imtniçllo. Peça um consellto ao 
médico. Seja a conduta que for, o me
lhor é fazer uma dieta simples duran
te o período da infecção. Atenha-se 
prltnclro aos sucos de frutas nllo áci
das e diluídos, aos caldos e às sopas, 
ao creme de arroz, às torradas de pão 
branco sem manteiga, ao arroz bran-

co, às batatas cozidas sem casca, às 
bananas, à gelatina. Aos poucos, vá 
acrescentando o que lhe apetecer, 
queijo, iogurte, galinha, peixe e então 
as verduras e as frutas cozidas, antes 
de voltar à dieta normal. 

• Complemente quando puder. Mante
nha o complemento vitamfnico, mas 
não se incomode de passar sem ele du
rante alguns dias. Não tem problema 
algum. 

• Consulte o médico. Discuta com ele 
todos os sintomas, particularmente a 
febre, que talvez tenha de ser tratada. 
Torne a chamá-lo, se necessário, ou se 
os sintomas não cederem depois de 48 
horas. Talvez você necessite de me
dicação. 

Se os outros que comeram com você 
também estão passando mal, talvez se 
trate de intoxicação alimentar. Outras 
possibilidades são as parasitoses intesti
nais, se 1ocê andou por alguma zona en
dêmica. Então é preciso consultar o 
médico. 

Naturalmente, melhor do que tentar 
curar uma doença é preveni-la. Portan
to, observe sempre as dicas para preven
ção à p. 368. 

RUBÉOLA 
"J:;'u me expus à rubéola onde trabalhiJ. Devo 
pensar em aborto?" 

T rata-se de uma questão que só uma 
entre sete mulheres precisa enfrentar. 

As outras seis, felizmente, sao Imunes à 
doença, seja porque já a contraíram (em 
geral durante a infância), seja porque já 
foram vacinadas (em geral durante a 
adolescência ou depola de cnsarcm), T!ll• 
vez voce nAo salba se é ou nllo imune, 
mas pode facilmente descobrir através de 
um exame simples- o título de anti cor-
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pos contra a rubéola - em que se mede 
o teor de anticorpos contra o vírus da 
doença. É um simples exame de sangue 
que costuma ser pedido na primeira con
sulta do pré-natal. Se você ainda não o 
fez, faça-o agora. 

Se você verificar que não está imune, 
ainda não precisa considerar medidas 
drásticas imediatamente. A exposição 
por si só não costuma prejudicar o be
bê. Para que o vírus cause alguma lesão, 
a gestante precisa contrair a doença. Os 
sintomas, que se manifestam duas ou 
três semanas após a exposição, costu
mam ser brandos (mal-estar, febre bai
xa, gânglios inchados, seguindo-se uma 
discreta erupção um ou dois dias depois). 
A doença pode às vezes não ser percebi· 
da. Um exame de sangue, contudo, du· 
rante esse período permite descobrir se 
a infecção está ou não em atividade. Por 
volta da 22~ semana é possível testar o 
fet•) para ver se foi ou não infectado (an
tes, a infecção pode não se revelar), em
bora isso raramente seja necessário. 

Lamentavelmente, não há uma forma 
absolutamente segura de prevenção da 
doença na mulher exposta. Algum tem
po atrás tinha-se por rotina aplicar inje
ções de gamaglobulina, mas hoje se sabe 
que não é uma conduta preventiva efi
caz. Se você contrair a doença precisará 
discutir o problema com o médico: pre
cisará tomar conhecimento de todos os 
riscos fetais para então decidir o que f a
ter. Nos Estados Unidos~ lícita a prátl· 
ca do aborto terapêutico. Cumpre 
entender que os riscos existentes dimi
nuem com o evoluir da gestação. Se a 
gestante contraiu a doença no primeiro 
mes o risco de malformações é elevado: 
cerca de 35 o/o. Por volta do terceiro mês, 
o risco cai para 10% a 150lo. Daí em 
diante, o risco passa a ser muito 
pequeno. 

O risco de exposição em países como 
os Estados Unidos é pequeno. Como a 
vacinação se tornou rotina naquele país, 
a doença tem se tornado cada vez mais 

rara. Mesmo assim, se você não for imu
ne e não contrair a doença nessa ocasião, 
evite qualquer preocupação em gestações 
futuras vacinando-se depois d :> parto. 
Como precaução, você não poderá en
gravidar após tomar a vacina durante 
dois ou três meses. Mas se você engravl· 
dar acidentalmente durante esse período 
- ou se você foi vacinada no início da 
atual gestação, antes de saber que esta· 
va grávida - não se preocupe. Embora 
exista em tese um risco de lesão fetal, não 
há casos publicados de bebês com rubéo
la congênita em mães inadvertidamente 
vacinadas no início da gravidez ou que 
concebt:!ram logo depois da vacinaçãc. 

TOXOPLASMOSE 

"Apesar de a;:ora deixar o meu marido cuidar 
e tratar dos gatu:;·, o simples fato de conviver 
com eles dentro de casa me deixa preocupada 
com a toxop/asmose. Como vou saber se con
trai a doenço?" 

Você provavelmente não saberá. A 
maioria das pessoas infectadas não 

apresenta sintomas, embora algumas 
percebam mal-estar, febre baixa e apre· 
sentem glânglios linfáticos inchados duas -
ou três semanas após a exposição, segui· 
dos, um dia ou dois depois, por uma 
erupção. 

A única maneira de saber se de fato 
ocorreu a infecçao é através de um exa
me de sangue; este exame indicará se o 
parasito, o Toxoplasma gondii, instalou· 
se no organismo de mulher que não tJ. 
nha anticorpos para combaté-lo. Procure 
fazer esse teste untes de engravidar; fale 
com o médico. Se você tiver anticorpos 
- o que é muito provável se ronviver 
com gatos - você está imune e nllo mais 
precisa se preocupo r n2ora com 11 in foc· 
ção. Se não tiver anticorpos, não estará 
Imune. Nesse caso, recomenda-se rl"pe
tira dosagem de anticorpos IgG a inter
valos de um ou de dois meses até C> parto. 
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Se ·)S testes se tornarem positivos é pro
vável que tenha ocorrido infecção. 

Nessa improvável eventualidade 
(acredita-se que nos EUA só uma mulher 
em 1.000 se infecta durante a gravidez) 
a próxima etapa será discutir o proble
ma com o médico. O uomento durante 
a g~avidez em que ocorreu >l infecção é 
um ponto a considerar. O risco de com
prometimento fetal no primeiro trimes
tre é relativamente pequeno, provavel
mente menos de ISOJo. Não obstante, o 
risco de grave lesão fetal é devado. No 
segundo trimestre, a probabilidade de in
fecção é um pouco maior, mas o risco 
de lesão fetal é um tanto menor. No ter
ceiro trimestre é grande a probabilidade 
de lesão fetal, mas o risco de grave le
são é muito pequeno. Só um bebê entre 
10.000 nasce com toxoplasmose congê
nita gra,·e. 

Outro fator a considerar é se o pró
prio feto se infectou ou não. Atualmen
tl.! é possível identificar a infecção fetal 
através da amniocentese, e também atra
vés do exame de amostra do sangue fe
tal e/ou de líquido amniótico, embora 
não antes de 20 a 22 semanas. Se não 
houver infecção fetal, provavelmente o 
feto não foi atingido. Por fim, reco
menda-se que a mulher que contraia a 
dO•!nça e que não queira terminar a gra 
videz seja tratada com antibióticos espe
ciais - possivelmente durante vários 
meses. Esse tratamento parece reduzir 
enormemente o risco de grave les!lo fetal. 

Se você ainda não fez o teste, então se
gundo o que se recomenda atualmente 
não há motivo para fazê-lo, a menos que 
você apresente sintomas. Os testes não 
têm precisão suficiente para identificar 
nova infecção (em mulher que nunca foi 
testada antes) e para distinguir esses ca
sos dos antigos. Noutras palavras: os an
ticorpos podem ter sido desenvolvidos 
recentemente ou em época mais remota. 

O melhor "tratamento" para a toxo
plasmose é a prevenção. Ver p. 93 para 
aliumas dicas pruventlvas. 

CITOMEGALOVÍRUS (CMV) 

"Sou professora numa creche-berçário. Me dis· 
seram para entrar de ficença durante totfu a gra· 
~idez para que eu não corresse o risco de 
contrair citomegalo~irose. A doença porleria 
prejudicar meu bebê. " 

Apesar de cerca de 2507o a 60o/o de to
dos os pré-escolares serem portado

res do citomegalovírus e serem capazes 
de excretá-lo na saliva, na urina e nas fe
zes durante meses ou mesmo anos, a pro
babilidade de você contrair a infecção e 
transmiti-la ao feto é pequena. Primei
ro, o vírus não é tremendamente conta
gioso. Segundo, a maioria dos adultos 
já se infectou na infância. Se você esti
ver entre essa maioria, não poderá "pe
gar" a doença dos pequenos de que 
cuida atualmente. (Se a doença for rea
tivada, os riscos para o bebê são meno
res do que se a contrair dur ante a 
gestação.) Terceiro, embora 1 entre 100 
bebês nasça com o vírus , só uma peque
na porcentagem desses apresenta os efei
tos pa tológicos que costumam se vin· 
cular à infecção citomegalovirótica con
gênita: icterícia, surdez para os tons al
tos e problemas oculares. 

Mesmo assim, a menos que ten ha cer
teza de já ter sido infectada, talvez seja 
uma boa idéia, se o médico sugerir, en
trar de licença pelo menos durante as pri
meiras 24 semanas de aestação, época em 
que o risco para o feto é maior. Se isso 
não for possível, talvez convenha usar lu
vas durante o trabalho, lavando-as cui
dadosamente depois de trocar fraldas (o 
que você deve fazer, de q ualquer forma), 
e resistir à tentação de beijar os peque
nos ou a comer os seus restinhos. 

Embora as gestantes que já tenham fi. 
lhos pequenos possam se preocupar em 
pegar cltomegalovlrose no berçário, a 
possibilidade é tão remota que a preo· 
cupação não se justifica. Isso não quer 
dizer, decerto, que a boa higiene em ca
sa deva ser Ignorada - preocupe-se v o-
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cê ou não com a doença, essa medida de
ve ser sempre praticada. 

Caso apresente sintomas semelhantes 
ao da gripe ou de mononucleose (febre, 
fadiga, linfadenopatia - glânglios lin
fáticos inchados-, dor de garganta) ve
rifique o problema com o médico. Se 
forem sintomas de CMV, ou de outra en
fermidade, precisarão de tratamento. 

A QUINTA DOENÇA 
(ERITEMA INFECCIOSO) 

"NunCD tinha ou~ido falar dessa quinta doen· 
ra, mos me disseram que pode causar proble· 
mos durante a gravidez." 

A quinta doença - tecnicamente o 
"eritema infeccioso", causado pe

lo parvovírus humano B 19- é a quin
ta de um grupo de seis doenças que 
causam febre e erupção em crianças. 
Mas diversamente das outras cinco com
panheiras (Como a varicela), o eritema 
infeccioso não é amplamente conhecido 
porque seus sintomas são brandos e po
dem passar despercebidos. A febre só se 
manifesta em 150fo a 30% dos casos e o 
exantema (a erupção)- que durantr os 
primeiros dias dá a impressão da crian
ça ter sido esbofeteada - acaba por se 
propagar pelo tronco, pelas nádegas e 
coxas, desaparecendo e retornando (em 
geral em resposta ao calor do sol ou aos 
banhos quentes) durante uma a três se
manas. É muitas vezes confundida com 
a rubéola e com outras doenças da in· 
fância. A exposição constante à criança 
infectada - seja tomando conta dela 
constantemente, seja como professora 
1tuma escola - aumema o risco da ~t:s· 
tatlte desenvolver n infecção. 

Recentemente, a quinta doenc;u foi 
vinculada a uma ligeiro aumento do ris· 
co de aborto espontâneo em mulheres 
que a contraem. Mas como a maioria das 
mulheres em idade fértil já é imune por 

se ter infectado na infância, a infecção 
de gestantes não é comum. Se a doença 
causar aborto numa gestação, a repeti· 
ção desse desenlace em gestação futura 
pelo parvovírus não é provável. 

Em raras ocasiões, a quinta doença 
pode causar uma forma incomum de 
anemia fetal, semelhante à da doença 
Rh. Por esse motivo, as mulheres com 
a quinta doença durante a gestação são 
em geral examinadas periodicamente pe
la ultra-sonog •. ·afia na busca de edema fe
tal (resultante da retenção de líquido) que 
é característico desse tipo de anemia. 
Sendo essa anormalidade encontrada, 
provavelmente necessitará de trata
mento. 

INFECÇÕES 
ESTREPTOCÓCICAS 

"Li em uma revista que o infecçOo estreptoc6-
cica na mãe pode matar o bebê. É terrfliel im~~o 
ginar que posso estar com uma infecção desse 
tipo." 

As manchetes sensacionalistas e mais 
assustadoras ajudam .a vender revis· 

tas, embora prestem um desserviço aos 
leitores. Apesar de ser verdade que o be
bê que contrai uma infecção estreptocó
cica durante o parto pode adoecer e até 
morrer, com a moderna prática obstétri· 
ca isso não tem mais como acontecer. 

Como não há sintomas que mostrem 
que a gestante é portadora dessas bacté· 
rias (estreptococos do grupo B), os pro
fissionais, na maioria, pedem uma cul· 
tura bacteriana, em geral através deswab 
vaginal em todas as pacientes grávidas 
~::ntre a 26~ e a 28~ st:mana. Se o resulta· 
do for positivo, entram com antibiótico 
assim que a membrana se rompa ou quo 
ela entre em trabalho de parto. As pes· 
quisas revelam que essa conduta prote· 
ge de forma eficaz o bebê. (Tratar antes 
pode não ter utilidade porque as bac· 

·-
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térias têm tempo de se reagrupar e de es
tabelecer outra colônia antes do traba
lho de parto começar.) 

Portanto, embora você não deva se 
preocupar, certifique-se de fazer o men
cionado exame (cultura) e de ser tratada 
caso o resultado seja positivo. 

DOENÇA DE LYME 

"Soube que moro em área de alto risco da doen
ça de Lyme. Mas não sei se é perigosa para 
quem está grávida." 

A doença de Lyme- que recebe esse 
nome por ter sido descoberta pela 

primeira vez na cidade de Lyme, no es
tado de Connecticut, nos EUA- é mais 
coraum entre as pessoas que freqüentam 
bosques habitados por camundongos e 
outros animais que abrigam o carrapa
to transmissor da doença. Mas podem 
ser encontrados também noutros lugares 
e em verduras provenientes do interior, 
por e::emplo. A doença pode ser trans
mitida ao feto, mas não se sabe ao certo 
se ele pode ou não sofrer lesão perma
nente. Suspeita-se, embora não esteja 
provado, que a doença talvez se acom
panhe dt: anomalias cardíacas em bebês 
de gestantes infectadas. 

A melhor forma de proteger o bebê e 
a si própria é através de medidas preven
tivas. Quando for a regiões ou zonas en
dêmh.:as use roupas condizentes: calça 
comprida e botas, por exemplo; use re
pelentes nas roupas contra os carrapa
tos, mas não na pele. Ao voltl'lf para casa 
procure por pequenos carrapatos no cor
po (ao removê-los logo depois de se fi
xarem A pele praticamente elimina o risco 
de Infecção) e tome um banho de 
chuveiro. 

Se suspeitar que foi infectada, comu
nique o médico imediatamente. (Entre os 
primeiros sintomas estão um exantema 
"em olho-de-boi'' no local da picada, fa-

diga, dor de cabeça, febre e calafrios, 
mal-estar generalizado, linfadenopatia 
(glânglios inchados) junto ao local da pi
cada; outros sintomas possíveis são o eri
tema ou o edema ocular, o comporta
mento estranho, dor de garganta e tosse 
seca, urticária ou uma erupção genera
lizada. O pronto tratamento pode impe
dir a transmissão da doença para o bebê 
e evitar a evolução para forma de maior 
gravidade. 

SARAMPO 

"Sou professora. Uma criança lá na escola es
tá com sarampo. Devo tomar vacina?" 

Não. A vacinação contra o sarampo 
não é feita durante a gravidez: há 

um risco teórico de comprometer o fe
to, embora não tenham sido documen
tadas anomalias congênitas em gestantes 
vacinadas inadvertidamente. Além dis
so, há uma boa chance de você já ser 
imune ao sarampo: a maioria das mulhe
res hoje em idade fértil foi vacinada con
tra a doença quando crianças. Se você 
não estiver imune (o médico pode fazer 
um exame para saber se você está ou não 
imunizada), o risco de contrair o saram
po é pequeno: é possível que todas as 
crianças na escola onde você lecio na te
nham sido vacinadas e que estejam bem 
protegidas contra a doença. Também 
tranqililiza o fato de que o sarampo, di
versamente da rubéola, parece não cau
sar anomalias fetais, embora talvez se as
socie a maior risco de abortamento 
espontâneo ou de trabalho de parto pre
maturo, e por vezes é uma enfermidade 
bem mais séria em gestantes. Mestno Lt$• 

sim, se você ficar exposta à doença e não 
for Imune a ela, o m~dico poderri lhe mi
nistrar gamaglobulina durante o perío
do de incubação - entre a exposição e 
o início dos sintomas para reduzir a gra
vidade da doença. 
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Quando a gestante contrair sarampo 
perto da data prevista para o parto, há 
um risco de infecção do 1 ecém-nascido, 
em que a doença pode ser grave. Uma 
vez mais, pode-se ministrar gamaglobu
lina para reduzir a gravidade dessa in
fecção. 

INFECÇÃO URINÁRIA 

"Receio estar com infecção urinória." 

A s infecções urinárias são comuns 
em gestantes: 10% das gestantes 

chegam a apresentar pelo menos um epi
sódio durante a gravidez - e as que já 
tiveram um exibem uma chance de 1 em 
3 de recidiva. Em geral é sob a forma de 
cistite, uma infecção simples da bexiga. 
Em algumas mulheres a cistite é assin
tomática ou "silenciosa": o diagnóstico 
só é feito depois de uma urinocultura. 
Em outras os sintomas podem ser de in
tensidade variável - dos mais brandos 
aos bastante incômodos (vontade de uri
r ar com freqüência, uma espécie de quei
mação durante a eliminação de urina ou 
de apenas algumas gotas, além de dor 
aguda, na região abdominal inferior). 

Estejam presentes ou não os sintomas, 
depois de diagnosticada a infecção cum
pre tratá-la imediatamente: o médico te
rá de prescrever antibiótico apropriado 
para uso durante a gestação. • Termina
da a prescriçllo é vital prevenir a recidi
va: não se slma inclinada a suspender o 
tratamento depois que você estiver se 
sentindo melhor. 

A infecção urinária sem tr::ttamento 
durante a gravidez evolui em 200Jo a 40% 
dos casos para a pielonefrite (infecção re
nal), que representa uma importante 
ameaça à aestante e ao bebe. lsso ocor· 

'iNllo faça uso de medicamentos prescritos pre
viamente para voce ou para qualquer outra pes
soa, mesmo que seja para infecção urinária. 

re mais freqüentemente no último tri·l 
mestre e pode evoluir para o trabalho de 
parto pré-termo. Os sintomas são os· 
mesmos da cistite mas costumam se 
acompanhar de febre (até de 39?C, em 
alguns casos), calafrios, sangue na uri
na, e dor nas costas (no meio das costas 
ou num dos flancos). Em vigência des
ses sintomas, notifique ao médico ime
diatamente. Os antibióticos são capazes 
de curar a infecção renal, mas a inter
nação para a administração intraveno
sa provavelmente será necessária. 

Muitos médicos procuram hoje preve
nir a infecção renal em gestantes mediante 
uma triagem das suscetíveis, já à primeira 
consulta. Se a urinocultura revelar i)rescn
ça de bactérias (isso ocorre em 7% a lGOJo 
de todas as gestantes), administra-se a an· · 
tibioticoterapia para prevenir o desenvol· · 
vimento de cistite ou de pielonefrite. 

Há também certas medidas que podem· 
ajudar na prevenção da infecção uriná
ria; quando empregadas conjuntamente 
com o tratamento médico, podem aju- · 
dar a acelerar a recuperação depois de 
instalada a infecção: 

• Beber líquidos em abundância, sobre
tudo água. Os sucos de frutas cítricas, 
sem adoçar, são também benéficos. 
Convém evitar o café e o chá (mesmo 
as variedades descafeinadas) e tam
bém o álcool. 

• Esvaziar a bexiga antes e depois de 
uma relaçdo sexual. 

• Toda a vez que urinar, certifique-se de 
esvaziar completamente a bexiga. 
Incline-se para a frente ao urinar, pois 
assim estará ajudando a esvaziá-la 
completamente. Além disso, às vezes 
ajuda "urinar duas vezes"; depois de 
urinar, e11pere por cinco minutos, e 
tente entllo -.ninar novamente. B nlo 
retenha a bexiga cheia - as que ficam 
"se segurando" aumentam a susceti· 
bilidade à infecção. 
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• Use roupa de baixo de algodão e meia 
· de náilon. Evite usar roupas aperta· 

das. Durma sem calcinha. 

• Mantenha as áreas vaginal e perineal 
meticulosamente limpas. Lave-as dia
riamente e evite os sabonetes perfu· 
mados, os sprays e os pós na região. 
Lave-se sempre da frente para trás 
após usar o toalete. E pergunte ao 
médico sobre a possibilidade de usar 
algum agente de limpeza antibacte· 
ri ano. 

• Coma iogurte sem açúcar ou iogurte 
congelado que contenha culturas em 
atividade ao tomar antibióticos, para 
ajudar a equilibrar as bactérias intes
.tinais. 

• Mantenha a resistência mediante die
ta nutritiva com baixo teor de açúcar 
(ver Dieta Ideal, p. 109), repousando 
o suficiente, não trabalhando ao pon
to de fadiga e não deixando que a vi
da tome um rumo muito estressante. 

HEPATITE 

"Uma das crianças na creche onde trabalho es· 
tá com hepatite A. Se eu pegar hepatite pode 
haver risco para o meu bebê?" 

A hepatite A é muito comum (pratica
• mente 1 em 3 crianças contraem-na 
untes dos cinco anos de idade). é tam
bém quase sempre uma doença branda 
(não raro sem sintom~>.s perceptíveis) e 
não se tem notícia de que seja transmiti
da ao feto ou ao recém-nascido. Por is
so, não deve interferir na sua gestação. 
Mesmo assim, o melhor é a gestante pre
venir todo e qualquer tipo de Infecção. 
Como a hepatite A é transmitida por via 
fecal-oral , cuide para lavar bem as mãos 
depois de trocar fraldas ou de levar os 
pequenos ao banheiro, e também antes 
das refeições. Convém perguntar ao mé-

dico sobre a possibilidade de vacinação 
contra a hepatite A. 

·~ hepatite B é contagiosa? Meu marido a con
traiu, o que é estranho porque n/Jo se encontra 
em categoria de alto risco.'• 

Na verdade isso não é tão estranho 
assim. Embora cerca de 6 entre ca

da 10 casos de hepatite B se enquadrem 
na categoria de alto risco,' 1 em 3 casos 
ocorrem em pessoas sem fatores de ris
co conhecidos. Como essa infecção he
pática, que é mais comum durante a 
idade fértil - dos 15 aos 39 anos - , po
de ser transmitida da mãe para o feto, 
constitui-se em fonte de preocupação pa
ra o casal. E como é transmissível de pes
soa para pessoa, deve ser de particular 
preocupação para você que está grávida. 
Para preveni-la é preciso tomar precau
ções especiais: não compartilhar a mes
ma escova de dentes, nem do mesmo 
aparelho de "barba", nem de outros 
itens pessoais. Além disso, é preciso 
abster-se das relações sexuais. Diversa
mente da hepatite A, contra a qual se dis
põe de meio de imunização para atenuar 
a infecção, a hepatite B não pode ser 
combatida da mesma forma: só está 
imunizado o cônjuge ou parceiro sexual. 
Portanto, pergunte ao médico sobre a 
questão dessa imunização. 

É preciso fazer um teste para saber se 
a pessoa está com hepatite B. Caso você 
apresente algum dos sintomas da doen
ça - amarelecimento da pele ou do 
branco dos olhos, junto com vômito, ctor 

2Entre as pessoas de mais alto risco de hepatite 
8, que é transmitida pelo sangue e pelas secre
ções do corpo, estão os que fazem uso de dro
gas injetáveis, os homossexuais masculinos e os 
heterossexuais com mais de uma parceira (ou 
parceiro} num perlodo de seis meses. Também 
estão em risco os profissionais da área de saúde 
e as pessoas oriundas de áreas de grande preva
lência da doença (da China, do sudeste da Ásia. 
Existe vacinação que está recomendada para es
ses grupos. 
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abdortlinal e perda do apetite-, peça ao 
médico para fazer o exame. Esse exame 
é inclusive recomendado para a que não 
apresenta sintoma algum, já que muitos 
casos passam despercebidos. 3 

Quando a gestante (ou qualquer ou
tra pessoa) estiver com hepatite Bem ati
vidade, cumpre seguir à risca a conduta 
terapêutica: repouso na cama e dieta nu
tritiva. É preciso evitar as bebidas aicoó
licas, o que aliás é recomendação geral 
para todas as mulheres grávidas. O san
gue da paciente é acompanhado através 
de exames periódicos para observaçã0 da 
evolução da doença. Espera-se a plena 
recuperação em 95o/o dos casos, nos de
mais a doença pode se tornar mais gra
ve ou evoluir para o estado crônico. 

Se o vírus da hepatite B estiver presen
te na gestante na hora do parto, convém 
prevenir a infecção do bebê: lavar o 
recém-nascido o mais precocemente pos
sível para remover todos os resíduos de 
sangue e de secreções maternas e nas pri
meiras doze horas administrar a vacina 
contra a hepatite B e a imunoglobulina. 
Esse tratamento é repetido 1 mês depois 
e 6 meses depois. Aos 12 ou 15 meses, 
submete-se a criança a novo exame para 
ver se a conduta foi eficaz. 

Há outras formas de hepatite como a 
hepatite C e a hepatite E (também conhe
cida como não-A não-8). Não se sabe ao 
certo se podem ser transmitidas pela ges
tante ao feto, seja durante a gravidez, se
ja durante o parto. 

CAXUMBA 
"Uma colega de trabalho pegou CllXumba. Nao 
sei se }6 tive a doença. É doença perigosa de 
pegar durante a gravidez?' 

3Hoje se re~:omenda o teste da hepatite B em to
das as gestantes. Se o teste for positivo, a famí· 
Ua toda também será vacinada e o recém-nascido 
será vacinado e receberá lmunoglobulina. 

Acaxumba durante a gravidez é rara ,·:: 
porque as mulheres jovens, na gran- : . 

de maioria, ou já tiveram a doença ou ·· 
foram vacinadas contra ela quando -,·_,. 
crianças. Se você pud~r, fale com os pais:· 
ou com o antigo pediatra para v€:r se es
te é o seu caso. Mesmo que não seja; ta!· .• 
vez você não a pegue porque não se trata 
de doença altamente contagiosa. Mas co
mo a caxumba parece ser capaz de de
sencadear contrações uterinas e assim 
causar o aborto espontâneo no inicio da 
gravidez ou então o trabalho de parto ~. 
prematuro mais tarde, fique alerta pa•a ~~ 

os primeiros sintomas dessa virose: do· · ; 
res vagas, febre e perda do apetite antes ~ 
das glândulas salivares (parótidas) fi. l 
carem inchadas; depois sobrevém a dor ~ 

nos ouvidos ou ~ ~asti_gaçã1 _o ou então ~ 
sempre que voce mgenr a 1mentos ou 
bebidas ácidas ou amargas. Informe ·~ 
o médico desses sintomas imediatamen- · ~ 
te, porque o tratamento imediato po- t 
de reduzir a chance de possíveis compli- 1 
cações. 

VARICELA 
(CATAPORA) 1 
"Minhajilhajicou exposta à catapora na cre- -~ 
che. Se ela u contrair poderá prejudicar o be- ·j 
bê que estou esperando?" J 

E, pouco provável. Isolado como está J 
do resto do mundo, o feto difícil- >1 

mente contrairá catapora, ou varicela, de .~ 
terceiros- só da mãe. E você a terá de 
contrair primeiro, o que pode ser quase 
impossível. Há só uma pequena possibi· 
!idade de você não ter tido a doença ain· 
da (850Jo a 950Jo da população adulta 
hoje já a teve na lnfl\ncln) o nllo ser latiU• 
ne a ela. Pergunte a sua mâe se você nllo 
a teve. Caso não consiga descobrir, pe-
ça ao médico para fazer um exame que 
mostrará se você é ou não imune à .. 
doença. 
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Mesmo que a probabilidade de con
trair a doença seja muito baixa em pes
soas não imunizadas (cerca de 1 aS em 
10.000), uma injeção de imunoglobuli
na varicela-zoster (VZIG) nas primeiras 
9(, horas após a exposição às vezes é con
duta recomendada. Não se sabe no en
tanto se essa medida protege o bebê caso 
você contraia a doença. Imagina-se que 
minimize as complicações para você, o 
que é importante, já que a doença, tão 
branda em crianças, pode ser bastante 
grave em adultos, às vezes se acompa
nhada de pneumonia. (Se é ou não mais 
grave em gestantes do que em mulheres 
não ·grávidas , não se sabe ao certo.) Em 
caso de doença grave, o tratamento com 
agentes antivirais pode reduzir o risco de 
conplicações. 

1-11 risco de lesão fetal, mas é peque
no. Mesmo qt~ando o feto é exposto na 
fase de maior vulnerabilidade- duran
te a primeira metade da gestação - há 
somente uma probabilidaue de 20Jo a 
1007o de desenvolver a síndrome congê
nita típica. Quando a exposição ocorre 
na segunda metade da gravidez, a lesão 
fetal é extremamente rara. 

A catapora torna a ser uma ameaça 
ao se aproximar o parto, q uando a in
fecção materna pode fazer com que o 
bebê na>ça com varicela neonatal. O 
risco se reduz quando o parto só se dá 
depois da mãe desenvolver anticorpos 
e os transmitir ao feto pela placenta, 
fenômeno que pode levar de I a 2 se
manas. Mas se a mãe desenvolver ca
tapora 4 a 5 dias antes do parto, a chan
ce do bebê nascer infectado é de 15% 
a 30<1Jo, apresentando a erupção carac
terística depois de uma semana mais 
ou menos. Como a varicela neonatal 
pode ser extremamente grave, costuma
se ministrar a lmunoalobulina especí
fica ao bebê. O risco de infecção do 
recém-nascido é pequeno se a doença 
atingir a mãe S a 21 dias antes do par
to. Nessa fase são raras as graves conse
qüências da doença. 

Curiosamente, o herpes zoster, que 
consiste na reativação do vírus da vari
cela em pessoa que já o contraiu anos an
tes, não parece ser prejudicial para o feto 
em desenvolvimento, provavelmente 
porque a mãe e o bebê já tem anticor
pos contra o agente agressor. 

Depois que a vacina contra a varicela 
estiver pronta para uso geral (no momen
to está em fase experimental) é provável 
que se vacine toda mulher antes da con
cepção, eliminando de maneira eficaz 
qualquer risco de contrair a doença du
rante a gestação. 

FEBRE 

"Tenho tido febre. Devo fazer uso de aspirina 
para baixá·la?" 

Durante a maior parte da sua vida, a 
febre nunca precisou ser temida ou 

combatida. Trata-se de um dos mais im
portantes aliados do corpo contra as in
fecções. Durante a gestação, no entanto, 
o aumento da temperatura acima de 
40°C durante um dia ou mais tempo po
de causar anomalias congênitas - par
ticularmente durante a terceira e a sétima 
semana. Lesões chegam às vezes a ocor
rer a 39°C por dois dias ou mais. Por
tanto, trate de baixar logo a febre - não 
a deixe seguir o seu curso. Essa é a con
duta mais segura. 

Como fazer para baixá-la vai depen
der do que o médico disser e do quanto 
está a temperatura. Chame o médico no 
mesmo dia se a febre oscilar entre 39 e 
40°C; se ultrapassar os 40°C chame-o 
imediatamente. Para temperaturas abai
xo de 39°C certos remédios caseiros po
dem fazê-la baixar (banho frio, por 
exemplo- ver Apêndice). Para tempe
raturas mais altas causadas por lnfecçOes 
bacterlanas, provavelmente lhe será pres· 
crito acetaminofen com antibiótico (há 
vários antibióticos que são considerados 
seguros para uso durante a gestação). A 
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aspirina não deve ser usada rotineira
mente contra a febre (ver adiante). 

TOMAR OU NÃO TOMAR 
ASPIRINA 

"Semana passado tomei duas aspirinas contra 
uma dor de cabeça terrlvel. Agora .fiquei saben
do que a aspirina pode causar anomalias con
gênitas. Estou apavorada." 

Dos milhões de pessoas que hoje abri
ram o armarinho ou a caixinha de 

remédios e tomaram um ou dois compri· 
rnidos de aspirina, poucas pensaram por 
um instante sequer a respeito de sua se
gurança. Para muitas, o uso ocasional 
de aspirina não só parece útil como ab
solutamente inócuo. Mas durante a ges
tação, há a preocupação de que a 
aspirina, como tantos outros remédios 
inócuos vendidos sem receita médica, 
possa ser prejudicial. 

Se você inadvertidamente wmou, por 
exemplo, dois comprimidos de aspirina 
em algumas ocasiões durante os dois pri
meiros trimestres, não se preocupe -
não há provas de que prejudiquem o seu 
bebê. Estima-se que 1 em cada 2 gestan
tes façam uso de pelo menos uma dose 
de aspirina durante a gravidez, sem con
seqüências aparentes para o feto. Mas 
pelo resto de sua gestação, de agora em 
diante, recomendamos tratar a aspirina 
como qualquer outro medicamento. Só 
a tome quando absolutamente necessá
rio e somente quando rccom1.1ndacta por 
medleo que salbn que você está grávida. 

O uso de aspirina é mais arriscado no 
terceiro trimestre, quando mesmo uma 
só dose pode interferir com o crescimen
to fetal e causar outros problemas. Co
mo a droga atua contra as prostaglan
dinas e essas estão envolvidas no me
canismo do trabalho de parto, e cupn:r. 
de prolongar a gestação e o trabalho 
de parto, além de poder causar outras 
complicações durante o parto. Como 

também interfere com a coagul:ação do 
sangue, quando ingerida duas semanas 
antes do parto pode aumentar o risco 
de hemorragia durante ele e inclusive 
problemas de sangramento no recém
nascido. 

Por outro lado, o uso criterioso (com 
supervisão méclica) de baixas doses de as
pirina (menos da metade de um compri
mido regular , .o dia) para tratar certas 
condições imunológicas (como o lúpus .1' 
eritematoso) , para deter o trabalho de 
parto precoce ou para prevenir a eclâmp-
sia ou o retardo do crescimento fetal , I 
não parece causar tais problemas. 

Durante a gravidez :.ubstituir a aspi
rina por outros medicamentos de forma · 
indiscriminada também não é atitude 16- "" 
gica. Embora o acetaminofen (Tylenol 
etc.) não pareça estar contra-indicado 
durante a gestação, também só deve ser 
usado quando necessário e somente com 
a aprovação do médico. 

O ibuprofen é um analgésico que só 
mais recentemente entrou no mercado 
(Motrin, Artril , Danilon) . Semelhante à 
aspirina em certos aspectos, é capaz de 
desencadear uma reação cruzada nas 
pessoas sensíveis à aspirina. Embora não 
sejam encontrados informes sobre pro
blemas causados pelo medicamento du
rante o início da gravidez, o seu uso no 
último trimestre pode causar alterações 
no bebê antes de nascer, pode prolongar 
a gestação e mesmo prolongar o traba
lho de parto. Em virtude desse ris•:o, não 
convém em absoluto usar o medi•:amen· 
to nos últimos tríls tnCSII!I· Alôm dluo. 
só deve ser usado antes quando re~;omen· 
dado por médico que saiba que a mulher 
está grávida. (Mas não se preoc:upe se 
souber que o usou antes de saber que está 
esperando um filho.) 

É mandatória a devida cautela ao usar 
qualquer um desses medicamentos. Mas 
nllo se justlficu dclxur de L.sl\-los quan· 
do Indicados. Há ocasiões em que uma 
dor ou uma febre não são eliminadas 
sem o uso de reméclios desse tipo. Por 
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isso, a conduta mais sábia durante ages
tação é a seguinte: para aliviar uma dor 
ou uma febre baixa, tente primeiro os re
médios caseiros (os remédios não
farmacológicos - veja Apêndice); se es
ses falharem recorra então a produtos ti
po acetaminofen (Tylenol) - sob 
orientação médica. 

MEDICAMENTOS 

"Como vou saber quais os medicamentos que 
posso e que nao posso tomar durante a gravi
dez?" 

Não existe um medicamento 1 OOo/o se
guro, com ou sem prescrição médi

ca, para 100% das pessoas e que funcio
ne em todas as ocasiões. Mais ainda: 
quando se está grávida sempre que se to· 
ma um remédio são duas as pessoas em 
risco- uma delas mu:to pequena e vul
nerável. Apesar de existirem medicamen
tos de grave risco para o bebê em 
desenvolvimento no útero materno, mui
tos podem ser usados com segurança du
rante a gravidez. Há situações inclusive 
em que o seu uso é vital para a vida ou 
para a saúde. A decisão de usá-los cabe 
a você e ao médico que a acompanha. 
Ambos terão de pesar os riscos e os be
neficios possíveis. Em qualquer caso, há 
uma regra geral: só tome medicamentos 
indicados por médico que saiba que vo
cê está grávida e só quando absoluta
mente necessários. 

O mocUcamento tt ucr escolhido vai de· 
penaer das informações mais recentes de 
que se disponha sobre a segurança de seu 
uso durante a gestação. Há listas que os 
classificam em diversas categorias: segu
ros, possivelmente seguros, possivelmen
te inseguros, de alto risco. Tais listas 
aj~dam, mas logo se desatualizam, às ve
zes já por ocaslao da publlcaçllo. As bu· 
lE.s e os rótulos são de valor limitado, já 
que a maioria não recomenda o uso du
rante a gestação sem a prescrição do mé-

dico, mesmo quando se acredita que o 
produto seja da maior segurança. O me
lhor a fazer é informar-se com: 

• O médico bem informado (nem todos 
estão familiarizados com a segurança 
medicamentosa durante a gestação); 
os obstetras, os especialistas em me
dicina materno-fetal são os que mais 
podem fornecer informações úteis. 

Depois de saber que o uso desse ou da
quele medicamento é seguro durante a 
gestação, não hesite em usá-lo, se neces
sário. O medo nesse caso não se justifica. 

Caso precise usar algum medicamen
to durante a gravidez, siga os conselhos 
que damos aqui para reduzir os riscos (e 
aumentar os benefícios): 

• Discuta com o médico sobre a possi
bilidade de tomar o medicamento na 
menor dose possível pelo menor tem
po possível. 

• Tome o remédio se o bem que lhe fa
rá for maior - tomar um remédio 
contra resfriado à noite, por exemplo, 
para faciliar o sono. 

• Siga as instruções do médico ou da bu
la à risca. Alguns precisam ser toma
dos com o estômago vazio; outros 
com alimento ou com leite. Se o mé
dico não a instruiu procure se infor
mar direito. 

• BKploro OI rom.!;\IQs Çl\fOlfOJ (n(\Q• 
farmacológicos) e use-os para comple
mentar o que lhe for prescrito - eli
mine todos os alérgenos possíveis de 
sua casa, por exemplo, para que o mé
dico possa diminuir a dose de anti
histamínicos de que você necessita. 

• Tome corretamente qut\lqyer cdp~ulit 
ou comprimido: bebendo-o com água, 
por exemplo, para garantir que vai 
chegar ao seu destino e rapidamente. 
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Beba o remédio sentada ou de pé, 
nunca deitada: ajuda a descer. 

ERVAS MEDICINAIS 

"Eu n4o acho que devo tomar remédios durante 
a gravidez. Mas será que tem problema usar 
ervas medicinais?" 

A s ervas medicinais são medicamen
tos - muitas vezes potentes. Algu

ma~ chegam a ser usadas em laborató
rios para produzir medicamentos de uso 
na clínica. Outras são usadas há muito 
tempo para causar aborto (provocado). 
Outras parecem se vincular a casos de 
aborto espontâneo. Mesmo quando mis
turadas com uma xícara de chá, por 
exemplo, algumas ervas causam diarréia, 
vômito e palpitações (cardíacas). O seu 
emprego pode acrescentar riscos que não 
ocorrem quando o remédio vem da far
mácia. Não são produzidos sob condi-

ções de controle de qualidade e podem 
ser perigosamente fortes ou demasiada
mente fracas. Podem também conter 
contaminantes prejudiciais, inclusive 
alérgenos como partes de insetos, polens 
e fungos (bolor), além de agentes tóxi· 
cos como chumbo ou arsênico. 

Portanto considere as ervas medicinais 
como agentes farmacológicos durante a 
gravidez. Só as tome sob recomendação 
médica . Se apresentar qualquer sintoma 
que exija tratamento, recorra ao médi· 
co: não o trate por conta própria. 

Evite também os chás com ervas. Se 
você fazià uso de chás "medicinais" até 
agora, não se preocupe. Provavelmente 
não lhe terão causado qualquer mal até 
agora. Mas passe a evitá-los. Mude a sua 
poção. Tente o chá de laranja, de limão, 
de maçã etc. Só faça chá com ervas que 
você conheça bem e que sejam de abso
luta segurança para usar durante a 
gravidez. 

0 QUE É IMPORTANTE SABER: 
PARA MANTER A SAÚDE 

P 
ara a gestante, mais do que para 
qualquer outra pessoa, é que tem 
grande importância o ditado: mais 

vale prevenir do que remediar. Para is
so, siga estas recomendações, esteja grá
vida ou não: 

• Vacine-se antes de engravidar - isso 
é o ideal (ver p . 473) Se você ainda não 
foi vacinada contra a rubéola trate de 
descobrir se é imune ou suscetlvel à 
doença: fale com o médico. Se não for 
Imune, procure cvluu o contato com 
quem está com a doenc;a. Tente pre• 
venir-se das gripes e resfriados . 

• Mantenha a resistência: alimente-se o 

melhor que puder (siga a DiP.ta Ideal 
p. 109); durma o suficiente; faça os 
exercícios recomendados. Evite de to· 
das as formas o esgotamento. 

• Fuja de pessoas doentes como quem 
foge da peste. Evite o contato com 
quem está com resfriado, gripe, diar· 
réia ou com qualquer doença conta· 
glosa. Afaste-se de quem tosse em 
ônibus, não almoce com a colega ou 
o colega que está com dor de gargan· 
ta e evite apertar a mão de quem este· 
ju. com o narlr. uacorrendo (voce ostar4 
trocando apertos de mão e germes). 
Evite ambientes fechados e cheios d«: 
gente. Lave as mãos depois de al6um 
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contato com multidões ou de andar 
em coletivo - sobretudo antes de 
encostá-los nos olhos, n'l boca ou no 
nariz. 

• Em casa, evite o contato com o mari
do ou com filhos doentes o mais que 
puder (peça para alguém fazer a vez 
da enfermeira). Evite comer o restinho 
dos filhos, beber no copo do marido 
ou beijá-los no rosto. Lave as mãos 
após ter algum contatO com os seus 
pacient~s íntimos ou com as suas rou
pas de cama, 'lS roupas íntimas etc . 
Peça-lhes para lavarem também as 
mãos com freqüência. Peça-lhes para 
cobrirem a boca ao tossir ou espirrar. 
Use desinfetantes no telefone e nou
tras superfícies em que tocam. Isole as 
escovas de dentes contaminadas e 
troque-as depois de terminada a enfer
midade. 

• Se você tiver contato com alguma 
criança com uma erupção (exante
ma), seja seu filho ou não, evite o 
contato íntimo e chame o médico de 
uma vez, a menos que você já este
ja imune à rubéola, à varicela (cata
pora), ao eritema infeccioso ou à ci
tomegalia. 

• Para evitar a intoxicação alimentar, 
prepare e guarde os alimentos com o 
devido cuidado: mantenha quente o 
que deve ser mantido quente, frio o que 
deve ser mantido frio. Jogue fora o que 
não deve ser guardado. Para o preparo 
dos alimentos use superfícies não-po
rosas (fórmica, vidro, aço inoxidável), 
nunca as porosas (madeira ou plásti
co). Mantenha-as escrupulosamente 
limpas. As mãos também devem ser la
vadas antes e depois de você mexer em 
carne crua, em peixe e em ovos. Carne 
de vaca, peixe e aves só muito bem co
zida. Só use ovos frescos. Evite comer 
em restaurantes que pareçam ignorar 
os princípios básicos de higiene. 

• Os animais domésticos devem ser 
mantidos em bom estado de saüde. 
Atualize as vacinas no veterinário. Se 
tiver gatos em casa, precavenha-se 
contra a toxoplasmose (p. 93). 

• Evite as áreas abertas onde haja ocor
rência da doença de Lyme, ou 
certifique-se de se proteger adequada
mente (ver p. 361). 

• Não compartilhe escovas de dentes e 
outros artigos pessoais. 
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Enfrentando uma 
Doença Crônica 

Qualquer pessoa que tenha alguma 
doença crônica sabe que a vida 
pode ficar bastante complicada 

devido os medicamentos, as dietas es
peciais e a supervisão médica. E a mu
lher que convive com alguma dessas 
afecções sabe que, ao engravidar, tais 
complicações podem duplicar: a dieta 
especial precisa ser modificada, os me
dicamentos têm de ser alterados e in
siste-se mais no acompanhamento cli
nico. 

No passado havia ainda um outro pro
blema que essas mulheres tinham de en-

frentar: o sério risco para si mesmG1S e 
para o bebê. Hoje, felizmente, essa com
plicação é bem menos freqüente: a maio
ria das afecções crônicas é compatível 
com uma gravidez. Mesmo assim, 
fazem-se necessárias certas precauções 
por parte da mãe e do médico que a 
acompanha. Neste capítulo arrolamos 
tais precauções para um bom número de 
afecções crônicas comuns. Se nossas re
comendações divergiram das que você 
receber do médico, não hesite; siga as do 
médico: ele é que sabe das particularida
des do seu caso. 

As PREOCUPAÇÕES COMUNS 

DIABETES 

"Sou diaMtica. Acho que o diubm~· pode pre· 
judiC~Jr o meu bebe. " 

At~ I'OUco tempo, engravldar era um 
empreendimento de risco para a mu

lher diabética e de risco ainda maior pa
ra o Ci)ncepto. Hoje, graças ao aten
dimento médico especializado e a certos 
cuidados especiais quo a gestante dove• 
rá ter consigo mesma, as diabéticas têm 
praticamente a mesma chance que qual· 
quer mulher n4o·dlabétlca de uma ges
tação bem-sucedida. Numa pesquisa, 

inclusive, foram tantos os cuidados dis
pensados às gcstantl!s diabéticas que os 
filhos e elas próprias acabaram apresen
tando menos problemas do que as ges
tantes não-diabéticas. 

O bom êxito do ciclo gestatório no ses· 
tante diabética depende, em grande 
maioria, de um esforço pessoal. Mas tal 
empenho tem a sua recompensa: um be
bê sadio. 

As pesquisas provaram que o searedo 
desse êxito reside na manutenção does· 
tado euglicêmico (teor normal de glico
se no sangue). Para Isso hoje há vários 
recursos que no passado não existiam: 
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a monitorização em casa, a insulina em 
pequenas doses e mesmo as bombas de 
insulina. 

Tenha você ficado diabética durante 
a gestação ou não (caso ·em que se dá o 
nome de diabetes gestacional), todas as 
considerações abaixo serão importantes 
para uma gestação segura e para a saú
de do bebê.' 

A prescrição médica. As consultas com 
o obstetra serão provavelmente mais fre
qüentes (e também com o clínico geral 
ou com o endocrinologista). Serão mui
~as as prescrições. Você terá de ser escru
pulusa e segui-la rigorosamente. 

A dieta . A dieta para o seu caso deverá 
ser devidamente planejada pelo médico, 
ou por uma nutricionista, por exemplo. 
Será rica em carboidratos complexos 
(metade das calorias diárias deverão pro
vir desses carboidratos), de moderado 
teor protéico (200Jo da ingesta calórica), 
de baixo teor de colesterol e de gordura 
(300Jo ua ingesta calórica, não mais do 
que 10% de gorduras saturadas) e não 
poderá conter doces açucarados. Terá de 
ser ab1Jndante em fibras (recomenda-se 
40 a 70 g por dia), já que algumas pes
quisas mostram que talvez as fibras re
duzam a necessidade de insulina em 
gestantes diabéticas. As calorias poderão 
ser restringidas, particularmente se vo
cê for obesa. 

A magnitude da restrição glicldica 
(carboidratos) dependerá da maneira co
mo seu corpo reage a certos alimentos. 
Algumas mulheres podem comer frutas 
e tomar suco de frutas; outraf apresen
tam acentuada elevação da gllcose no 
sangue (glicemia) ao ingeri-las. Nesse ca
so, deverão recorrer mais às verduras, 

1S4o ess~s os tlementos de um prOJII'&Inn ti pico 
para gestantes diabéticas. O que for estabeleci
do pelo seu médico talvez seja um tanto diferen
te. Se você nllo estiver ,grávida ainda, poderá 
Iniciar um antes mesmo de conceber. 

aos grãos e aos legumes. Para manter a 
glicemia você terá de dar particular aten
ção à ingestão de carboidratos pela ma
nhã. Os lanches são também importan
tes. O ideal é que incluam carboidratos 
complexos (como o existente em pão in
tegral) e proteínas (como a das carnes de 
vaca e dos queijos). As necessidades ca
lóricas, como as de outras gestantes, au
mentaram cerca de 30ú calorias por dia. 
A necessidade de proteínas será de cer
ca de 30 g diários (uma porção média de 
carne ou de peixe). Não omita refeições 
ou lanches: a glicemia pode baixar peri
gosamente: coma regularmente. 

A gestação é uma época em que não 
se pode relaxar com a dieta, embora a 
exaustão possa nos levar a isso. É, pelo 
contrário, uma boa época para que vo
cê trabalhe junto com a sua dietista ou 
nutricionista. O controle dietético na ges
tante diabética é tão importante que mui
tos especialistas recomendam o treina
mento intra-hospitalar para essas pessoas 
antes de conceber ou no início da gravi
dez. Em alguns casos, esse treinamento 
pode ser recomendado para as mulheres 
que desenvolvem diabetes durante ages
tação (diabetes gestacional). 

Se a náusea matinal for problema du
rante algum período da gestação, procu
re não interferir com a nutrição do bebê 
e procure também manter a glicemia es
tável.2 Nunca apresse ou omita refei
ções: comer regularmente é essencial. Se 
você tiver dificuldade em fazer três re
feições maiores, faça seis a oito refeições 
pequenas, regularmente espaçadas e cui-

- dadosamente planejadas. (Ver p. 138, 
onde damos algumas dicas para comba
ter a náusea da gravidez.) 

Ganho equilibrado de peso. É melhor 
tentar atingir o peso ideal antes de con-

2Se a náusea e o vômho lnter fe r·em com 11 nll
mentaçào, verifique com o médico sobre o rea
juste da dose de Insulina. 
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1 

ceber (algo a não esquecer se você esti
ver planejando outra gestação). Mas se 
você estiver gorda ao ter início a gravi
dez, não pense em usar o período da ges
tação para emagrecer. O aporte calórico 
suficiente é vital para o bem-es~ar do be
bê. O ganho de peso deve evoluir de 
acordo com a orientação do médico, em 
geral 12 a 15 quilos durante os nove 
meses. 

Exercícios. Um programa moderado de 
exercícios lhe dará mais energia, auxilia
rá a regular o açúcar do sangue e ajuda
rá a mantê-la em forma para o parto. 
Mas precisa ser planejado de acordo com 
o horário da medicação e com a dieta ou 
com a ajuda da equipe médica. Se você 
não apresentar nenhuma outra compli
cação clínica ou gestacional e estiver com 
bom condicionamento físico, lhe será 
permitido fazer certos exercícios como 
caminhar (passos rápidos), nadar, peda
lar em bicicleta ergométrica, por exem
plo. Se não estiver em boas condições 
físicas antes de engravidar, só serão per
mitidos as exercícios leves. O mesmo 
ocorrerá se existirem outros sinais de 
problema com o diabetes, com a gesta
ção ou com o crescimento do bebê. 

Certas preocupações precisam ser ob
servadas antes de praticar os exercícios: 
comer um lanche; não permitir que a fre
qüência cardíaca (pulso) exceda 700Jo da 
freqüência máxima segura para a sua 
idade (ver quadro abaixo) ; nunca 

l 
praticá-los em ambiente quente (com ~ 

temperatura muito elevada). Se você es- i 
tiver em uso de insulina não se recomen- 1 

dará provavelmente a injeção nas partes 1 

do corpo que estão sendo e)(ercitadas 
(nas pernas, por exemplo, se o exercício 
for caminhar) e não reduzir a dose de in
sulina antes do exercício. 

Repouso. Sobretudo no terceiro trimes· 
tre, o repouso suficiente é muito impor
tante. Evite gastar muita energia, e tire 
um período de folga durante o dia para 
colocar os pés para cima ou dormir um , 
pouco. Se você trabalhar, sobretudo em 
alguma tarefa mais desgastante, o mé
dico talvez recomende antecipar a 
licença-maternidade. 

Medicamentos. Se só a dieta e os exercí
cios não controlarem o açúcar do san
gue, provavelmente você terá de fazer 
uso de insulina. Se fazia uso de at.gum 
medicamento antidiabético antes da con
cepção, você terá de mudar para a insu
lina, que tem menos probabilidade de 
causar efeitos adversos sobre o bebê, du
rante toda a gravidez. Se necessitar de in
sulina pela primeira vez, talvez seja 
internada por um breve período para que 
o açúcar no sangue seja estabilizado sob 
rigorosa supervisão médica. Como os 
hormônios que agem contra a ação da 
insulina aumentam durante a gravidez, 
a dose terá talvez de ser aumentada gra· 
duahnente. Talvez a dose também tenha 

A Gestante Diabética e os Exercfcios l Costuma-se recomendar que as gestan
tes dlab~tlcas nlo ultrapassem 70"lo dn fre· 
qüêncla cardíaca máxima permissível para o 
grupo etário a que pertencem durante a prá
tica de exerclclos. Essa freqOêncla é calcula· 
da subtraindo-se a Idade de 220 e entAo 
multlplkando-se o resultado por O, 70. Se v o-

cê tem 30 anos, por exemplo, proceda da se
guinte maneira: 220 - 30 • 190: loso. 0,70 
x 190 ,. 133. Isso significa que o limite su
perior seguro para a freqUência cardlaca du
rante os exerclcio~ é de 133 batimentos por 
minuto. Não o ultrapasse. 



ENFRENTANDO UMA DOENÇA CRÔNICA 373 

1e ser recalculada segundo o seu tama
nho e o do bebê ou caso você esteja sob 
situação de estresse emocional. 

Controle do açúcar no sangue. Talvez 
você tenha de avaliar a glicemia (pelo 
método simples da gota de sangue- no 
dedo) pelo menos quatro ou às vezes até 
10 vezes ao dia para certificar-se de que 
o nível de açúcar é seguro. Para manter 
o estado euglicêmico, terá de comer re
gularmente (sem omitir refeições), ajus
tar a dieta e exercitar-se conforme ne
cessário e, se preciso, tomar medicação. 
Se você era insulina-dependente antes da 
gestação deve saber que é mais propen
sa aos episódios de hipoglicemia (açúcar 
baixo no sangue) do que antes da gravi
dez. Isso é particularmente comum no 
primeiro trimestre. 

Redução de outros fatores de risco. Co
mo o risco na gestaç&o é cumulativo -
quanto maior o número de fatores de ris
co, maior o risco - você deve tratar de 
eliminar ou de minimizar tais fatores. 
(Ver Para Reuuzir os Riscos Durante a 
Gestação, p. 81.) 

Supervisão diligente. Não se alarme se 
o médico lhe pedir muitos exames (den
tro e fora do hospital), sobretudo duran
te o terceiro trimestre, ou mesmo se 
sugerir a internação nas últimas semanas 
de gravidez. Isto não quer dizer que ha
ja alguma coisa errada: ele apenas quer 
ter certeza de que está tudo bem. Os tes
tes se destinarão a uma melhor avalia
ção da sua condição e da condição do 
bebê. É preciso determinar o momento 
Ideal do parto e a necessidade de outras 
Intervenções. 

Você provavelmente será submetida a 
exames oculares regulares para ver a con
dição das retinas e a exames de sangue 
para avaliação dos rins (problemas reti
nianos e renais tendem a se agravar du
rante a sravldez, mas costumam regredir 
ao estado pré-gestacional depois do par-

to). A condição do bebê e da placenta 
provavelmente será avaliada através de 
provas tocométricas (ver p. 304), do per
fil biofísica, da amniocentese (para de
terminar a maturidade pulmonar fetal e 
o momento oportuno para o parto) e a 
sonografia (para ver o tamanho do be
bê e certificar-se de que não está grande 
demais para o parto vaginal). 

Talvez você tenha de determinar os 
movimentos fetais três vezes ao dia (ver 
p. 237 para saber como fazer isso). Se 
não perceber qualquer movimento du
rante o período de teste, chame imedia
tamente o médico. 

Não entre em pânico se o bebê for co
locado em unidade de tratamento inten
sivo neonatal logo depois do parto. É 
rotina em muitos hospitais para filhos de 
mães diabéticas. O bebê estará em perío
do de observação; sobretudo para o sur
gimento de problemas respiratórios 
(improváveis se a maturação pulmonar 
já tiver sido confirmada antes do parto) 
e de hipoglicemia (que, embora proble
ma mais comum em filhos de diabéticas. 
responde pronta e completamente ao tra
tamento). 

Parto precoce eletivo. Porque os bebês 
de mães diabéticas tendem a ser muito 
grandes para o parto vaginal a termo (so
bretudo quando o estado euglkêmico 
não foi mantido durante a gestação); 
porque a placenta muitas vezes se dete
riora precocemente (privando o feto dos 
nutrientes e do oxigênio vitais durante as 
últimas semanas); e porque estão sujei
tos à acidose (desequilíbrio ácido-básico 
do sangue) e a outros problemas. Por tu
do isso, muitas vezes se faz o parto an
tes do termo, em geral por volta da 38~ 
ou da 39~ semana. Os vários exames aci
ma mencionados ajudam o médico a de
cidir quando induzir o trabalho de parto 
ou quando fazer o parto cirúrgico- no 
momento oportuno para que os pulmões 
fetais estejam maduros o suflel(!t'ltc pa· 
ra funcionarem em ambiente extra-
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uterino, mas não tão tardiamente a pon
to de comprometer a segurança do be
bê. As mulheres que desenvolvem 
diabetes gestacional, bem como as com 
diabetes preexistente de menor gravida
de, e por vezes as com doença modera
da mas bem controlada, podem muitas 
vezes ter um parto normal com se
gurança. 

ASMA 

"Sou asmática desde criança e me preocupo 
com as crises e com os remédios que tomo. Tal
vez prejudiquem o beb~." 

Embora a asma grave coloque a gesta
çJo em categoria de maior risco, as 

pesquisas mostram que esse risco pode 
ser eliminado quase completamente. As 
pacientes asmáticas podem ter uma gra
videz tão normal quanto a das não
asmáticas, desde que se submetam a di
ligente supervisão médira (preferivel
mente por clínico geral ou alergista em 
colaboração ' com o obstetra). Embora a 
asma, quando controlada, só tenha um 
mínimo efeito sobre a gravidez, esta mui
tas vezes tem considerável efeito sobre 
a asma. Cerca de um terço das gestantes 
asmáticas melhoram a doença. Outro 
terço dessas pacientes não apresenta 
qualquer modificação. No terço restan
te (em geral nas com doença mais gra
ve) a asma se agrava, principalmente 
depois do quarto mês. 

Independente da gravidade do seu ca
so, recomenda-se controlar o processo 
antes de conceber ou no inicio da gesta· 
ção para beneficiar a você mesma e ao 
bebê. Os seguintes elementos ajudam: 

• Deixe de fumar imediatamente, se vo
cê for fumante. Vt:ja algumas dicas à 
p. 86. 

• Identifique os fatores do melo amblen· 
te que desencudelutu as crises. Os 

agressores mais comuns são os polens, 
o pêlo de animais (talvez convenha 
deixar o animal de estimação com 
uma amiga), as poeiras e os mofos. A 
fumaça do cigarro, os produtos de 
limpeza doméstica e os perfumes po
dem também provocar uma reação. 
(Ver Alergias, p. 192, para algumas di· 
cas sobre os alérgenos.) Se você come
çou tratamento de dessensibilização 
(através de vacinas antialérgicas) an
tes da gravidt::.::, esse tratamento pro
vavelmente será mantido. Se neces
sário, essa terapia pode ser iniciada 
durante a gravidez. As crises são tam
bém desencadeadas pelos exercícios: 
evite o problema tomando a medica
ção prescrita antes de praticá-los. 

• Previna-se contra resfriados, gripes e 
outras infecções respiratórias. (Ver p. 
368.) O médico poderá lhe prescrever 
algum medicamento que corte o epi
sódio asmático ao início de algum res
friado leve. Além disso, talvez ele 
queira tratar a maioria das infecções 
respiratórias de menor gravidade com 
antibióticos. Talvez você também se
ja vacinada contra gripe e infecções 
pneumocócicas. 

• Se sofrer um episódio de asma, trate
o imediatamente com o medicamento 
prescrito, evitando privar o feto de 
oxigênio. Se a medicação não ajudar, 
vá ao pronto-socorro mais próximo ou 
chame im!!diatamente o médico. 

• Só tome os medicamentos pre~critos 
pelo médico durante a gravidez e só 
os tome quando prescritos para uso 
durante a gravidez. Se os sintomas fo
rem brandos, talvez você não precise 
de medicação. Se forem moderados 
ou graves, lembre-se de que existem 
vários medicamentos (de uso interno 
ou não) que são considerados seguros 
para o concepLo. Os riscos ficam bem 
uquém do beneftdo cuusado p~la pre· 
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ven~ão 1a hipóxia fetal (privação fe
tal de oxigênio). E, além disso, pare
ce que alguns desses rP.médios reduzem 
o risco de pré-~clâmpsia (ver p. 240). 

• Reduza outros fatores de risco. Como 
os riscos durante a gestação são cumu
lativos, empenhe-se em eliminar ou 
minimizar o maior núme ro possível 
deles. (Ver p. 81.) 

A falta de ar que aflige a maioria das 
mulheres no final da gravidez (ver p. 274) 
pode ser alarmante para a gestante as
mática, mas não é situação perigosa. No 
entanto, no último trimestre, à medida 
que a respiração for ficando mais difícil 
pela compressão pulmonar causada pe
lo útero crescido, as asmáticas podem 
p1:rceber um agrav.1mento dos episódios 
da doença. O tratamento imediato é par
ticularmente importante durante essas 
crises. 

A tendência para a alergia e para a as
ma é hereditária. Convém a mamãe ama
mentar o recém-nascido durante pelo 
menos seis meses para evitar a exposição 
a ~ ·ossíveis alérgenos alimentares. Es
tará assim retardando o início da sen
sibilização alérgica e possivelmente re
duzindo o risco a longo prazo de aler
gia. 

HIPERTENSÃO ARTERIAL 
CRÔNICA 

"Fui hipertensa durante anos. A press/Jo arte· 
ria/Interfere na gestaçao?" 

C orno cresce o número de mulheres 
que preferem engravidar com mais 

de 30 ou de 40 anos de idade e como a 
hlpertens!lo (pressão alta) é mais comum 
à proporção que se envelhece, o proble· 
ma vem se tornando mais freqüente en
tre as gestantes. Você não está sozinha, 
portanto. Mesmo assim, sua gestação é 

considerada de alto risco (ver p. 384). Is
so significa maior número de consultas 
(preferivelmente com aconselhamento 
antes de conceber) e uma atenção parti-

. cular ao que lhe for recomendado. Mas 
presumindo que a pressão arterial este
ja sob controle, é bastante provável que 
a gravidez transcorra sem maiores pro
blemas. As pesquisas mais recentes mos
tram que mesmo as hipertensas com 
comprometimento renal podem ter ges
tação bem-sucedida. 

As seguintes medidas ajudam a ges
tante a ter maior êxito: 

Relaxamento. Dê mais atenção aos exer
cícios de relaxamento mencionados à p. 
148. Tente também outros que lhe sejam 
recomendados pelo médico, como as téc
nicas de biojeedback, por exemplo. As 
pesquisas mostram que o relaxamento 
ajuda a diminuir a hipertensão arterial. 

Monitorlzação da pressão arterial. Tal
vez lhe aconselhem a medir a p ressão 
diariamente. Meça-a sempre que estiver 
mais relaxada. 

Dieta. A Dieta Ideal é particularmente 
importante para as gestações de alto ris
co. Talvez o médico lhe recomende di
minuir a ingestão de sal, embora a 
recomendação não seja universal. Siga 
as instruções do médico rigorosamente. 

Líquidos. Embora a pessoa seja tentada 
a restringir a ingestão de líquidos ao pri
meiro sinal de edema (inchação) dos pés 
e dos tornozelos, costuma ser mais con
veniente fazer o oposto. Beba mais água 
para ajudar na eliminação dos excessos. 

Repouso suficiente. Repouse com os pés 
para cima de manhã e de tarde. Se tra
balhar em situação de estresse, conside
re a possibilidade de afastar-se até depois 
do nascimento do bebê. Peça ajuda pa
ra as tarefas domésticas de que está en
carregada. 
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Medicação. Se faz uso de medicamento 
para controlar a pressão arterial, o mé
dico poderá mantê-la ou trocar para ou
tra de maior segurança durante a gravi
dez. Há vários anti-hipertensivos segu
ros quando tomados de acordo com a 
prescrição. A aspirina em baixas doses 
pode ser prescrita para prevenir a pré
eclâmpsia. 

Atenção ao corpo. Esteja alerta para os 
sinais de complicações durante a gesta
ção (ver p. 151). Entre imediatamente em 
contato com o médico caso se mani
festem. 

Supervisão médica rigorosa. As consul
tas e os exames talvez sejam mais fre
qüentes do que para as outras gestantes. 

Se a sua pressão é muito elevada e per
manece elevada apesar dos medicamen
tos, ou se apresentar sérios efeitos 
colaterais, como hemorragia retiniana, 
grave disfunção renal, ou aumento do 
coração, crescem com isso os riscos de 
um desfecho desfavorável para a gravi
dez. Nesse caso, convém conversar com 
o médico sobre a conveniência de engra
viàar ou não. 

ESCLEROSE MÚLTIPLA 
"/lá anos me fizeram o úluxnú.wlco de esc/e. 
rose mliltip/a. Só til>e dua.~ crises nbo muito for
res. Essa dQI!nÇil afeta a gro1•idez? Será também 
que a gravidez afeta a doença?" 

Aesclerose múltipla parece ter pouco 
efeito, quando muito, sobre a ~ra

videz. Entretanto, o atendimento preco
ce e regular durante o pré-natal, junto 
com as consultas periódicas com o neu
roloaista, é obrigatório. A complemen
tação com ferro será prescrita, provavel· 
mente para prevenir a anemia; se neces
sário, também serão prescritos laxativos 
parSJ. combate.~ a C01s•.l,oaçâo. Como as 

infecções urinárias ~ão mais comuns du
rante a gravidez e como causam a exa·· 
cerbação dos sintomas da doença, talvez 
você faça uso de antibióticos para pre
venir o problema se tiver história de in
fecção urinária. O trabalho de parto e o 
parto não costumam ser afetados pela 
doença. A anestesia epidural, se neces
sária, parece ser segura para uso nessas 
ocasiões. 

Tampouco a gestação parece ter r.taior 
efeito sobre a doença. Na realidade, mui
tas gestantes com esclerose múltipla per
cebem que a doença se estabiliza nesse 
período, embora nos últimos meses, com 
o maior ganho de peso, as que tinham 
problemas com a deambulação sofrem 
uma eX1cerbação dos sintomas. Se for 
necessário o uso de corticóide, a predni
sona em doses baixas ou moderadas po
derá ser empregada com segurança. 
Algumas outras medicações usadas con
tra a doença já não são tão seguras: 
certifique-se de checar com o médico a 
segurança de qualquer medicamento an
tes de tomá-lo durante a gravidez. 

Embora o risco de recidiva não pare
ça aumentar durante a gestação, isso 
ocorre durante os primeiros seis meses 
do puerpério. Tal risco, porém, não pa
rece ser tão sério quanto se supunha, 
nem afetar a chance dr recidivas pelo res
to da vida e tampouco a magnitude da 
incapacidade final. Para reduzir o risco 
de recidiva no pós-parto, faça uso da 
complementação de ferro conforme lhe 
for prescrito; tente minimizar o estres· 
se, repouse o suficiente e evite as infec
ções ou a elevação excessiva da
temperatura (por exercícios ou por ba
nho quente de imersão, por exemplo). O 
retorno ao trabalho no inicio do puer
pério pode aumentar a exaustão e o es· 
tresse, portanto discuta os riscos com o 
médico antes de tomar essa declsâo. 

A amamentaçao ao selo será posslvcl, 
mesmo que ocasionalmente necessite 
usar corticóide; em pequenas doses é pe

' quena a quantidade que passa para o lei· 
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te materno. Se tiver de tomar doses 
maiores temporariamente, passe a dar
lhe mamadeira, usando bomba para re
tirar e descartar seu excesso de leite. Se 
a amamentação for estressante para vo
cê, considere a possibilidade de passar 
para o uso de mamadeira - e não se sin
ta culpada pela decisão. Os bebês pas
sam muito bem com ela. 

A maioria das mães com esclerose 
múltipla permanecem em atividade por 
25 anos ou mais depois da doença ser 
diagnosticada e são capazes de cuidar 
dos filhos sem dificuldade. No entanto, 
se a esclerose múltipla interferir com a 
sua atividade enquanto seu filho ou sua 
filha for pequeno, siga as dicas que da
mos à p. 379 para o atendimento de be
bês por pais incapacitados.) 

DISTÚRBIOS DO APETITE 

"Tenho lutado contra a bulimiJijáfaz dez anos. 
Achei que conseguiria venc~-la ao engravidar, 
mo~ parece que nllo consigo. Será que estou 
prejudicando o beM?" 

Não se você interromper o hábito 
imediatamente. O fato de você ter 

um apetite voraz (bulimia) ou ser ano
rética (sem qualquer apetite) há muitos 
anos já coloca você e seu bebê em des
vantagem desde o inicio - as suas rcscr
•;us nutricionais são provavelmente 
pequenas. Felizmente, no inicio da gra
videz a nc:cessidade nutricional é menor 
do que será depois. Assim você terá 

1Muitas mulheres com e3clerose multipla tem 
mede de uansmitir a doença para o bebê. Em· 
bora haja um componente genético envolvido na 
doençe, que coloca as crianças em risco de so
frerem do mesmo mui, cs;e risco é na renlldnde 
bern pequeno. Ccrcu de 900/o a 95o/o dos filhos 
de i.llêP.s com problema não desenvolvem a doen· 
ça. Mas se você estiver muito preocupada, pro
çure o aconselhamento por médico ou geneticista 
çom experiência nesses casos. 

chance de corrigir os abusos contra o seu 
corpo antes de prejudicar o bebê. 

Poucas têm sido as pesquisas sobre os 
distúrbios alimentares e a gestação, em 
parte porque tais distúrbios costumam 
alterar o ciclo menstrual, dificultando o 
engravidar: poucas são as que concebem 
nessas condições. Mas as pesquisas que 
foram feitas sugerem· o seguinte: 

• A mulher que consegue controlar o 
problema durante a gravidez tem boa 
chance de uma gravidez normal -
afora outros fatores existentes. 

• É importante que o médico responsá
vel pela gestante seja informado do 
problema. 

• Recomenda-se o aconselhamento pro
fissional por especialista, sobretudo às 
gestantes. Os grupos de mútua ajuda 
também são de grande utilidade. 

• Os laxativos, os diuréticos e outros 
medicamentos usados pelas que so
frem de bulimia são prejudiciais para 
o feto em desenvolvimento se gestan
te continuar a tomá-los. Tais drogas 
impedem que os nutrientes e os líqui
dos sejam utilizados para nutrir o be
bê (e mais tarde para a produção de 
leite); podem também causar anorma
lidades fetais. Como todos os demais 
medicamentos, não devem ser usados 
pela gestante a menos que prescritos 
pelo médico que a acompanha durante 
a gestação. 

É preciso também que toda gestante 
com esse tipo de problema compreenda 
a dinâmica do ganho de peso durante a 
gestação. Lembre-se do seguinte: 

• A forma física da gestante é linda, não 
se trata de uma mulher gorda ou re
pugnante. Embora o excesso de gor. 
dura possa habitualmente ser pouco 
saudável e pouco e.traente, o ganho 
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gestacional de peso é vital para o cres
cimento e o bem-estar do bebê e tam
bém para a sua própria saúde. 

• O desejável é ganhar moderadamente 
o peso a cada semana no segundo e no 
terceiro trimestres (ver p. 182). Se vo
cê permanecer dentro dos limites re
comendados (mais elevados para 
quem começa a gestação abaixo do pe
so) você será facilmente capaz de per
der os quilos a mais depois do bebê 
nascer. 

• 3e o peso for adquirido através de uma 
dieta equilibrada (como a Dieta Ideal), 
a probabilidade de ter um bebê sadio 
aumenta consideravelmente. Além 
disso, é mais fácil recuperar o peso de 
antes da gestação depois do parto. 

• Os exercícios ajudam a evitar o ganho 
excessivo de peso e podem assegurar 
que a gordura acabe por ficar nos lu
gares certos - mas precisam ser exer
cícios próprios para a gestante (ver p. 
225). 

• O ganho de peso total durante a gra
videz não desaparece depois dos pri
meiros dias após o parto. Com uma 
dieta equilibrada, a mulher volta ao 
peso pré-gestacional cerca de seis se
manas depois do parto, embora para 
algumas o processo seja mais demo
rado. Se o problema da alimentação 
orn excesso ou nao retornar depois do 
parto - interferindo com a recupera
ção puerperal, com os cuidados com 
o bebê e com a amamentação- é im
portante recorrer a aux!lio profissio
ual, tenha ou não você se utilizado 

1 
dele antes. 

~~ SI o problema persistir ou se agravar 
-caa~ com o uso abusivo de 

· dii!&ílc~CKOIII de luantes, ou com a prá
licado )e;.. - diKuta com o médico 
a J ?ã414e de intertlação até que a 

-~· '~ . .... . . 

doença fique sob controle. Se isso não 
for aceitável, talvez convenha conside
rar se este é o momento oportuno pare 
engravidar. 

INCAPACIDADE FÍSICA 

"Sou paroplégiCIL Sofri um traumatismo do me· 
duto. Vivo numa cadeira de rodas. Apesar de 
várias odvertencias e de nosso medo, meu ma· 
rido e eu há muito que queremos um filho. Fi· 
na/mente engravidei. E agora?" 

C orno acontece com toda gestante, 
a primeira coisa n fazer é escolher o 

obstetra. E como acontece com toda ges
tante que se encontra em categoria de al
to risco é importante encontrar um cvm 
experiência nesse tipo de problema. Se 
você não encontrar nenhum com essas 
credenciais, talvez precise de um disposto 
a "aprender enquanto trabalha" e que 
seja capaz de lhe oferecer e a seu mari· 
do todo o apoio de que vão precisar. Ao 
fim da gravidez você terá também de en
contrar um pediatra disposto a dar-lhe 
o apoio necessário, em decorrência da 
deficiência física. 

As medidas especiais a serem tomadas 
no caso dependerão das suas limitações 
fís icas particulares. De qualquer forma, 
a restriçã.J do ganho de peso para os li
mites recomendados (12 a 15 quilos) aju
dará a minimizar o estresse sobre seu or
ganismo. Uma dieta equlllbruda nte· 
lhorará o bem-estar ffsico geral e redu
zirá a probabilidade de complicações du· 
rante r. gravidez. A fisioterapia lhe per
mitirá garantir o máximo de força I! de 
mobilidade quando o bebê chegar. Tal
vez lhe tranqüilize saber que, embo·ra a 
gestação possa ser mais difícil do que pa
ra as outras mulheres, nao deverá ser 
mais estressante para o seu bebê. N!o há 
qualquer Indício de aumento das anor• 
malidades fetais em fi lh os de mulh·~res 
com traumatismo espinhal (ou naqu·elas 
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com outras formas de incapacidade físi
ca não relacionadas a doenças hereditá
rias ou sistêrnicas). 

As mulheres com traumatismo medu
lar são mais suscetíveis a certos proble· 
mas gestatórios corno as infecções renais 
e as dificuldades vesicais, a palpitações 
e a sudoreses, a anemia e os espamos 
musculares. O parto também cria difi
culdades especiais, embora na maioria 
seja possível o parto vaginal. Corno as 
contrações uterinas provavelmente serão 
indolores, você terá de aprender a iden
tificar outros sinais de trabalho de par
to iminente. 

Bem antes da data prevista, trace um 
plano para chegar ao hospital com segu
rança - levando em conta que talvez vo
cê se encontre en casa sozinha quando 
o trabalho de parto começar (talvez con
venha ir antes para o hospital para evi
tar problemas pela demora no trajeto); 
que é preciso avisar a equipe médica de 
suas necessidades especiais; e certifique
se da possibilidade de chegar até o setor 
de obstetrícia de cadeira de rodas. 

A maternidade é sempre um desafio. 
Ainda maior para você e o seu marido. 
Planeje antecipadamente para que seja 
mais fácil vencê-lo. Modifique a sua ca
sa para tornar mais simples o atendimen
to do bebê (seria bom entrar em contato 
com outras mães com o mesmo proble
ma para ver o que podem lhe ensinar); 
assegure que vai ter auxilio (pago ou não) 
pelo menos até você aprender a se virar 
sozinha: inclua o marido nos preparati· 
vos para a chegada do bebê, dividindo 
as responsabilidades da casa e para com 
o bebê quando ele chegar. Seja criativa. 
Não se limite a seguir "instruções ao pé 
da IP.tra" - faça as coisas da maneira 
que melhor lhe convier. A amamentação 
ao seio, se for posslvel, tornará a vida 
n111is simples - voce nao terá de esteri
lizar todo o material do bebê, nem de 
correr para a cozinha para preparar a 
mamadeira e de sair para comprnr a fór· 
mula pediátrica. As fraldas descartáveis 

também poupam esforço e tempo. O 
berço deve permitir que você, da cadei
ra de rodas, consiga pegar o bebê com 
facilidade. A altura da cama ou da rne
sa onde você for trocar as fraldas e 
limpá-lo, por exemplo, também deve es
tar de acordo com a sua necessidade. Se 
ficar encarregada do banho do bebê (em
bora seja tarefa que os pais muitas ve
zes gostem e façam bem) a banheira terá 
de ficar em altura acessível. Como os ba
nhos d'! banheira diários não são obri
gatórios, você poderá limpá-lo em dias 
alternados com esponja, no colo, por 
exemplo. Um suporte para carregar o be
bê ao colo é conveniente, deixando você 
com as mãos livres para mover a cadei
ra de rodas. Os grupos de pais com in
capacidade física, além de serem uma 
excelente fonte de apoio e de conforto, 
são uma mina de ouro de idéias e con
selhos.4 

Não será fácil para você e seu mari
do, principalmente para ele, que terá de 
se desdobrar com você para criar o fi. 
lho pequeno. Mas talvez vocês se tran
qüilizem sabendo que não são os 
primeiros a tentar- e que todos os que 
já aceitaram o desafio descobriram que 
as satisfações valem os sacrifícios. 

EPILEPSIA 

"Sou epiléptica e aCilbo de descobrir que es· 
tou grávida. Meu bebl vai ficar bem?" 

Com o atendimento médico especia
lizado, preferivelmente iniciado an

tes da concepção, voltado para a epilep· 

"As autoras recomendar n uma outra valiosa 
fonte de informações para as gestantes com de
ficiências ffsicas: Aids andA daptatlons for Pa
rents wlth Physlca/ or Sensory Dis(IIJII/IIes 
(Recursos Auxll!ares e AdaptllÇOcs pam Pais com 
Incapacidade ou Deffclência Ffslcà e Sensorial), 
T. Conlne e outros (Vancouver, Canadá: School 
of Rehabilitatlon Medlclne, Unlverslty of Brl· 
tlsh Columbia, 1988). 
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sia e para a gestação, as chances são mui
to boas para você e para o bebê; as epi
lépticas têm uma probabilidade de 90o/o 
de ganharem um bebê sadio. Se você ain
da não foi ao obstetra, trate de procurá
lo. E informe ao médico responsável pe
lo tratamento da epilepsia sobre a gra
videz; a supervisão diligente da 
condição, e possivelmente o reajuste fre
qüente dos medicamentos, serão elemen
tos muito necessários. 

As gestantes epilépticas não parecem 
apresentar maior incidência de compli
cações sérias durante a gestação e o par
to, tais como aborto espontâneo, pré
eclâmpsia e parto prematuro. Entretan
to, são mais propensas à náusea e ao vô
mito (hiperêmese gravídica). 

Acredita-se que a incidência um pou
co maior de anomalias congênitas nessa 
população de gestantes se deva ao uso de 
certos anticonvulsivos durante a gravi
dez, embora talvez alguns casos se de
vam à própria epilepsia. O ideal é 
discutir antecipadamente com o médico 
a possibilidade de deixar de usar os me
dicamentos antes de engravidar. Se tiver 
de·continuar com a medicação, talvez se
ja possível mudar para uma droga de 
menor risco (o fenobarbital, por exem
plo, causa menor número de anomalias 
congênitas que a difenil-hidandoina; o 
valproato de sódio, a trimetadiona e a 
parametadiona parecem ser ainda mais 
perigosas). Mas a gestante não deve in
terromper o uso de medicamentos porre
ceio de prejudicar o bebê: o aumento da 
freqüência das crises pode ser ainda maia 
perigoso para o feto. 

Já que o maior risco de anomalias 
ocorre durante o primeiro trimestre, não 
há grande razão para se preocupar com 
o uso dos medicamentos depois desse 
pGrloclo. As ve.ua a c!Q•I\acm tlc QlfA· 
fetoprotelna e a ultra-sonografia aju
dam a Identificar anomalias na aravi. 
dez incipiente. Se você usar ácido vai· 
prólco (Depakene), o médico talvez quei
ra identificar particularmente defeitos 

do tubo neural, como a espinha bífi
da. 

As epilépticas muitas vezes desenvol
vem anemia por deficiência de folato 
(que talvez, segundo as pesquisas, este· 
ja relacionada a defeitos do tubo neural 
nos bebês). Por isso, alguns médicos 
prescrevem a complementação de ácido 
fólico para as gestantes epilépticas, mes
mo quando, em raras ocasiões, tal subs
tância provoque um aumento das crises. 
Também se recomenda a complementa
ção de vitamina D para as que usam cer· 
tos anticonvulsivantes. Durante os 
últimos dois meses de gravidez, talvez se 
prescreva vitamina K para a redução de 
maior risco de hemorragia no recém
nascido. Outra opção está em fazer uma 
injeção dessa vitamina no bebê ao 
nascer. 

A maioria das gestantes epilépticas 
não vê na gestação causa de exacerbação 
da doença. Metade não apresenta alte· 
ração no perfil evolutivo da epilepsia. 
Uma menor porcentagem percebe que as 
crises se tornam menos freqüentes e mais 
brandas. Algumas, no entanto, notam 
que os episódios se tornam mais freqüen-
tes e intensos. Talvez isso se deva a dife
renças pessoais ou talvez por eliminação 
dos medicamentos através do vômito ou 
por sua diluição excessiva no acúmulo i 
exagerado de líquidos, próprio da gra-
videz. O problema de eliminar o medi- ~ 
camento pelo vômito pode ser !" 
minimizado pela ingestão de comprimi· 
dos de liberação lenta antes de deitar, · 
o que permite a absorção do medica
mento antes que comecem os vômitos · 1l 
matinais. Pergunte ao médico sobre o ~ 
assunto, ele lhe esclarecerá. Se o pro
blema for a excessiva diluição do agen-
te, talvez seja necessário reajustar a do-
~~~ . 

Depois da chegada do bebe, se você 
quiser amamentar ao selo, provavelmen· 
te não terá qualquer problema. Os me· 
dlcamentos passam para o leite materno 
em dose tão pequena que dificllmente 
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afetarão o lactente. Mas não deixe deve
rificar a questão com o neonatologista 
ou com o pediatra. Se o bebê ficar mui
to sonolento após cada mamada, infor
me ao médico. Talvez se faça necessária 
alguma modificação. 

F~NILCETONÚRIA 

"Nasci com essa doença. Os médicos me libe· 
raram da dieta durante a adolesdncia e eu es· 
tavu indo bem. Mas quando discuti com minha 
obstetra sobre a gravidez, ela me aconselhou 
u voltar à dieta e nela permanecer durante to
da a gestação. Devo seguir esse conselho, mes· 
mo se estou me sentindo perfeitamente bem 
com uma dieta normal?" 

Não só deve seguir o conselho, co
mo agradecer por ele. Recentemen

te se descobriu que as gestantes com fe
nilcetonúria que não estão seguindo a 
dieta colocam em risco os bebês: há 
maior risco de pequeno desenvolvimen
to, redução do perímetro cefálico, mal
formações e possivelmente de lesão ce
rebral. O ideal, como a sua médica lhe 
recomendou, é retornar à dieta antes de 
c0nceber e manter o baixo teor de feni
lalanina no sangue durante o parto. A 
dieta especial (sem fenilalanina) deve ser 
complementada com micronutrientes 
(zinco, cobre etc.) que de outra forma 
não estariam presentes. Além disso, to
dos os alimentos adoçados com aspar
tame estão fora de cogitação. 

Embora essa dieta não seja apetitosa, 
a maioria das mães acha que vale o sa
crifício em prol da saúde do bebê. Se for 
dlflcll sesul·lll, procure o auxilio profis
sional, por terapeuta famlllarlzadó com 
o problema. Se o aconselhamento não 
ajudar, convém considerar se vale a pe
na manter a gravidez com tantos riscos 
para o bebê. 

DOENÇA DAS 
CORONÁRIAS 
(CORONARIOPATIA) 

"Meu médico me avisou para nao engravidar 
porque sofro de doença das coronárias. Mas 
engravidei acidentalmente e nao quero tirar o 
filho. Quero esse bebê mais do que qualquer 
coisa nu vida. " 

Asua situação não é única. A coro
nariopatia, que se torna mais fre

qüente à proporção que a mulher enve
lhece, vem se tornando mais comum 
durante a gestação: é maior o número de 
mulheres que preferem engravidar nes
sa fase da vida. 

A segurança em dar prosseguimento 
à gestação vai depender da natureza da 
doença. Se a doença for leve (se você não 
tem limitações durante as atividades fí. 
sicas e a atividade habitual não causa fa
diga excessiva, nem palpitações, nem 
falta de ar ou angina) ou mesmo mode
rada (são pequenas as limitações físicas, 
sendo completamente aliviadas pelo re
pouso, embora você sinta sim ornas à ati
vidade física habitual), são boas as 
chances de poder levar a gravidez a ter
mo, mas sob estrita vigilância médica. Se 
a doença for de maior gravidade (quan
do você apresenta acentuadas limitações 
da atividade física, quando mesmo a me
nor atividade causa sintomas, embora se 
sinta bem durante o repouso) ou muitís
simo grave (qualquer atividade física 
causa desconforto, sintomas são perce
bidos mesmo durante o repouso), o mé· 
dico lhe dirá que a gravidez estará 
colocando a sua vida em risco. 

Você e o seu marido, com a ajuda do 
médico, terão de decidir como proceder. 
Ao totnur u cleclsllQ, lcmbre•se de que se 
voce ni\o resistir à gestoçi\o, tampouco 
o bebê sobreviverá. Porém, mesmo que 
você tenha de interromper a gestação pa
ra salvar a vida, não terá necessariamen
te de ficar sem filhos pelo resto da vida. 
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Talvez seja possível corrigir sua doença 
(através de cirurgia cardíaca, p0r exem
plo) de sorte a permitir que você engra
vide com segurança no futuro. Se a 
cirurgia não for uma opção, talvez seja 
a adoção, desde que você tenha forças 
para criar um filho. 

Se o cardiologista achar que você po
derá prosseguir com a gravidez com se
gurança, é provável que receba rígidas 
instruções. Entre essas poderão estar as 
seguintes: 

a Evite as situações de estresse físico e 
emocional; em alguns casos talvez vo
cê tenha de restringir as atividades pe
lo resto da gestação, tendo possivel
mente de até ficar confinada à cama. 
Tome regularmente a medicação (cer
tifique-se de que é segura para o be
bê; muitas parecem ser). 

Siga rigorosamente a dieta para não 
ganhar peso em excesso, o que sobre
carrega crcoração. 

• Siga dieta com baixo teor de gordura 
(saturadas e colesterol) se a sua con
dição o exigir, mas não uma dieta sem 
gordura; há gorduras que são essen
ciais para o desenvolvimento fetal sa
dio. A restriçãt moderada de sódio 
(cerca de 2 g ao dia) é conduta reco
mendada por muitos. Restrição maior 
do que essa nao o é. Em geral é pres
crito o complemento de ferro. 

• Use meias elásticas com pressão gra
duada, para reduzir o acúmulo de san
gue nas pernas. 

• Deixe de fumar, se for esse o seu caso. 

Pc:rto (io final da ~~o.:wwilo, mlvez vo· 
cê seja submetida a freqüente avaliação 
ultra-sonográfica e a freq üentes provas 
tocométricas para que o médico saiba de 
antemão qual a condição do bebê. Tais 

exames ajudam a garantir que tudo sai
rá bem. 

Se você passar por toda a gestação sem 
complicações cardíacas ou pulmonares, 
dificilmente terá dificuldade no trabalho 
de parto e no parto. E nem precisará de 
cesárea mais do que as outras gestantes . 
Talvez seja usado fórceps baixo (ver p. 
328) sob anestesia local para reduzir o es
tresse do trabalho de parto e para acele
rar o estágio final do parto. 

ANEMIA FALCIFORME 

''Sofro de anemia falciforme e acabo de desc~ 
brir que estou grávida. Tem problema para o 
bebê?" 

Não faz muito tempo a resposta não 
seria animadora. Hoje, porém., gra

ças aos progressos da 'Jledicina, as mu
lheres com anemia falciforme têm boa 
chance de ter um filho com segurança e 
de dar à luz um bebê saudável. Mesmo 
aquelas com complicações renais ou car
díacas podem ter êxito na gestação. 

A gestação para essas mulheres, po
rém, é classificada junto às de alto ris
co. Em virtude do maior estresse a que 
o organismo é submetido, são maiores 
as chances de apresentarem crise falcê
mica; além disso a doença faz crescer o 
risco de certas complicações (aborto es
pontâneo, parto prematuro, por exem
plo). A pré-eclâmpsia, ou toxemia, 
também é mais comum entre as gestan
tes com a doença , mas nao se sabe ao 
certo o motivo do problema. 

O prognóstico para você e o bebê se
rá melhor se receber atendimento médi· 
co de primeira linha. As consultas 
durante o pré-natal deverão ser mais fre
qüentes- possivelmente a intervalos de 
2 ou 3 semanas até u J2~ semana e a in· 
tervalos semanais dal em diante. O 
acompanhamento ideal será feito, por 
exemplo, por obstetra com experiência 
nesse tipo de paciente junto a um hema· I .. 
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tologista. É provável a prescrição de 
complemento vitamínico e de fe rro no 
pré-natal. Há também possibilidade de 
transfusão, seja durante a gravidez( con
duta terapêutica controvertida), seja pelo 
menos uma vez, em geral no início do 
trabalho de parto ou antes do parto. É 
bem provável que o parto seja vaginal, 
como o das o utras gestantes. No puer
pério talvez faça uso de antibióticos pa
ra prevenir infecções. 

Se ambos os pais forem portadores do 
gene da anemia falciforme, aumenta o 
risco de o bebê herdar alguma forma 
mais grave da doença. No início da gra
videz (ou então antes da concepção) o pai 
deve ser submetido a exame para saber 
se é ou não portador. Se o for, talvez 
convenha recorrer ao aconselhamento 
genético e se submeter a um diagnóstico 
no pré-natal (ver p. 73) para saber se o 
feto foi atingido. 

LÚPUS ERil'EMATOSO 
SlSTÊMICO (LES) 

"A minha doenÇl n4o tem se 11Wni[estado muito 
ultimamente. Acabo de engravidar. Será que 
a doença pode piorar? E o meu bebê? Será que 
vai sofrer do mesmo problema?" 

Há muita coisa que ainda se des
conhece sobre o lúpus eritematoso 

sistêmico. Tratu-se de uma doença auto
imnne que acomete principalmente mu· 
lhel'es entre 1 s e 64 unos, mais as da ra
ça negra que as da raça branca. As 
pesquisas parecem indicar que a gesta
ção não interfere na evolução crônica da 
doença. Durante a gravidez, algumas 

mulheres percebem que existe uma me
lhora, outras que há uma piora do qua
dro. O que acontece numa determinada 
gravidez não permite prever o que acon
tecerá na próxima. No puerpério parece 
haver um aumento das exacerbações. 

O efeito do lúpus sobre a gestação ain
da não foi completamente esclarecido. 
Parece que as mulheres que têm melhor 
evolução são as como você, que conce
beu durante um período quiescente da 
doença. Embora aumente um pouco o 
risco de perder o bebê, são excelentes as 
chances de a mulher ter um filho sadio. 
As de pior prognóstico são as que sofrem 
de comprometimento renal (o id eal é es
tabilizar a função renal seis meses antes 
da concepção) ou as que apresentam 
aquilo que se chama de "anticoagulan
te lúpico" no sangue. Independente da 
gravidade do lúpus da gestante, é extre
mamente improvável que o bebê nasça 
com a doença. 

Quando para os sintomas de artrite ou 
para outras manifestações a gestante faz 
uso de aspirina e de prednisona em bai
xas doses, o risco global parece sofrer re
dução. Muitos esteróides são de uso 
seguro durante a gravidez- alguns por 
não cruzarem a barreira placentária. 
Mesmo os que a cruzam, porém, são se
guros. Alguns podem até beneficiar o 
concepto por acelerarem o amadureci
mento pulmonar. 

Por causa do lúpus, o atendimento da 
gestante se torna mais complexo: maior 
número de exames, de consultas e até 
mals llmltaçOes. Mas sç v<;>cê, o obstetra 
e o médico que trata da doença trabalha
rem em conjunto, são muito boas as chan
ces de um desenlace feliz para a gestação. 
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0 QUE É IMPORTANTE SABER: 
CONVIVENDO COM A GESTAÇÃO 

DE ALTO RISCO 

A
gestação é um processo "normal" 
a ser vivenciado, não uma doença 
a ser tratada - esta é a opinião 

corrente em nossos dias. Mas no caso da 
gestação de alto risco, a gestante come
ça a desconfiar que talvez essa afirma
ção não seja assim tão absoluta, tão 
universal. Para muitas a gestação é um 
período cheio de temores, de ansiedade, 
de atendimento médico constante, de in
ternações freqüentes e de sensações co
mo aquela: "só eu sei como é". 
Enquanto outros casais vi venciam o pe
ríodo gestacional com alegria e anteci
pação, o que convive com a gravidez. de 
alto risco pode sentir: 

Medo. Enquanrb os outros casais se pre
param para o nascimento do bebê depois 
de nove meses, os da gestação compli
cada muitas vezes se limitam a alimen
tar alguma esperança: de que o bebê 
ainda esteja vivo até amanhã. 

Ressentimentos. A mulher que antes era 
independente pode se ressentir da repen
tina dependência total, sobretudo por 
causa da restrição das atividades ("Por 
que eu? Por que tenho de parar de tra
balhar? Por que tenho de ficar na ca
ma?"). O rancor pode se voltar contra 
o bebê, o marido ou qualquer outra pes
soa. O marido também pode sofrer de 
outros tantos ressentimentos ("Por que 
ela agora recebe toda a atenção? Por que 
eu tenho que fazer todo o trabalho? Se
rá q•Je ela precisa ficar na cama - 1 ••· 
ri.\ Qil~ tenho que ficar todas as noites 
com ela?"). Há ressentimentos às vezes 
não mencionados, como o custo eleva-

......,_.._.__ _ .. . 

do do atendimento médico ou a falta de 
sexo, por exemplo. 

Culpa. A mulher pode se agoniar tentan
do descobrir o que fez para mereceres
sa gestação, ou para perder as gestações 
anteriores, embora na vasta maioria dos 
casos a causa não esteja nos seus atos ou 
atitudes. Pode achar que está sendo pre
guiçosa, ao ficar na cama ou ao deixar 
muito cedo o trabalho. Talvez receir. des
truir a relação com o marido ou com os 
outros filhos. O marido pode também 
sentir culpa. Pode achar que a mulheres
tá passando sozinha por todo o .sofri
mento ou sentir remorso pelos próprios 
ressentimentos. 

lnferiorida1le. A mulher que não conse
gue ter uma gestação "normal" poderá 
se sentir inferior, como se lhe faltasse al
guma coisa. 

Pressão constante. O casal muitas vezt:s 
precisa ter em mente a gestação de alto 
risco a todo momento, todos os dias; ela 
terá de se perguntar a todo instante "St:
rá que posso fazer isso? Será que isso é 
permitido?" Pode ter de seguir dieta es
pecial, guardar repouso absoluto, 
submeter-se a exames freqUentes e a umn 
série de testes. 

Estresse conjugal. Qualquer espécie dt~ 
crise gera estresse num casamento. Mas 
a gestação de alto risco é pior: à8 vezes 
ello prQibldu '" rlllnçOu• IIQIC~a ls , o que 
dificulta a preservação da Intimidade en
tre o casal. Há o estresse dos gastos com 
o atendimento médico e da redução da 
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renda familiar se a mulher não puder 
continuar trabalhando. 

Embora a recompensa f mal possa jus
tificar todos os esforços, a situação po
derá ser insuportavelmente difícil para o 
casal durante os noves meses. Os seguin
tes conselhos poderão facilitar um pou
co as coisas: 

Planejamento financeiro. É preciso pou
par para garantir um parto seguro ao be
bê. O ideal é saber antecipadamente que 
a gestação será de alto risco e portanto 
cara. Mas isso nem sempre é possível, pe
lo menos da primeira vez. Se for, vale 
a pena procurar pelo melhor seguro
saúde e adiar férias dispendiosas e ou
tros gastos para que você consiga juntar 
um pouco de dinheiro antes da gravidez 
c,omeçar. Se não o for, nperte o consu
mo, remaneje os gastos tão logo descu
bra a sua situação. 

Planejamento social. Se a gestação eKi
gir repouso na cama, parcial ou comple
to, não se resigne a uma vida de eremita. 
Convide os melhores amigos para jogar 
cartas ou outros jogos, assistir a um fil-

' me no vídeo ou na TV. Se uma amiga 
está se casando a mil quilômetros de dis
tância e o médico proibiu as viagens, 
mande-lhe uma mensagem de amor ou 
lhe escreva um poema especial para ser 
lido na recepção. 

Ocupavio do tempo. Ficar na cama du
rante semanas ou meses parece como 
uma pena a cumprir. Mas pode ser a oca
aiilo para você pôr em cl.ia tudo o que 
queria. Ler por exemplo. Seja os best
se/Jers que todo mundo comenta, seja os 
clássicos que você ainda nAo tinha tido 
oportunidade de ler. Se você tiver video
cassete, entre para ura clube de vídeo e 
ar-rov, ltc, E1tude uma Uneua eatrana~l
ra, cultive novos interesses. Dedique-se 
ao tricô, ao crochê ou ao bordado - e 
faça uma peça de roupa para você, para 
o marido ou para o médico, se você for 

muito supersticiosa para fazer alguma 
coisa para o bebê. Se lhe for permitido 
sentar, uma boa pedida é comprar um 
micro e organizar a vida financeira. 
Mantenha um diário de seus pensamen
tos, os bons e os maus, para passar o 
tempo e elaborar os ressentimentos. Pa
ra compras, utilize os serviços de com
pras por telefone. 

Preparativos para o parto. Se você não 
puder freqüentar os cursos existentes, pe
ça ao marido para freqüentá-los e. se 
possível, gravar as aulas. Embora tal
vez o aprendizado necessário para um 
parto normal a incomode, é bom estar 
o melhor informada possível. Leia o 
que lhe cair nas mãos sobre a gravidez 
(este livro, por exemplo). Informe-se 
sobre o parto, com o médico ou com ou
tra pessoa, gestantes em condições iguaís 
a sua. 

Apoio mútuo. A gestação de alto risco, 
particularmente quando são muitas as 
restrições, consiste em verdadeira prova 
para o casamento. Muitos dos prazeres 
de uma relação a dois se perdem nesse 
período - sexo, passeios, fins de sema
na fora, por exemplo. Até mesmo as ale
grias da espera de um filho se 
transformam em apreensões e angústias. 
Para assegurar que no final você terá um 
bebê sadio e um casamento saudável, é 
preciso que você e seu marido conside
rem devidamente as nt:cessidades mú
tuas. As mais óbvias são as da gestante. 
Ela necessitará de apoio em tudo, para 
que possa seguir à risca a dieta e a res
trição das atividades. Por isso, talvez as 
necessidades do pai talvez sejam negli
genciadas. É preciso que a mulher, mes
mo nessas condições, reconheça e acelt~ 
os problemas do marido e que o faça sa· 
ber o qulo Importante ele é em tudo o 
que está acontecendo. 

SubUmaçAo sexual. Fazer amor nem 
semore si2nifica f117Pr ~Pvn v .. la """"""' 
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é possível manter a intimidade durante 
a gravidez mesmo quando o médico proí
be 0 sexo (p. 203). 

Buscando apoio. Como em tantas outras 

situações de crise na vida, conseguir
mos falar com outras pessoas na mes
ma situação é de importância inestimá
vel. Damos a seguir (quadro) algumas 
dicas. 

Grupos de Mútua Ajuda para Gestantes 
A mulher com gestação de alto risco ou 

complicada, ou a que perde o filho, muitas 
vezes sente-se diferente das outras mulheres; 
adquire um nítido senso de que a sua gravi
dez foi muito diferente das de suas amigas 
"normais". Se você se sentir dess.: jeito, tal
vez encontre acolhimento e apoio em grupo 
de gestantes com os mesmos problemas que 
os seus. 

As discussões podem abranger vários te
mas: a culpa de não ser capaz de uma gesta
ção normal; a dificuldade em ter de ficar de 
cama ou internada em hospital; a preocupa
ção com as gestações futuras; o sentimento 
de luto pela perda do bebê; a dificuldade em 
encontrar apoio emocional; o problema do 
sentimento de alienação. Os grupos também 
trocam muitos conselhos práticos úteis - co
mo cuidar da casa quando se está confinada 
na cama; como manter a vida familiar quan
do se tem um filho internado em CTl; como 

conseguir o melhor atendimento possível para 
esse ou aquele problema. Convém manter o 
convívio com o grupo mesmo depois que já 
se sente melhor, pois então você poderá con
tribuir com a sua experiência para outrar ges
tantes. Ajuda também quando se apóia ou
tras mulheres que dele precisam. 

Se você achar que seria bom participar 
de um grupo desses, tente descobrir um na 
sua cidade ou bairro (converse com o médi
co, com as enfermeiras ou com as amigas). 
Se não houver, considere a possibilidade de 
formar um com outras mulheres na mesma 
condição que a sua. 

Se você estiver confinada na cama e não 
puder freqüentar um, busque o apoio e a em
patia de que precisa por "encontros" ao te
lefone com outras gestantes na mesma 
situação. Ou então convide um grupo de 
apoio para que venha periodicamente à sua 
casa. 
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As Complicações 

da Gravidez 
S e considerarmos os processos tre

mendamente complexos que se 
acham envolvidos na criação de um 

novo ser, é quase um milagre o fato de 
que a maioria das gestações evolui sem 
problemas. Tais processos são realmen
te bastantes intrincados e vão desde as 
divisões sucessivas e precisas do ovo fe
cundado até a transformação extraordi
nária de um feixe informe de células na 
forma de um ser humano minúsculo. 
Não surpreende também que vez por ou
tra surjam problemas - ora por moti
vos genéticos, ora por motivos ambi
entais, ora ainda pelos dois motivos, ou 
então por simples "capricho" da natu
reza. A medicina moderna, os atuais 
critérios de saneamento básico e a com
preensão do significado da dieta e does
tilo de viver são os principais fatores 
responsáveis pelo extraordinário êxito 
conseguido na maioria das gestações (e 
também no trabalho de parto e no par
to). Mesmo assim, ainda persistem mui
tos riscos. Felizn1ente, com a tecnologia 

atual do nosso lado, mesmo quando sur
gem complicações durante a gravidez, o 
diagnóstico e a intervenção precoces 
muitas vezes evitam o desfecho mais 
sombrio. 

As complicações obstétricas, com ou 
sem aviso prévio, dificultam muito a vi
da da gestante e a própria gestação. As di
cas sobre as técnicas para enfrentar os 
problemas gravídicos que complementam 
as explicações dadas a seguir, todas de na
tureza médica, se encontram no capítulo 
anterior, na seção "Convivendo com a 
Gestação de Alto Risco", p. 384.) 

A maioria das mulheres passa toda a 
gestação e o parto sem qualquer compli
cação. Este cap(tulo, que trata justamen
te de pormenores desse assunto, não se 
destina a esse grupo de mulheres. Só de
ve ser lido por aquelas que tenham uma 
complicação, suposta ou manifesta; e 
mesmo essas só devem ler sobre o assun
to que lhes diga respeito. A leitura ca
sual poderá levar a preocupações não tão 
casuais e mesmo desnecessárias. 
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CONDIÇÕES QUE PODEM CAUSAR PREOCUPAÇÃO 
DURANTE A GESTAÇÃO 

----------------------------------------------------
HIPERÊMESE 
GRAVÍDICA 

O que é. Essa forma exagerada de náu
sea matinal provavelmente ocorre em 
menos de 1 de cada 200 gestações. 
Refere-se o nome ao "vômito excessivo 
durante a gravidez". É mais comum na 
primeira gestação (primíparas), nas com 
gravidez gemelar e naquelas que já so
freram do problema anteriormente. O 
estresse psicológico pode ter influência. 
Mas se pode dizer o mesmo da sensibili
dade do centro encefálico do vômito, que 
parece variar de pessoa a pessoa. 

Sinais e sintomas. A náusea e o vômito 
na gestação incipiente são mais freqüen
tes e intensos que o habitual. E também 
persistem por mais tempo: não terminam 
no final do primeiro trimestre e, às ve
zes, persistem até o fim da gravidez. Sem 
tratamento, o vômito freqüente pode le
·;ar à desnutrição, à desidratação e as
sim comprometer possivelmente a saúde 
da mãe e do bebê. 

Tratamento. Os ~:asos mais brandos po
dem ser controlados por medidas dieté
ticas, pelo repouso, pelos antiácidos e os 
antieméticos (remédios contra o vômi
to ).1 Mas se o vômito persistir e a ges
tante n.'!o conseguir ganhar peso o 
suficiente, talvez se faça necessária a in· 
ternação hospitalar. É possível que o mé-

'Nilo fnr;a uso de ntQdJonmontoM ~oru r11 o vOti'IJ• 
to (antlemétlcos) sem a aprovação do médico. 
Alguns lnteraaem desfavornvelrncnr e com outrus 
drosna. Portanto lnform~ o médico dos remé· 
dios que está tomando antes dele fazer a receita. 

clico solicite outros exames para excluir 
outras causas de vômito - gastrite, obs
trução intestinal, úlcera, por exemplo. O 
quarto da paciente poderá ficar com luz 
baixa (quase na penumha); poderá ser 
restringido o número de visitas, para evi
tar a estimulação. A psicoterapia às ve
zes ajuda a gestante no combate às ten
sões. Quando necessário, pode-se lan
çar mão da alimentação parenteral (in
travenosa) junto com os antieméticos. 
Depois de restaurado o equilíbrio hídri
co e nutricional (em geral em 24 a 48 ho
ras) dá-se início a uma dieta líquida. Se 
for tolerada, a paciente passa para seis 
pequenas refeições ao dia. Caso ainda 
não consiga reter o alimento, a alimen
tação parenteral poderá ser mantida. 
Continua-se porém a encorajar a alimen
tação oral. Às vezes o problema persiste 
e começa a ameaçar a nutrição fetal. 
Nesse caso, acrescentam-se nutrientes es
peciais aos líquidos de uso intravenoso 
para permitir o completo repouso do tra
to gastrintestinal da gestante durante al
gumas semanas. O processo terapêutico 
é conhecido como hiperalimentação pa
remeral. Só rarissimamente se conside· 
ra a possibilidade de interromper a 
gestação: quando a vida da gestante es
tá em risco. 

GRAVIDEZ ECTÓPICA 

O que é. É a gravidez que se implanta 
fora do útero, em geral na trompa de Fa· 
!ópio. O diagnóstico e o tratamento pre
coces são muito eficazes. Sem eles, a 
gravidez prossegue na própria trompa, 
que irá se romper por fim, perdendo a 
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capacidade de transportar o óvulo do 
ovário ao útero, necessária para as fu
turas fecundações. O rompimento da 
trompa pode também representar para 
a gestante sério risco de vida. 

Sinais e sintomas. A dor em cólica (es
pasmódica), que se acompanha de dor à 
palpação da região, tem início do lado 
direito ou esquerdo e muitas vezes se ir
radia para todo o abdome; pode também 
ser agravada pelo esforço à evacuação, 
pela t asse e pelos movimentos. Freqüen
t.~mente a dor é precedida durante alguns 
dias ou algumas semanas de uma secre
ção vaginal acastanhada ou de leve he
morragia, intermitente ou contínua. 
Noutras ocasiões surgem náuseas e vô
mito, tonteira ou fraqueza, dor no om
bro e também pressão reta!. Se a trompa 
se romper, poderá ter início a hemorra
gia maciça, quando então os sinais de 
choque são comuns: pulso débil e rápi
do, pele úmida, desmaio. A dor torna
se aguda e persistente pou..:o antes de se 
difundir pela região pélvica. 

Tratamento. É importante ir para o hos
pital imediatamente. Os novos recursos 
para o diagnóstico e o tratamento pre
coces da prenhez tubária removem gran
de parte dos riscos para a gestante e, ao 
mesmo tempo, podem permitir a preser
vação da sua fertilidade. 

O diagnóst ico costuma ser feito me
diante dois procedimentos: (1) uma sé
rie de testes de gravidez de alta 
sensibilidade, que permitem verificar o 
teor de hCG no sangue da mãe (quando 
o teor desse hormônio declina com a evo
lução da gravidez, suspeita-se de gravi· 
dez anormal, possivelmente localizada 
na trompa); e (2) a ultra-sonografia de 
alta resolução para visualização do úte· 
ro e das trompas (a ausencia da bolsa 
gestaclonal no útero e, embora nem sem
pre visível, a gravidez que se desenvolve 
na trompa de Falóplo). Em caso de dú· 
vida, a confirmação é muitas vezes feita 

pela visualização direta das trompas 
através de um minúsculo laparoscópio 
inserido através do abdome. Esses recur
sos diagnósticos permitem a identifica
ção precoce do problema em até 80% 
dos casos antes do romt:·imento tu bário. 

O tratamento bem-sucedido dos casos 
depende desses recursos mais sofistica
dos. Há algum tempo a rotina era a in
tervenção cirúrgica feita através de 
ampla incisão abdominal. Recentemen
te a laparoscopia vem se tornando mais 
comum, por permitir uma permanência 
mais breve no hospital e uma recupera
ção mais rápida. A laparoscopia é feita 
através de duas minúsculas incisões: uma 
no umbigo para a inserção do laparos
cópio (que permite visualizar as estrutu
ras) e outra em região mais baixa para 
introdução dos instrumentos cirúrgicos. 
Dependendo das circunstâncias, empre
ga-se o laser, o eletrocautério ou algum 
outro meio para remoção da gravidez da 
trompa de Falópio. E a menos que ela 
se tenha rompido ou que tenha sofrido 
lesão mais grave, em geral se consegue 
preservá-la, o que aumenta a chance de 
uma gravidez bem-sucedida no futuro. 
Como os produtos residuais da concep
ção não podem ficar na trompa (há r is
co de lesão tubária) faz-se o acompa
nhamento do teor de hCG para que o 
médico tenha certeza da remoção com
pleta do problema. 

ABORTO ESPONTÂNEO 
OU PRECOCE 

O que é. O aborto espontâneo consiste 
na expulsão uterina de concepto ainda 
imaturo (que não tem condições de vida 
extra-uterina). Quando ocorre no primei
ro trimestre fa la-se em aborto precoce. 
É muito comum: atinge cerca de 40% 
dus fecundaçOes. Há médicos que achatn 
que todas as mulheres sofrem pelo me
nos um durante a idade fénil. Os que 
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Sangramento no Primeiro Trimestre 
O sangramento no inicio da gravidez 

não necessariamente indica nada de grave, 
mas como precaução deve sempre ser comu
nicado ao médico. Seja precisa ao descrevê
lo· É intermitente ou persistente? Quando co
meçou? De que cor é? Vermelho rutilante, 
vermelho escuro, castanho ou rosado? Che
ga a obrigar você a usar um absorvente por 
hora? Ou só o mancha um pouco? O cheiro 
é diferente? Junto com o sangue apareceu al
gum material sólido? (Em caso afirmativo, 
procure guardá-lo num saco plástico, por 
exemplo.) Informe também o médico de ou
tros sintomas concomitantes -náusea e vô
mito intensos, cólicas ou dor de qualquer 
tipo, febre, fraqueza etc. 

A mancha de sangue no absorvente ou 
na calcinha que não se acompanha de tais sin
tomas não é considerada situação de emer
gência; se começar no meio da noite, .;spere 
até pela manhã para comunicar ao médico. 
Qualquer outro tipo de sangramento reco
menda o telefonema imediato ou então a ida 
a um pronto-sacorro . 

As duas causas mais comuns de sangra
menta no primeiro trimestre e que não sig
niiic'.Uil maiores problemas são: 

Implante placentário normal na parede 
uterina. Esse sangramento que às vezes oco r-

ocorrem na gravidez incipiente, na gran
de rnaloria, passam despercebidos. Po
dem parecer apenas um período 
menstrual mais intenso, incomum e 
acompanhado de cólica. Em geral está 
relacionado a anormalidades cromosso
miais ou genéticas do embrião; ou então 
a UntEI lnsuflcl!ncla de hormônios gesta
cionais; ou ainda a alguma reação imu
nológica contra o embrião. 

Sinais c sintomas. Ma1s comuns sao a he
morragia acompanhaaa de dor ou cóli· 
ca no centro da região abdominal 
inferior. As vezes, ocorre dor intensa ou 

re quando o ovo fecundado se implanta na 
parede do útero é breve e muito pequeno. 

Alterações hormonais no momento em 
que novo período menstrual deveria ocorrer. 
O sangramento costuma ser brando, embo
ra às vezes lembre período normal. 

Causas menos comuns de maior preo
cupação são: 

Aborto espontâneo. Em geral, o sangra
menta mais intenso se acompanha de dor ab
dominal e de possível eliminação de tecido 
embrionário (ver p. 389). 

Gravidez ectóplca. Corrimento vaginal 
acastanhado ou ligeiro sangramento, inter
mitente ou persistente, acompanhado de dor 
abdominal ou no ombro, que muitas vezes 
é bastante intensa (p. 388). 

Doença trofoblásllca . Corrimento acas
tanhado contínuo ou intermitente é o prin
cipal sintoma (p. 393). 

Muitas vezes, porém, a verdadeira cau
sa do sangramento no primeiro trimestre não 
é identificada; e a gravidez evolui nor
malmente. 

que persiste por mais de 24 horas sem a 
presença de fenômeno hemorrágico; 
noutras só ocorre o sangramento (como 
o de um período menstrual) sem dor; ou 
então a eliminação persistente de secrt:· 
ções que mancham as roupas íntimas por 
3 dias ou mais. Quando de fato se dá o 
aborto, pode ocorrer a e~lminaçao dle 
coágulos ou de material acinzentado. 

Tratamento. Se, ao C)( ame, o médico vt~ 
rlflcar que a cérvlce está dllatada, pru· 
sumirá ter ocorrido o aborto espontâneo 
(ou que este está em andamento). Nesse 
caso, nada poderá ser feito para evitar 
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Sangramento no Segundo e no Terceiro Trimestres 
O sangramemo leve no segundo ou no 

terceiro trimestre em geral não é causa de 
maior preocupação. Muitas vezes decorre de 
trauma do colo uterino muito sensível duran
te o exame interno ou o coito, ou é simples
mente de causa desconhecida. Ocasional
mente, porém, é sinal de alarme, exigindo 
atenção médica imediata. Como só o médi
co poderá determinar a causa, deverá ser no
tificado nesse caso -- imediatamente se o 
sangramento for intenso, no mesmo dia se 
for moderado e se não se acompanhar de ou
tros sintomas. 

As causas mais comuns são: 
Pl11centa prévia ou placenta de implan

te baixo. O sangramento é indolor e verme
lho rutilante. Mui tas vezes começa espon
taneamente, embora possa fer desencadea
do pela tosse, pelo esforço ao evacuar, ou pe
la relação sexual. Pode ser leve ou intenso, 
e costuma ceder, só reaparecendo no final da 
gestação. Ver p. 401 para outras info r
mações. 

a perda. Em muitos casos o embrião ou 
o feto já morreram antes do início do 
aborto, agindo como fatores desenca
deantes. 

Por outro lado, se se provar que o 
concepto está vivo através do ultra-som 
ou do Doppler, e não houver dilatação, 
são muito boas,as chances de que o abor
to não sr concretizará. Alguns médicos 
não recomendam qualquer tratamento 
em especial, na premissa de que a gravi
dez condenada evoluirá para o aborto, 
com ou sem tratamento, e a gravidez 
saudávd persistirá (também com ou sem 
trat.imento). Outros recomendarão ore
pouso na cama e a restrição das ativida
de!i, inclusive das rel<~ções sexuais -
particularmente em gestantes com histó· 
ria de ahortamento ou quando se acre
dita que o Implan te é imperfeito. A 
utilização de hormônios femininos, an
teJ feita rotineiramente para o sangru-

Descolamento prematuro de placenta. O 
sangramento pode ser brando, lembrando o 
do fluxo menstrual normal, ou ser bem mais 
intenso, dependendo do grau de descolamen
to. O corrimento pode ou não conter coágu
los. A intensidade da cólica associada, da 
dor, espõntanea ou ao tocar o abdome, tam
bém dependerá da magnitude do problema. 
Nos casos mais graves pode se manifestar o 
quadro de choque por perda de sangue. Ver 
p. 403. 

Aborto tardio. Na ameaça de aborto, o 
corrimento pode a princípio ser rosado ou 
acastanhado; quando o sangramento é inten
so e se acompanha de dor, trata-se de abor
to iminente. Ver p. 392. 

Trabalho de parto prematuro. O traba
lho parturiente é considerado prematuro 
quando começa depois da 20~ semana mas 
ames da 37~ Um corrimento mucosa e san
guinolento que se acompanha de contrações 
pode indicar o início do trabalho pré-termo. 
Ver p. 406. 

mento precoce, hoje raramente é feita, 
por existir dúvida quanto a sua eficácia 
e por preocupação quanto aos possíveis 
riscos fetais caso persista a gravidez. Em 
raríssimos casos, porém, as pacientes 
com história de abortamento e com pro
va de baixa produção hormonal poderão 
se beneficiar da administração de proges
terona. 

Às vezes, ao ocorrer o aborto, ele n ão 
se dá de forma completa - são elimina
das apenas partes da placenta, do saco 
e do embrião. Se você acredita ter sofri
do um aborto e o sanaramento, a dor ou 
ainda ambos persistem, ligue imediata
mente para o médico. Para deter a he
morragia talvez seja necessária a D & E 
(Dilatação e Esvaziamento). É um pro
cedimento simples mas importante, em 
que a cérvlce é dilatada e todo o tecido 
fetal ou placentário restante é raspado 
ou aspirado. O médico provavelmente 
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Em Caso de Aborto Espontâneo 
Apesar de ser diffcil para os pais acei· 

tarem o aborto, é preciso lembrar que quan· 
do ocorre em geral é para o bem. O aborto 
precoce costuma representar um processo de 
seleção natural em que o organismo despre· 
za um embrião ou feto malformado (seja por 
fatores do meio ambiente, como radiação ou 
medicamentos; seja por mau implante ute· 
ri no; seja ainda por anormalidade genética, 
infecção materna, acidente aleatório ou por 
razões desconhecidas). Esse feto provavel· 
mente seria incapaz de sobreviver ou seria 
acentuadamente malformado. 

Mesmo assim, a perda do bebê, seja ou 
não em fase gestativa precoce, sempre é trau· 
mática. Mas não deixe a culpa complicar o 
sofrimento - você não teve culpa por ele. 
Não se permita ficar de luto. Divida os sen· 
timentos com o marido, com o médico, com 
uma amiga. Isso ajuda. Em cenas localida· 
des existem grupos de mútua ajuda para os 
pais que perdem um filho durante a gravi
dez. Informe-se a respeito. Trata-se de algo 
particularmente importante quando se per· 
de mais de uma gravidez. Para outras suges
tões ver p. 411. 

Possivelmente, a melhor terapia é engra· 
vida r de novo tão logo seja possível, e segu· 
ro. Mas antes disso, discuta as possfveis 
causas do aborto com o médico. Na maio
ria dos casos o aborto é um evento aleató· 
rio: causado por anormalidades cromosso· 

vu! qu~rer exnmint.tr os pr·odutos du eon· 
cepção eliminados para tentar descobrir 
a causa do aborto. 

ABORTO TARDIO 

O que é. Trata-se da expulsão espontâ
nea do feto entre o final do primeiro tri
mestre e a 20~ semana de aestação . 
Depois da vigésima semana fala-se em 
parto pré-termo ou prematuridade -
nesse período o feto poderá sobreviver 
às condições extra-uterinas, mesmo que 

miais, infecção, substâncias químicas ou ex
posição a agentes teratogênicos, ou simples
mente por ação do acaso. Não tenderá a 
ocorrer outra vez. Os abortos repetidos (mais 
de dois) com freqüência se relacionam à de
ficiência hormonal na mãe ou à rejeição imu· 
no lógica do "intruso" estranho, o embrião. 
Nessas duas situações, o tratamento antes da 
próxima concepção poderá prevenir a reei· 
diva. Em raras ocasiões os abortos repetidos 
se devem a fatores genéticos, detectados pe· 
lo exame cromossomial do pai e da mãe du
rante a gravidez. Veja com o médico se seria 
esse o seu caso. 

Qualquer que seja a causa do problema, 
muitos obstetras recomendam o casal aguar
dar de três a seis meses para tentar um filho 
novamente, embora as relações sexuais pos· 
sam ser reiniciadas seis semanas depois. (Use 
método anticoncepcional confiável, preferi
velmente camisinha, diafragma - ao rece
ber o sinal verde do médico). Tire proveito 
do período de espera - procure melhorar os 
seus hábitos (dieta etc.) . Felizmente, é exce· 
lente a chance de que da próxima vez tudo 
sairá bem. A maioria das mulheres que já ti
veram um aborto não os tem repetidamen
te. Na realidade, o aborto é uma garantia de 
fe rtilidade e a grande maioria das mulheres 
que perdem uma gestação acabam por levar 
a nova gestação até o fim. 

seja com o nux!llo de recursos neonnto
lógicos.2 A causa do aborto tardio cos•. 
tuma se vincular à saúde materna, às 
condições da cérvice ou do útero, à ex· · 
posição a certos medicamentos ou a ou~ -. 
tras substâncias tóxicas ou a problemas .. 
placentários (ver p. 212). 

·l 
2Quando o bebê nasce morto depol:. da 20~ se- ·.1!. 

mana, costuma ser descrito como natimorto (nlo '' 
como coso de aborto espontâneo). As doNnlçOea 
de abortamento tardio e de natimortalldtide po. ·1 
dem variar de acordo com os pafses , e mesmo .• 
dentro de um pais como os Estados Unidos, de. " 
estado para estado. 
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Sinais e sintomas. A secreção de cor ro
sada ou vermelha, durante vários dias, 
ou então a secreção acastanhada duran
te várias semanas, indicam a ameaça de 
aborto. O sangramento mais intenso, so
bretudo quando acompanhado de cóli
cas, provavelmente indica que o aborto 
é inevitável. 

Trat11mcnto. Para a ameaça de aborto 
tardio, muitas vezes se prescreve o repou
so na cama. Se a eliminação de secreções 
se interromper, toma-se este sinal como 
indicação de que o fenômeno não sere
lacionava ao aborto. Permite-se então o 
retorno da gestante às atividades nor
mais. Se a cérvice começou a se dilatar, 
poderá ser feito o diagnóstico de insufi
ciência cervical; a cerclagem (sutura da 
cérvice) poderá evitar o abo1 to. 

Depois de iniciadas a hemorragia mais 
intensa e as cólicas, o tratamento se vol
ta para a proteção da saúde materna. 
Pode-se justificar '1 internação por cau
sa da hemorragia. Se a cólica e o sangra
menta persistirem depois do aborto, 
poderá se fazer necessária a D & E para 
remoção de possíveis resíduos da 
gravidez. 

Se a causa do aborto tardio puder ser 
determinada, talvez se consiga evitar a 
re~ etição da tragédia. Quando se diag
noatica a insuficiência cervical, o futuro 
aborto poderá ser evitado pela cerclagem 
no início da aravidez, antes da cérvice co
meçar a se dilatar. Se o problema se re
lacionava à insuficiência hormonal, a 
terapêutica de substituição hormonal po
derá permitir a boa evolução da futura 
gestação. Se a causa estava em afecções 
crônicas (diabetes, hipertensão, por 
exemplo) essas poderão ser mais bem 
controladas da próxima vez. As infec
ções agudas e a desnutrição podem ser 
evitadas ou trcltadas. Cortas anormalida
des da forma uterina (causadas por fi
bramas ou por outros tumores benignos, 
por exemplo) podem ser corrigidas cirur
gicamente em alguns casos. 

DOENÇA TROFOBL/"STICA 
(MOLA HIDATIFORME) 
O que é. De cada 2.000 gestações nos Es
tados Unidos, aproximadamente em uma 
o trofoblasto, em vez de evoluir para a 
formação da placenta normal, se converte 
numa massa de pequenas vesículas claras 
que lembram o aspecto de "cachos de 
uva". O trofoblasto, é preciso lembrar, é 
uma camada de células que reveste o sa
co gestacional e normalmente dá origem 
às vilosidades coriônicas. A transforma
ção anormal do trofoblasto é mais co
mum em mulheres com mais de 45 anos 
do que em mulheres jovens. Quando isso 
ocorre, o ovo fecundado se deteriora por 
não mais contar com o sistema de susten
tação placentário. Essa condição, habi
tualmente chamada doença trofoblástica 
ou mola hidatiforme, provavelmente é 
causada por anormalidades cromosso
miais do ovo fecundado. 

Sinais e sintomas. O primeiro sinal da 
gestação molar costuma ser um corri
mento acastanhado, ora intermitente, 
ora contínuo. Com freqüência, a náusea 
matinal corriqueira se mostra particular
mente acentuada. À medida que evolui 
a gestação, I entre 5 mulheres eliminam 
minúsculas vesículas pelo canal vaginal. 
Ao início do segundo trimestre o útero 
mostra-se maior do que o esperado e, à 
palpação, se revela mole, pastoso, nun
ca com a firmeza caracterlstlça; nno se 
ausculta o batimento cardíaco fetal. Às 
vezes ocorre pré-eclâmpsia (hipertensão 
arterial, edema e presença de proteínas 
na urina) e também se identificam sinais 
de hiperatividade tlroldiana (como a per
da de peso, por exemplo). O diagnósti· 
co definitivo pode ser feito pela 
ultra-sonografia, que revelará a inexis
t8nola de tecido fetal ou embrionário e 
a distensão uterina pelas pequenas vesl· 
cuias. Os ovários podem também se 
mostrar aumentados pela elevação con
comitante do teor de hCO. 
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Tratamento. A cérvice é dilatada e 
providencia-se o esvaziamento uterino, 
como um caso de aborto. O acompanha
mento é importante, já que 10% a 15% 
das gestações molares não detêm o seu 
crescimento de imediato. Se o teor de 
bCO no sangue não retornar ao normal, 
poderá ser realizada nova D & E. Após 
a segunda intervenção, se o teor hCG 
não se alterar, o médico deverá pesqui
sar a existência de nova gestação ou pro
pagação do tecido molar para a vagina 
ou para os pulmões. Em raras ocasiões 
a gestação molar se torna maligna (ver 
coriocarcinoma, p. 394). Por isso o 
acompanhamento evolutivo depois de 
caso de mola hidatiforme se torna impe
rioso (trata-se de condição que pode ter 
cura com o diagnóstico e o tratamento 
precoces). 

Recomenda-se em geral adiar a con
cepção por um ou dois anos depois de 
gestação molar. A supervisão diligente 
da nova gestação será obrigatória pela 
probabilidade de ocorrer novo caso de 
mola. Como há algumas tênues indica
ções de que a doença trofoblástica este
ja associada a um aporte insuficiente de 
proteínas animais e de vitamina A, re
comendamos que a gestante adote mes
mo antes de engravidar mais uma vez 
alguns dos princípios que definimos na 
Dieta Ideal (particularmente para aten
der a sua necessidade de proteínas e de 
verduras e legumes mostrada na p. 109). 

MOLA HIDATIFORME 
PARCIAL 
O que é. Tanto na mola parcial quanto 
na completa (ver acima) observa-se o de· 
senvolvlmento anormal do trofoblasto. 
Na mola parcial, entretanto, se encon· 
tra o tecido fetal ou embrionário. Quan· 
do o feto sobrevive, muitas vezes exibe 
retardo do crescimento e uma ampla va
riedade de anomalias congênitas, como 
malformação dos dedos (sindactiUa) e hi-

drocefalia. Quando nasce um bebê nor
mal, em geral descobre-se que se tratava 
de gravidez gemelar: a mola pertencia ao 
gêmeo que se d~teriorou. 

Sinais e sintomas. São semelhant~s aos 
do aborto incompleto ou não d,agnosti
cado. Costuma ocorrer sangramento va
ginal irregular, ausência de batimento 
cardíaco fetal e útero pequeno ou nor
mal para a idade gestacional. Só urua pe
quena porcentagem dessas gestantes 
exibe útero aumentado, como é comum 
na gestação molar completa. Para diag
nosticar a mola parcial empregam-se a 
ultra-sonografia e o teor de hCO. 

Tratamento. O acompanhamento clini
co e o tratamento são semelhant~ aos 
da mola completa. Não se recomenda a 
gravidez enquanto o teor hormonal não 
tiver se estabilizado durante pelo menos 
seis meses. A futura gestação, para a 
maioria das mulheres que tiveram mola 
parcial, será normal. Mas existe o risco 
de recidiva. Por isso, o exame ultra
sonográfico precoce é importante nas 
g~stações futuras para excluir essa pos· : 
si bilidade. 

CORIOCARCINOMA 

O que é. O coriocarcinoma é um tumor 
maligno extremamr.nte raro e que se re
laciona à gravidez. Cerca da metade dos ' 
casos se desenvolve quando há mola bl· 
datiforme (p. 393), 30% a 40% depois 
de aborto espontâneo e lOOJo a 20% de
pois de uma gravidez normal. 

Sinais e slntom111. Entre os slnall da 
doença estilo a hemorragia intermitente 
após abortamento espontâneo, após uma 1 
gestação normal ou depois da remoçAo • 
de mola. Al~m disso, observam-se ele
vação do teor no sangue materno ele 
h CO e um tumor na vagina, no útero ou 
nos pulmões. 
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Quando se Descobre Alguma Anomalia Congênita 
É o pesadelo çle todas que se submetem 

a qualquer espécie de diagnóstico pré-natal: 
se algo for descoberto de maior gravidade, 
nos países em que o aborto é legal, considera
se a possibilidade de interromper a gravidez. 
O fato de que só raramente esse pesadelo se 
torna realidade não é consolo par a os çasais 
que recebem a má notícia. 

Antes d~ qualqu~r outra consid~ra,ào, 
a gestante precisa certificar-se de que o diag
nóstico está correto e que são claras todas as 
opções. É sempre bom nesses casos ouvir 
uma segunda opinião, de um geneticista por 
exemplo. 

Se a gravidez tiver de ser interrompida, 
mesmo em países em que o aborto é permi
tido, nem sempre a reação da gestante é fa
voráveL Pode ser vivenciada uma situação 
muito difíciL As amigas mais bem
intencionadas podem não entendê-la e tam
pouco o que a mulher está passando. Não en
tendem por vezes a tragédia. O apoio 
profissional - de médico, de terapeuta, de 
assistente social ou de geneticista - pode ser 
necessário para ajudá-la a enfrentar esta si
tuação difícil. Aceitá-la não é fácil. Prova
velmente você passará por todos os estágios 

Tratamento. É quimioterápico. Com o 
diagnóstico e o tratamento precoces, a 
sobrevida é a norma e a fertilidade não 
SI! altera. Não obstante, só se recomen
da a fecundação dois anos depois de 
completado o tratamento. 

DIABETES GESTACIONAL 

O qu\! ó. Uma condição temporária, se
melhante a outros tipos de diabetes em 
que o corpo não produz a quantidade su
ficiente de insulina para fazer frente ao 
ele· tudo 1eor de açúcar no sangue durante 
a gestação (ver p. 187). 

O diabetes, sej.1 o c,ue se inicia duran
te a gestação, seja o que se inicia antes 

do luto- negação, rancor, regateio, depres
são - antes de chegar à aceitação. 

Muitas vezes os casais que recebem más 
notícias se sobrecarregam com um fardo ex
tra desnecessário: a culpa. É importante per
ceber que as anomalias congênitas são na 
maioria dos casos obras do acaso. Você não 
pretendia prejudicar o bebê, e se o prejudi
cou sem saber, não vá se culpar. Ver p. 411 
para outros conselhos para enfrentar a per
da de um bebê. 

Se você estiver decidida a terminar a gra
videz, mas magoada por assim proceder, tal
vez ajude saber que se o diagnóstico não fosse 
feito no pré-natal, você cominuaria a carre
gar e a amar o seu bebê durante nove meses, 
para então perdê-lo logo depois do parto. Ou 
então você daria à luz um filho que poderia 
viver durante meses ou anos, mas com ne
nhuma semelhança com a vida como a co
nhecemos. Em vez disso, por acasião da data 
provável do pano talvez você tenha tido a 
oportunidade de engravidar novamente -
dessa vez, tomara, com um bebê sadio. Is
so, naturalmente, de forma alguma lhe tira 
o direito de ficar de luto pela perda deste. 

da concepção, não costuma ser doença 
perigosa, nem para o feto, nem para a 
gestante. Mas essa afirmação só é váli
da quando a doença é controlada. Caso 
uma quarv tdade excessiva de açúcar fi
que a circular pelo sangue materno, en
trando na circulação fetal através da 
placenta, os possíveis problemas daí re
correntes serão graves, para a mãe e pa
ra a criança. 

Sinais e sintomas. O primeiro sinal po
de ser a presença de açúcar na urina. 
Costuma também ocorrer sede excessi
va, micção freqüente e muito copiosa (a 
ser distinguida da micção também fre
qüente mas pouco abundante própria da 
gestação incipiente) e fadiga (que pode 
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ser difícil de distinguir da fadiga gesta· 
cional). 

Tratamento. Felizmente, quase todos os 
riscos vinculados ao diabetes gestacional 
podem ser eliminados através do contra· 
le escrupuloso do açúcar no sangue, me· 
diante o devido atendimento médico e os 
cuidados da própria gestante. Se as ins· 
truções do médico forem seguidas (ver 
p. 370 para algumas dessas recomenda· 
ções), a mãe diabética e o bebê terão 
boas chances de chegarem muito bem ao 
termo. 

INFECÇÃO AMNIÓTICA 
(CORIOAMNIONITE) 
O que é. Trata-se da infecção do líqui
do amniótico e das membranas fetais. O 
diagnóstico é feito apenas em urna entre 
100 gestantes. Mas se suspeita que a in
cidência seja muito maior. Acredita-se 
que esse tipo de infecção seja urna das 
principl!js causas de rompimento prema
turo das membranas e de trabalho de 
parto precoce. 

Sinais e sintomas. Em alguns casos a in· 
fecção arnniótica é assintornática (sem 
sintomas), principalmente na fase inicial. 
O diagnóstico é dificultado pelo fato de 
não existir um exame laboratorial sim· 
pies que o confirme. Muitas vezes, o pri· 
meiro sinal da doença é o batimento 
cardíaco acelorudo (tnqulcnrdlu) du ges· 
tante. Como a taquicardia pode ser cau
sada por desidratação, pela medicação 
usada, por hipotensão arterial ou por an· 
siedade, precisa ser comunicada ao mé· 
dico. Em seguida, surge uma febre de 
mais de 38°C, e em muitos casos ages· 
tante sente dor ao tocar na região baixa 
do ventre. Bm cttso de romphnllnto da8 
membranas, poderá se mrnifestar um 
odor fétido: caso estejam preservadas, 
poderá ser percebido apenas um odor de· 
sagradável do corrimento vaginal que se 

origina na cérvice (colo uterino). O exa· 
me laboratorial vai revelar aumento dos 
glóbulos brancos no sangue (leucocito· 
se). Trata-se de um sinal que mostra a 
luta do organismo contra os germes da 
infecção. Pode ocorrer sofrimento fetal, 
o que é mostrado pelo baixo escore do 
perfil biofísico (ver p. 304). 

Tratamento. A infecção amniótica é cau· 
sada por uma ampla variedade de ger· 
mes. O tratamento, além de depender do 
agente etiológico específico, vai depen· 
der da condição do feto e da gestante. · 
Várias causas que explicam os sintomas 
terão de ser excluídas. Será preciso iden· 
tificar o germe envolvido mediante pro
vas laboratoriais. Além disso, será 
preciso fazer diligente avaliação do feto 
antes de iniciar o tratamento. Caso ages
tação esteja chegando ao t~:rmo e já .: 
ocorreu a ruptura da bolsa da.s águas (e ' 
se, além disso, houver risco para a mãe 3. 
e o feto) , a conduta geralmente preferi· · 
da é o parto imediato. Se o feto for mui· 
to imaturo e de sobrevida improvável 
fora do útero (e se convier retardar. o 
parto), será possível manter a antibioti· 
coterapia (em grandes doses) até o con· . 
trole da situação. O parto, nesse caso, 
será adiado até o feto atingir a devida 
maturidade ou até a condição da mãe e 
do bebê começar a se deteriorar. 

Os progressos da medicina, que per· 
mitem um diaguóstico e um tratamento 
mais rápidos, têm reduzido enormemen
te o risco de corloamnlonlte para a gu
tante e o feto; é possível que ainda outros 
avanços nessa esfera do conhecimento 
venham a reduzir ainda mais esse risco. 

TOXEMIA GRA VÍDICA 
(PRÉ-ECLÂMPSIA) 
O que é. Trata-se, em principio, de uma 
forma de hipertensão gravídlca. Nln• , 
guém sabe a causa da condição. Nln· . 
guém sabe também por que se manifesta , 

·, 
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mais fr,!qüentemente em primíparas (pri· 
meira gravidez). Há pesquisas que a vin
culam à má nutrição, sobretudo 
protéica, mas as provas não são conclu
sivas. As pesquisas mais recentes reve
laram a presença de substâncias tóxicas 
no sangue das gestantes que apresentam 
o problema. Em tubos de ensaios, tais 
substâncias lesam as células endotélias 
humanas (as células que revestem os va
sos sangüíneos). Imagina-se que sejam 
produzidas mediante uma reação imuno
lógica (ou defensiva) pelo organismo a 
um agente estranho - o bebê - quan
do, então, o mecanismo responsável pe
la supressão dessa reação deixa de ser 
eficaz. Talvez novas pesquisas com ba· 
se nessa teoria venham a ajudar no com
bate à doença. 

Sinais e sintomas. A princípio, observa
se o edema (inchação) das mãos e do ros
to com ganho de peso excessivo e repen
tino (sinais relacionados à retenção 
hídrica); a pressão arterial se eleva 
(140/90 ou mais em mulheres que nun
ca foram hipertensas)3

; surge a proteína 
na urina (proteinúria). Essa condição po
de rapidamente evoluir para um estágio 
de maior gravidade, caracterizado por 
elevação ainda maior da pressão arterial 
(em geral acima de 160/ 110), por maior 
quantidade de proteína na urina c por 
outros sintomas: embaçamento da visão, 
cefaléia, irritabilidade, volume urinário 
escasso, confusi\o mental, dor gástrica 
Intensa e anormalidades.da função he
pática, renal e plaquetária. Sem trata
mento, a pré-eclâmpsia na sua forma 
grave pode evoluir rapidamente para a 
eclâmpsia: quadro ainda mais grave que 
se caracteriza pelas convulsões e que po
de evoluir para o coma. 

lQcaslonalmente a pressão arterial não se eleva 
Imediatamente, mas o edema, a presença de pro· 
telna na urina e os exames laboratoriais anor
mais denunciam a eKistência de pré-eclâmpsia. 

A pré-eclâmpsia ocorre em S«rJo a IO«rJo 
das gestações e, se evoluir sem tratamen· 
to, pode causar lesão permanente do sis
tema nervoso, dos vasos sangüíneos ou 
mesmo dos rins na gestante. No feto, po
de causar retardo do crescimento (pela 
redução do fluxo sangüíneo placentário) 
ou privação de oxigênio. Felizmente, nas 
mulheres que recebem atendimento mé
dico regular, a doença é diagnosticada 
precocemente e tratada com êxito, com 
o que se evita o desenlace mais sombrio. 

Ocasionalmente a doença só se mani
festa durante o trabalho de parto ou o 
parto, e às vezes só no puerpério. Esse 
repentino aumento da pressão arterial 
pode significar realmente pré-eclâmpsia 
ou pode ser mera reação ao estresse. Por 
esse motivo, cumpre supervisionar dili
gentemente em toda gestante que se apre
senta com hipertensão arterial não só a 
pressão com freqüência, mas também a 
presença de proteína na urina, os refle
xos (exar.~e neurológico) e a bioquímica 
do sangue. 

Tratamento. O tratamento varia de acor
do com a gravidade da doença, da con
dição da gestante e do bebê, da duração 
da gestação e segundo o critério médico. 

Em caso de doença branda, se a ges
tante estiver perto do final da gestação 
e já começou o amolecimento e adelga
çamento do colo uterino, a indução do 
parto terá início sem demora. Caso con
trário, interna-se a paciente: impõe·se o 
repouso absoluto no leito (deitada do la
do esquerdo), dá-se início a uma inten
sa supervisão clínica (mas em geral sem 
uso de diuréticos, de anti-hipertensivos 
ou de rígida restrição de sódio). Em al
guns casos muito brandos, permite-se o 
repouso na cama em casa, depois de nor
malizada a pressilo arterial. Mesmo nesse 
caso deverá continuar a Intensa supervi
são cHnlcn, seja por enfermeira (que irá 
atendê-la em casa), seja por médico, com 
visitas regulares ao consultório. A ges
tante terá de ser avisada dos sinais de pe-
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rigo - dor de cabeça muito intensa, 
distúrbios visuais, ou dor abdominal (al
ta ou baixa) - que a alertarão para o 
agravamento da condição. Ao surgir 
qualquer um desses sintomas, deverá re
correr a atendimento médico de emer
gência. 

Se a gestante estiver no hospital, ou 
mesmo se estiver em casa, a condição do 
bebê será avaliada regularmente: 
checam-se os movimentos fetais diaria
mente, providencia-se o exame tococar
diográfico e amniocemese, trata-se de 
realizar a ultra-sonografia, tudo de acor
do com o necessário. Se em algum mo
mento a condição da mãe se agravar, ou 
se os exames mostrarem que o feto esta
ria melhor fora do útero, será preciso 
avaliar a melhor forma de parto. Caso 
a cérvice esteja em condições favoráveis 
e o bebê não esteja em sofrimento agu
do, opta-se em geral pelo parto vaginal. 
Caso contrário se recomenda a ce
sariana. 

O costume é não deixar a gestante com 
pré-eclâmpsia (mesmo nos casos mais 
brandos) ultrapassar as 40 semanas de 
gestação: o ambiente intra-uterino nes
ses casos se deteriora mais depressa. De
pendendo das circunstâncias, ou o 
trabalho de parto será induzido ou o be
bê será retirado por cesárea. 

O prognóstico da gestante com pré
eclâmpsia na sua forma branda é muito 
bom quando ela recebe o devido atendi
mento médico: nesses casos o desenlace 
da gestação é praticamente o mesmo da 
qul tem gestação com pressão arterial 
normal. 

Nos casos de maior gravidade, ou 
quando a pré-eclâmpsia evolui sem o de
vido atendimento, o tratamento costu
ma ser mais agressivo. Dá-se ilúcio à 
administração de sulfato de maanéslo 
por via Intravenosa (pura prevenir as 
convulsões, uma das complicações mais 
graves da doença). Embora os efeitos co
laterais dessa conduta sejam importan
tes, não são graves. Se a gravidez 

aproxima-se do termo, ou se os pulmões 
fetais apresentarem maturidade suficien~ l:'l 
te, costuma-se recomendar o parto ime
diato. Em caso de prematuridade fetal • 
(mas em gestação de mais de 28 sema- •i 
nas), muitos médicos também o prefe
rem: o par~o imediato parece ser melhor ;:, 
para a mãe e para o bebê. Para. ela por· . . 
que se torna possível normaliz21r a pres
são arterial e sua coudição geral; para ele '" 
porque estará em melhon~s concUções na. 
unidade de tratamento intensivo neona
tal do que no útero materno. Essas ges
tantes devem ter o parto em grandes 
hospitais gerais - com as devidas con- .• 
dições de atendimento - onde se dispõe 
de recursos para o devido tratamento da 
mãe e do recém-nascido. . 

Alguns médicos, contudo, pr~fere111 o 
tratamento mais conservador (interna
ção, repouso no leito, medicação e su- · 
pervisào intensiva da condição do feto), . · 
para permitir o desenvolvimento da de- ," 
vida maturidade fetal, embora não se 
saiba ao certo se esta é a melhor condu- .• 
ta. Alguns ministram esteróides para ace
lerar a maturação dos pulmões fetais, 
embora também seja conduta controver
sa. Se a pressão arterial da mãe não pu~ 
der ser cont rolada ou se forem 
identificados sinais de deterioração mo.
terna ou fetal, o método conservador é 
abandonado em favor do parto 
imediato. 

Entre 24 e 28 semanas, praticamente 
todos os médicos tentam o enfoque mais 
conservador: para dar tempo de amadu· 
recimento dos pulmões fetais. Mas às ve
zes é necessário fazer o parto antes de 24 
semanas para reverter o processo p.ré
eclâmpsico, mesmo que não se dê chan
ce de sobrevida ao bebê. Nesse período, 
embora o feto tenha pouquíssima pro· 
babilidade de sobreviver fora do útero, 
a pré-eclâmpsla felizmente é problema 
incomum. 

Com o devido atendimento médlco 
(instituído a tempo) são multo boas as 
chances de um desenlace favorável- pa· 
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ra a gestante (exceto em raras ocasiões) 
para o bebê. 
Em 97o/o das gestantes com pré

psia que não sofriam de hiperten
são antes da gravidez a pressão arterial 

normaliza depois do parto. O declí
•nio se dá para a maioria nas primeiras 
'24 horas após o parto e para as outras 
na primeira semana. Se a pressão arte
rial não voltar ao normal depois de seis 
~emanas o médico começará a tentar 
Identificar a causa ~ubjacente . 

ECLÂMPSIA 

O que é. Pode ocorrer antes, durante ou 
após o parto. Trata-se do estágio final 
da toxemia gravídica (p;ua o qual evo
luem alguns casos de pré-eclâmpsia). 
Quando a gestante recebe o atendimen
to médico oportuno dificilmente evolui 
para essa fase. 

Sinais e sintomas. Convulsões, coma 
ou ambos. São muitas vezes precedidos 
por violenta elevação da pressão arte
rial, por pronunciada elevação da pro
teína na urina, por exacerbadas reações 
reflexas, e também por dor de cabeça, 
náusea ou vômito, irritabilidade, inquie
tude e contrações bruscas, dor abdomi
nal, torpor e sonolência, febre ou taqui
cardia. 

Tratamento. É preciso evitar que a pa
ciente se machuque durante o episódio 
convulsivo. São administrados oxigênio 
e medicamentos para combatê-lo; 
eliminam-se os estímulos do meio am
biente (luzes, ruídos) na medida do pos
sível. Induz-se o trabalho de parto ou 
opta-se para o parto cirúrgico depois de 
estabilizada a condição da aestnnte. Em 
caso de atendimento mécllco ótimo, o ín
dice de sobrevlda é de 98%. A maioria 
das ~ ·aclentes retornam à condição nor
mal depois do parto. Mas se faz neces
sário o acompanhamento clínico: é 

preciso fazer com que a pressão arterial 
permaneça normalizada. 

RETARDO 
DO CRESCIMENTO 
INTRA-UTERINO 

O que é. As vezes, quando o ambiente 
intra-uterino não é ideal, o feto não cre:;
ce no ritmo em que deveria. Várias são 
as causas do problema: enfermidades da 
gestante, estilo de viver. insuficiência 
placentária e assim por diante. Sem in
tervenção, o bebê acabará nascendo pe
que~ o para a idade gestacional, 
configurando o que se conhece por 
recém-nascido de baixo peso- seja pre
maturo ou não. Mas se esse retardo do 
crescimento for diagnosticado no pré
natal, como costuma acontecer quando 
a gestante tem atendimento adequado, 
torna-se possível evitar o problema ao 
nascimento. 

Trata-se, na verdade, de um problema 
mais comum na primeira gravidez e na 
quinta e subseqüentes. Também é mais 
comum entre mulheres com menos de 17 
anos e naquelas com mais de 34 anos de 
idade. 

Sinais e sintomas. A barriga pequena 
não é assinatura do retardo de cresci
mento fetal - da mesma forma que a 
barriga grande ou que o excessivo ganho 
de peso não significam necessariamente 
que o bebê seja grande. Na maioria dos 
casos não há sintomas explícitos de que 
a gestante esteja com esse problema. 
Mesmo assim, o médico é capaz de su
por que o útero ou o feto são pequenos 
para a idade gestacional depois de me
dir o abdome com uma fita métrica. O 
diaan6stico poderá ser eonflrttllldt' ou 
excluído através da ultra-sonosrafia. 

Tratamento. Em alguns casos, os fato· 
res resr ,onsáveis pelo problema são fa. 
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Para Reduzir os Riscos do Bebê que Está em Risco 
Se houver qualquer razão para acredi

tar que o bebê talvez seja menos que perfei
to ao nascer, é importante assegurar as 
melhores condições para que chegue bem nes
te mundo. Na maioria dos casos, isso signi
fica fazer o parto em hospital plenamente 
equipado, capaz de enfrentar as mais graves 
emergências neonatais poss( veis. (Essa con-

cilmente identificados e podem ser mo
difieados ou eliminados. Entre esses ca
sos estão aqueles em que se faz o devido 
atendimento pré-natal (o obstetra que es
tá presente desde o início da gravidez e 
que é visto com regularidade identifica 
majs facilmente o problema); em que a 
dieta é insuficiente ou em que o ganho 
de peso é insuficiente (a dieta equilibra
da - como a Dieta Ideal proposta à p. 
109 - ajuda a remediar esses fatores); 
em que há inveterado tabagismo (é pre
ciso que a gestante renuncie ao hábito o 
majs precocemente possível para que te
nha um bebê com saúde); em que há 
abuso de álccol ou de outras substâncias 
(às vezes nesses casos se faz necessário 
o auxílio profissional). 

Já outros fatores maternos não pode
rão ser eliminados: só poderão ser con
trolados para minimizar os riscos para 
o crescimento do bebê. Entre eles estão 
as doenças crônicas (diabetes, hiperten· 

duta é preferível, segundo as pesquisas, a 
transferir o bebê para um grande hospital de
pois do parto .) Se você está com gestação de 
alto risco em qu~ o bebê também se encon
tre ameaçado, converse com o médico para 
fazer o parto em hospital com essas caracte
rísticas. E tome as dev;das provi dê. teias pa
ra conseguir chegar nde a tempo. 

são arterial, nefropatias); certas :!nfermi· 
dades gravíd icas (anemia , pré
eclâmpsia); outras tantas enfermidades 
agudas não vinculadas à gravidez (infec
ções urinárias, por exemplo). Para saber 
como tais afecções são tratadas durante 
a gravidez recomendamos que a leitora 
procure os capítulos em que são trata
das especificamente. 

Para que a intervenção seja eficaz, ê 
preciso que alguns outros fatores de ris
co sejam eliminados antes de ter início · 
a gestação. Entre esses estão o baixo pe-' 
so materno muito acentuado (é preciso 
ganhar alguns quilos, nesse caso, antes 
de engravidar); a suscetibilidade à rubêo
la (a vacinação elimina o risco); o tem.: 
?O entre as gestações (esse período de 
tempo entre uma gestação e ou.tra, quan~ · 
do inferior a seis meses, pode prejudicar · 
o desenvolvimento do bebê. Mesmo as-· 
sim a boa nutrição, o devido repouso e 
o correto atendimento médico ajudam a ' 

' . 

O Baixo Peso em Gestações Sucessivas 
A mãe que já deu à luz um bebê de bai

xo peso só tem uma pequena chance de tor
nar a ter um nas mesmas condições - as 
estatísticas, aliás, mostram que a tendência 
~a de cada filho ser mais pesado que o ante
rior. Nu realidade, tudo vai depender dos fa· 
tores envolvidos no caso, e se tais fatores vão 

se repetir na próxima gestação (ver p. 399). 
Descubram-se ou não tais fatores, toda 

gestante que já teve filho de baixo peso ao 
nascer deve dar a devida atenção a todos eles 
para que possu redYzlr o rlllQO dll próxima 
vez, ver p. ti l. 
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melhorar a gestação que nele já se te
nha iniciado); as malformações uteri
nas ou outros problemas dos órgãos ge
niturinários (que podem às vezes ser cor
rigidos por cirurgia); e também a expo
sição a substâncias tóxicas ou ambien
tais, inclusive os riscos ocupacionais (ver 
p. 102). 

Alguns fatores que interferem no de
senvolvimento mtra-uterino não podem 
ser facilmente modificados. Entre esses 
estão a pobreza, a desinformação e o fa
to da mulher ser ou não ser casada (tal
vez por contribuírem para a má nutrição 
da gestante e o atendimento médico in
suficiente); a exposição ao dietilestilbes
trol antes do nascime'lto (p. 70); a vida 
em grandes altitudes (embora seja con
dição que aumente muito pouco o risco); 
o filho ou a filha de gestação anterior 
que já nasceu com baixo peso, a que tem 
filho com anomalias congênitas e a que 
sofreu abortos espontâneos múltiplos; a 
gravidez gemelar; o sangramento no pri
meiro ou no segundo trimestres, os pro
blemas placentários (placenta prévia ou 
descolamento prematuro de placenta), a 
náusea e o vômito intensos que persis
tem além do terceiro mês; o excesso ou 
a falta de líquido amniótico, as anorma
lidades da hemoglobina, ou rompimen
to prematuro das membranas); e ainda 
a is Jimunização Rh (ver p. 63). O fato 
da gestante ter nascido com baixo peso 
também gera risco do problema. Porém, 
em quase todos os casos, a nutrição ideal 
e a eliminação de quaisquer fatores de 
risco existentes aumentam enormemen
te a chance de ter um bebê com cresci
mento normal. 

A maioria dos prematuros nascem 
com baixo peso, mesmo que este seja 
compatível com a idade gestacional. Por 
isso, convém intervir nos fatores que 
promovem o trabalho de parto prema
turo ou naqueles que o retardam (ver p. 
256): o impacto dessa intervenção pode 
ser muito significativo e pode até evitar 
o oai xo reso ao nascimento. 

As pesquisas mais recentes apontam 
para muitos outros fatores que talvez 
contribuam para o baixo peso ao nascer. 
Vale citar o estresse (físico, inclusive a 
fadiga, e o psicológico); o insuficiente 
aumento da volemia materna (volume de 
sangue circulante); e a deficiência de pro
gesterona. 

Quando a prevenção falha e é diagnos
ticado o retardo de crescimento intra
uterino, podem ser tentadas outras con
dutas para enfrentar o problema, depen
dendo da causa suposta. Entre essas 
estão: o repouso em leito hospitalar (so
bretudo quando o ambiente doméstico 
não é favorável); a melhor nutrição, com 
ênfase nas proteínas, nas calorias e no 
ferro- e até na alimentação parenteral 
quando necessário; os medicamentos que 
melhorem o fluxo placentário ou que 
corrijam algum fator contribuinte para 
o problema do baixo peso; e, por fim, 
o parto imediato, quando o ambiente 
intra-uterino não é propício e não pode 
ser melhorado. 

Mesmo quando a prevenção e o tra
tamento não são bem-sucedidos, a chan
ce de sobrevida e de boa saúde do bebê 
de baixo peso são excelentes: principal
mente quando se levam em conta os mi
lagres da medicina moderna. Graças a 
eles muitos desses bebês acabam por 
apresentar um desenvolvimento absolu
tamente normal. 

PLACENTA PRÉVIA 
O que é. Pelo nome parece alguma doen
ça da placenta, mas não é. Refere-~e à 
situação uterina da placenta, não à sua 
condição. Trata-se daquela situação em 
que a placenta se apresenta fixada à me· 
tade inferior do útero, recobrindo, par
cial ou completamente, o óstio uterino 
(o orifício cervleallntcrno). Nn srnvltlc~ 
incipiente, o implante baixo da placenta 
é bastante comum. Entretanto, à propor
ção que evolui a gravidez, a placenta, na 
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maioria dos casos, desloca-se para ci
ma. • E mesmo quando não se desloca, 
dificilmente causa problema, a menos 
que recubra a abertura cervical. Nessa 
pequena porcentagem de casos, poderá 
causar problemas ao final da gravidez ou 
durante o parto. Quanto mais perto do 
óstio se situa, maio1 <~ possibilidade de 
hemorragia. Quando obstrui parcial ou 
completamente o óstio uterino, o parto 
vaginal costuma ser impossível. 

O risco é maior em mulheres com ci
catrizes na parede uterina por gravidez 
anterior, por cesárea, por cirurgia uteri
na ou por D & E depois do pan:o espon
tâneo. A necessidade de maior superfície 
placentária se deve à maior necessidade 
de oxigênio e de nu trientes para o feto 
(por tabagismo, por causa de vida em 
grandes altitudes, por gravidez gemelar): 
esse fato também pode aumentar o ris
co de placenta prévia. 

Sinais e sintomas. Sangramento indolor 
à medida que a placenta se afasta da por
ção uterina inferior que se distende, oca
sionalmente antes da 28~ semana, porém 
mais freqüentemente entre a 34~ e a 38:': 
esse é o sinal mais comum de placenta 
prévia. Mesmo assim, 7rJ?o a 300Jo das 
gestantes com placenta de implante bai
xo não apresentam qualquer sangramen
to antes do parto. Esse sangramento 
costuma ser de cor vermelha acentuada, 
não é associado a dor ou sensibilidade 
abdominal intensa, é espontâneo, embo
ra possa ser desencadeado por tosse, pelo 
esforço à evacuação intestinal ou pelo 
coito. O sangramento pode também ser 
leve ou imenso, detendo-se muitas vezes 
para depois só reaparecer mais tarde. 
Como a placenta se interpõe no caminho 
do feto, este muitas vezes não se "insi-

•Mesmo as placentas de implantação balxa 
diagnosticadas tardiamente na gravidez podem 
oçaslonalmente continuar a se deslocar para cl· 
ma, permitindo o parto a termo normal. 

nua" na cavidade pélvica como prepa
ração para o parto. 

Em mulheres que não apresentam sin· 
tomas, a condição pode ser descoberta 
durante o exame ultra-sonográfico de rcr 
tina ou só poderá ser identificada ao 
parto. 

Quando há sangramento e se suspeita ~~ 

do diagnóstico, este pode ser feito pela 
ultra-sonografia. 

Tratamento. Como a maioria dos casos . ,] 
de placentação baixa apresenta correção f 
espontânea antes do parto (vt!r p. 222) ,~ 

e jamais causa problema, a condição não ~ 
requer tratamento antes da 20~ semana. -j 
Depois desse período, quando não hou-
ver sintomas, a gestante com o diagnós
tico confirmado poderá ser submetida à 
restrição das atividades com maior re- 1 

pouso na cama. Quando houver sangra
mento, a internação hospitalar é 
mandatória para avaliação das condições 
da mãe e do bebê, quando então se ten
tará uma estabilização, se necessária. Se 
o sangramento se detiver ou for muito 
pequeno, costuma-se recomendar o tra· ·1 

tamento conservador. Consiste esse em 
internação, repouso no leito (embora 
permita-se à gestante ir ao banheiro), 
complementação vitamínica (ferro e vi- ,1·.·

1 

tamina C), supervisão rigorosa e trans· 
fusões de sangue conforme necessário, :

1 
até que o feto exioa amadurecimento su- -.J 
ficiente para o parto. A dieta rica em fi· 1 
bras, com uso de laxante, às vezes é 1• 
prescrita para facilitar o esforço evacua
tório. As vezes, a gestante que não apre
senta sangramento durante uma semana 
e que tem fácil acesso ao hospital (traje- "' 
to de 15 minutos, por exemplo) poderá 
ficar repousando em casa, seguindo re
gime semelhante ao do hospital, desde 
que acompanhada por adulto durante24 
tamu (pQI'Q ur lm~:últHU111i.1HtC! llilVAdct ~o 
hospital se necessário). 

O objetivo é manter a gravidez em an· r':
damento até a 36~ semana, pelo menos. 
A essa altura, se os exames revelarem .. , 
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que os pulmões do feto estão maduros, 
poderá ser feito o parto por cesárea pa
ra reduzir o risco tle hemorragia. Natu
ralmente, se houver risco para a mãe ou 
o bebê ames desse período em virtude da 
hemorragia, o parto não mais será adia
do, mesmo que acarrete prematuridade. 
Graças às unidades de tratamento inten
sivo neonatal, esses bebês, na grande 
maioria, ficam em melhores condições 
nes:;e setor do hospital do que no pró
prio útero materno em que a condição 
placentária se deteriora. 

Mais ou menos 3 entre 4 mulheres com 
o diagnóstico de placenta prévia são sub
metidas a parto cirúrgico antes de iniciar 
o trabalho de parto. Se a condição não 
for descoberta até esse momento, se o 
sangramento for brando e se a placenta 
não obstruir a cérvice, pode ser tentado 
o parto vaginal. Em qualquer caso, os 
resultados são muito bons; embora há al
gum tempo essa condição acarretasse em 
sério risco, quase 990Jo das gestantes não 
passam por maiores problemas e tam
pouco os bebês. 

PLACENTA ACRETA 

O que é. Ocasionalmente a placenta se 
desenvolve na profundidade das cama
das da parede uterina e a ela se adere fir
memente. Dependendo da profundidade 
dessa invasão parietal pelas células pla
centárias, a condi·;ão poderá também ser 
descrita como placenta percreta ou pla
centa increta . É mais comum em mulhe
res com processo cicatricial na parede 
uterina por cirurgia ou parto anteriores, 
sobretudo nas que tiveram placenta pré
via ou prévia cesárea. 

Sinais e sintomas. Durante o terceiro es
tl\l!lo do Plll'tO, u plugon.tll nllo ~o aopura 
da parede uterina. 

Tratamento. Na maioria dos casos é pre
ciso removê-la cirurgicamente para de-

ter a hemorragia. Quando esse sangra
mente não é controlado pela ligadura 
dos vasos sangüíneos expostos, poderá 
ser necessária a remoção de todo o úte
ro. 

DESCOLAMENTO 
PREMATURO 
DA PLACENTA 

O que é. Essa condição, em que a pla
centa se separa prematuramente do úte
ro, é responsável por 1 entre 4 casos de 
sangramento ou hemorragia no final da 
gravidez. É mais comum em multíparas, 
nas mulheres que fumam, que sofrem de 
hipertensão (crônica ou gravídica), que 
fizeram uso de aspirina no final da ges
tação ou que já tiveram descolamento 
prematuro da placenta. As vezes a cau
sa está em cordão umbilical curto ou em 
trauma acidental.5 

Sinais e sintomas. Quando é pequeno o 
descolamento, o sangramento também 
será de pequena monta, semelhante ao 
fluxo n enstrual, ou então tão intenso 
quanto um fluxo profuso, com ou sem 
presença de coágulos. Pode ocorrer tam
bém dor em cólica e dor à palpação da 
cavidade uterina. Ocasionalmente, so
bretudo quando ocorreu trauma abdo
minal, pode não se manifestar qualquer 
sangramento. 

No descolamento moderado, o san
gramento é mais intenso, o abdome se 

- mostra doloroso e firme e a dor abdo-

5Se você sofrer alguma !~são traumática e apre
sentar sinais de descolamento prematuro da pla
centa, chame imediatamente o médico. Se não 
apresentar tais sinais, faça um teste dos movi
JilQIJ lQil i'•H!IIII dupoll c:lo C\~tllde,He (p. 237). R~Pl· 
ta o teste depois de algumas horas, e mais duns 
ou três vezes nos dois dias seguintes. Os sinais 
de descoiamento prematuro da placenta e de so
frimento fetal podem só se manifestar 24 a 48 
horas depois. 
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minai é mais acentuada, com origem em 
parte nas fortes contrações uterinas. 
Tanto a mãe quanto o bebê podem exi
bir sinais de perda sangüínea. 

Quando mais da metade da placenta 
se separa, surge uma situação de emer
gência para a gestante e o bebê. Os sin
tomas são semelhantes aos do desco
lamento moderado, porém mais acen
tuados. 

O diagnóstico é confirmado pela his
tória clínica, pelo exame físico e pela ob
servação das contrações uterinas e a 
reação do feto a elas. A ultra-sonografia 
é de grande utilidade, embora só meta
de dos casos seja visualizada pelo exame. 

Tratamento. Quando o descolamento é 
pequeno, o repouso ao Jeito muitas ve
zes detém a hemorragia e a mãe costu
ma poder retornar a sua rotina normal, 
com pouca restrição das atividades, al
guns dias depois. Embora seja incomum, 
existe a possibilidade de novo episódio 
hemorrágico, tornando-se obrigatória a 
supervisãQ. obstétrica pelo resto da gra
videz. Se os sinais do problema tornarem 
a se manifestar e a gestação estiver pró
xima ao termo, o parto poderá ser rea
lizado. 

Na maioria dos casos, o descolamen
to também responde ao repouso na ca
ma. Mas muitas vezes são necessárias 
transfusões e outras condutas emergen
ciais. A supervisão atenta da mãe e do 
bobe ó muito necuasál'ln, c se forom per· 
cebidos sinais de sofrimento fetal, o 
parto deverá ser providenciado sem de
mora. 

Quando o descolamento é de maior 
gravidade, torna-se imperativo o atendi
mento médico imediato - com liSO de 
transfusões e com o parto. 

O prognóstico costumava ser sombrio 
para a mãe e o bebê nesses casos. Hoje, 
graças aos atuais recursos de atendimen
to, praticamente todas as gestantes com 
esse problema (e mais de 90a;o de seus fi· 
lhos) evoluem multo bem. 

ROMPIMENTO 
PREMATURO DAS 
MEMBRANAS 
(AMNIORREXE 
PREMATURA) 

O que é. Trata-se do rompimento das 
membranas coriônicas, ou da bolsa 
d'água, antes de começarem as ~ontra
ções. Pode ocorrer horas, semanas ou 
meses antes da data prevista. Não se sa
be ao certo a causa do problema, ou se
ja, por que algumas se rompem antes e 
outras nem durante o trabalho de par
to. Especula-se entretanto que uma en
zima, a colagenase, produzida por certas 
bactérias, tenha alguma participação na 
redução da resistência e elasticidade das 
membranas que recobrem o feto. 

Sinais e sintomas. Observa-se o escoa
mento de líquido pelo canal vaginal, que 
se acentua quando a gestante se deita. O 
médico constata que se trata de líquido 
alcalino oriundo da cérvice (e não de uri
na, que seria ácida). 

Tratamento. Os médicos concordam que 
a princípio a melhor conduta a tomar é 
a expectante: trata-se de um período de 
atenta observação em que se avaliam as 
condições do bebê e se acompanha o de
senvolvimento das contrações -e inclu-

l 

i 
i . 

sive a possibllldodc: de lnfecçtlo. Nessa 
avaliação inicial, costuma-se internar a 
gestante no hospital, impondo-lhe o re· ~ 
pouso ao leito e a observação constante---; 
das condições dela e do bebê. Mede-se· .~ 
lhe constantemente a tempe ;atura; \ 
verifica-se periodicamente a contagem de 1 
glóbulos brancos (leucometria) -- dois J 
elementos que podem denunciar a pre- .1 
sença de infecção, a qual pode provocar 
o parto prematuro. Talvez se provldr.n· 
ele uma cultura de material cervical. En· 
quanto se espera o resultado, entra-se 
com antibióticos para evitar a propaaa· 
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ção do processo infeccioso para o saco 
arnniótico rompido. Se as contrações co
meçarem e o feto não apresentar a ne
c~ssária maturidade, pode-se tentar in
terromper o processo através de 
medi~:amentos. Enquanto mãe e bebê es
tiverem passando bem, essa conduta 
conservadora será mantida até que o be
bê estejA maduro o suficiente para o par
to. Mas se em algum momento mãe e 
bebê correrem perigo, o parto será efe
tuado prontamente. Dificilmente a rup
tura r.e fecha como interrupção 
espontânea da perda ce liquido amnió
tico. Quando isso acontece, porém, a 
mãe pude voltar para casa e retornar à 
sua rotina, ate.na aos primeiros sinais de 
novo rompimento. 

Os médicos, na maioria, tentam adiar 
o parto até a 33~ ou a 34~ semana. Em 
algum momento, alguns preferem indu
zir o trabalho de parto; outros conti
nuam a protelá-lo até a 37~ semana. 
(Para decidir a conduta a tomar, alguns 
lançam mão da amniocentese para afe
rir a maturidade dos pulmõeô fetais.) Se 
a ruptura ocorrer depois de completadas 
37 sernauas, os médicos, na grande maio
ria, preferem induzir o parto, já que a 
e>sa altura o risc0 para o feto é insigni
ficante, perto do risco de infecção que 
surge com uma demora já de 24 a 36 
horas. 

Com o devido atendimento, mãe e be
bê passarão bem, embora, se o bebê for 
premuturo1 uma longa permanência na 
unidade de tratamento intensivo neona
tal e outros problemas possam compli
car o quadro. _ _ 

PROLAPSO DE CORDÃO 
O que é. O cordão umbilical é o fio de 
vida que une o bebê ao útero. Ocasional
mente, quando se rompem as membra
nas, o cordão desliza, ou prolapsa, 
exteriorizando-se na cérvice ou mesmo 
no canal vaginal, arrastado pelo repen-

tino escoamento de líquido amniótico. 
Thrna-se assim vulnerável às com pressões 
pela parte do bebê que se apresenta e que 
exerce pressão sobre a cérvice e o canal 
durante o parto. Se o cordão for compri
mido, o aporte de oxigênio ao feto ora é 
reduzido, ora é eliminado. O prolapso é 
mais comum no trabalho de parto prema
turo (porque a parte do bebê que se apre
senta é muito pequena e não ocupa todo 
o estreito pélvico), ou então em outras 
apresentações que não a cefálica. A po
dálica, por exemplo, já que o pé, peque
no, dá espaço para o deslizamento do 
cordão. Thmbém é mais comum quando 
as membranas se rompem antes de inicia
do o trabalho de parto. 

Sinais e sintomas. O prolapso pode che
gar a se exteriorizar pela vagina ou po
de ser apenas sentido como "tem alguma 
coisa ali". Se for comprimido, os sinais . 
de sofrimento fetal serão evidenciados 
nos monitores e noutras provas que re
velam o bem-estar fetal. 

Tratamento. Em caso de suspeita ou de 
confirmação do prolapso, fique de qua
tro: apoiada nas mãos e nos joelhos pa
ra reduzir a pressão sobre o cordão. Se 
o cordão se exteriorizar, apóie-o com de
licadeza (não o comprima ou o aperte) 
com gaze umedecida em água morna ou 
com uma toalha ou fralda limpa. Trate 
de ir imediatamente para o hospital. 

No hospital, muitas vezes se infunde 
soro fisiológico na bexiga para dlstendê.. 
la e amortecer o cordão; o cordão que se 
exterioriza pode ser empurrado novamen
te para dentro da cavidade uterina; talvez 
sejam empregados medicamentos para 
deter o trabalho de parto enquanto ages
tante é preparada para a cesariana. 

TROMBOSE VENOSA 

O que é. Trata-se de um coágulo de san
gue que se desenvolve numa veia. As mu-
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lheres são mais suscetíveis ao problema 
durante a gravidez, no parto e sobretu
do no puerpério. Isso acontece porque 
a natureza, preocupada com o excessi
vo sangramento ao parto, tende a au
mentar a coagulabilidade do sangue -
às vezes demais -e porque o útero au
mentado dificulta o retorno do sangue 
dos membros inferiores para o coração. 
Surgem coágulos em veias superficiais 
(tromboflebite) em cerca de l lllo a 2% de 
todas as gestações. A trombose venosa 
profunda, que sem tratamento pode cau
sar embolia pulmonar com risco de vida 
para a paciente, é felizmente bem menos 
comum. Há mulheres que exibem maior 
risco: as que já tiveram antes o proble
ma; as com mais de 30 anos; as multi
paras; as que ficaram confinadas ao leito 
por longo período de tempo; as obesas, 
as anêmicas e as que têm varizes; ou as 
que foram submetidas a parto cirúrgico 
ou a parto com fórceps médio. 

Sinais e sintomas. Na tromboflebite su
perficial costuma surgir uma área dolo
rosa e ~vermelhada, linear, a acompa
nhar o trajeto de alguma veia na super
fície da coxa ou da barriga da perna. 
Na trombose venosa profunda, a per
na pode mostrar-se pesada e dolorosa, 
podendo surgir dor à palpação da pan
turrilha (barriga da perna) ou da coxa, 
edema (leve ou acentuado), distensão 
das veias superficiais e dor na barriga 
da perna à flexão do pé (virando-se os 
dedos do pé em direção ao queixo). A 
ultra-sonografia e outros métodos per
mitem o dlagnótico do problema. Qual
quer um desses slntornus, ou qualquer 
sintoma incomum na perna, febre ou 
mesmo taquicardia devem ser comunica
dos ao médico. Se o coágulo se deslocar 
até os pulmões (embolia) pode surgir dor 
torácica, tosse com eliminação de escar
ro espumoso, tinaldo de sanaue, aumen· 
to do batimento cardíaco e da freqüência 
respiratória, arroxeamento dos lábios e 
da ponta dos dedos e febre. Esses sin-

tomas requerem atenção médica ime
diata. 

Tratamento. O melhor tratamento é a 
prevenção: quem é propensa a coágulos 
deve usar meias elásticas; deve evitar fi
car sentada por mais de uma hora ou fi. 
car sem caminhar ou espichar as i)ernas 
de vez em quando; exercite as pernas se 
estiver confinada na cama; e não durma 
ou se exercite deitada de costas. Feito o 
diagnóstico, o tratamento vai depender 
do tipo de coágulo. A trombose super
ficial é tratada com repouso ao leito, ele
vação das perna.;, pomadas de uso local, 
calor úmido, meia elástica compressiva 
e, possivelmente, aspirina no pós-parto. 
Na trombose venosa vrofunda, costuma
se ministrar anticoagulante (em geral he
parina), quase sempre por via intraveno
sa durante uma semana ou 10 dias. 
Passa-se depois para administração por 
via subcutânea até iniciar o trabalho de 
parto, ponto em que a droga é su3pen· 
sa. Torna-se a ministrá-la durante algu
mas horas depois do parto e continua-se 
com o tratamento por algumas semanas. 
Na embolia pulmonar podem ser neces
sárias as drogas e a cirurgia, além do tra
tamento de quaisquer efeitos colaterais 
associados. 

TRABALHO DE PARTO 
PREMATURO 
O que é. Trata-se do trabalho que tem 
Inicio depois de idade intra-ut·erlna de 
viabilidade (em geral, 20 semanas) e an· 
tcs da 37~ semana (quando ent.!o o be
bê seria considerado a termo). São 
muitas as causas vinculadas ao 1 rabalho 
de parto pn·maturo (ver p. 256), mas em 
alguns casos ntlo sao Identificadas. 

Slnlll~ o 8lnt()lni\IS. Cólicas semell1antes às 
menstruais, com ou sem :liarréia, náu
sea ou indigestão; dor ou compressão 
lombar baixa; dor ou pressão na pelve, 
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nas coxas ou na virilha; corrimento 
aquoso avermelhado ou acastanhado, 
possivelmente precedido pela eliminação 
de tampão mucoso, espesso e gelatino
so; gotejamento ou escoamento contínuo 
de líquido amniótico pela vagina. 

Tratamento. É importante a atenção mé
dica imediata aos sintomas acima, já que 
às vezes o tratamento consegue interrom
per ou adiar o trabalho precoce. Cum
pre lembrar que cada dia a mais que o 
bebê permanece na cavidade uterina 
aumenta-lhe a chance de sobrevida. Al
guns médicos ministram corticóide du
rante a suspensão do trabalho de parto 
para acelerar a maturação dos pulmões 
fetais, embora não se saiba ao certo se 
essa conduta é eficaz. Só quando há ris
co de vida para a mãe ou para a criança 
é que se deixa de adiar o parto. 

O adiamento ou a prev~nçâo do tra
balho de parto prematuro pode muitas 
vezes ser conseguido através da restrição 
da atividade sexual e de outras ativida
des físicas, do repouso na cama e, se ne
cessário, da hospitalização. Em cerca da 
metade dos casos que se apresentam com 
fortes contrações mas sem sangramento 
e com feto único vivo, só o repouso em 
leito hospitalar, sem uso de medicamen
tos, detém o processo. Se as membranas 
também estiverem preservadas e a cér
vice não se apagou nem se dilatou, 3 en
tre 4 gestantes conseguem chegar ao 
termo. Os agentes tocolíticos ajudam 
(drogas que relaxam o útero e que detêm 
as contrações). Quando suspeita-se ter si
do o trabalho desencadeado por infec
ção, muitas vezes também se ministra 
antibiótico. 

CONDIÇÕES QUE PODEM CAUSAR PREOCUPAÇÃO 
DURANTE O PARTO 

INVERSÃO UTERINA 
O que é. Em raras ocasiões, a placenta 
não se descola completamente depois do 
parto de um bebê, e quando emerge traz 
consigo o alto ou fundo do útero- efei
to semelhante ao de colocar-se uma meia 
pelo avesso. 

Sinais e sintomas. Entre os sintomas da 
Inversão uterina estão a hemorragia ex
cessiva e às vezes os sinais de choque ma
terno. O médico, comprimindo o 
abdome para baixo, não consesuirá pal· 
par o fundo uterino, e na inversão com
pleta parte dele é observada na vagina. 
O risco é malor (embora seja sempre pe· 
queno) para as quP- já tiveram muitos fi
lnos ou em caso de trabalho de parto 
prolongado (mais de 24 horas); para as 

que têm a placenta implantada no fun
do do útero ou noutras formas de im
plante anormal; e para as que recebem 
sulfato de magnésio durante o trabalho 
de parto. O útero pode também se inver
ter quando está muito relaxado ou quan
do o fundo não se mantém no lugar 
enquanto é removida a placenta no ter
ceiro estágio do parto. 

Tratamento. Na maioria dos casos o úte
ro é reposicionado manualmente, embo
ra às vezes se utilizem outras técnicas. 
Quando é grande a perda de sangue tal
vez seja necessário o uso de transfusão 
e de reposição de outros líquidos. Para 
facilitar o reposiclonamento, por vezes 
se utiliza sulfato de magn6slo ou outros 
medicamentos que relaxam ainda mais 
o útero, facilitando a manobra. Quan
do permanecem fragmentos da placenta 
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no interior do órgão, podem ser remo
vidos antes ou depois do reposiciona
mento. Em raras ocasiões é necessária a 
intervenção cirúrgica para reposicio
ná-Jo. 

Depois de reposicionado, comprime
se o abdome para mantê-lo no lugar e 
ministra-se algum medicamento como a 
ocitocina, para prevenir a reinversão. 
Usam-se às vezes antibióticos para evi
tar infecções. 

A mulher que já sofreu inversão u~e
rina é mais propensa a outra. Por isso 
é preciso alertar o médico caso já tenha 
tido alguma no passado. 

RUPTURA UTERINA 

O que é. Em raras ocasiões o útero se 
rompe ou se lacera durante a gestação ou 
o trabalho de parto (em geral duranLe es
te). As cicatrizes na parede uterina são 
a principal causa da ruptura. Podem t.k
correr de prévio parto cirúrgico com a 
clássica incisão vertical: de correção de 
rompimento uterino pregresso; de cirur
gia uterina (para corrigir anomalias de 
forma ou para a ren;1oçâo de fibromas) ; 
e de prévia perfuração uterina. As con
trações extremamente violentas (espon
tâneas ou induzidas) podem também 
levar ao rompimento; mas trata-se de fe
nômeno raro, sobretudo na primeira ges
tação, sem cicatriz predisponente. A 
ruptura é mais comum em mulheres que 
já tiveram cinco filhos ou 'tlais, que pos
suem útero muito ctistendido (seja por fe
tos múltiplos ou por excesso de líquido 
amniótico), que tiveram antes trabalho 
de parto difícil, ou que experimentam di
ficuldade no parto atual (particularmen
te na apresentação córmica - de 
espádua -e no parto com fórceps mé
dh;,). As anormnliclades pla~Wentárhts 
(deslocamento prematuro, acretlsmo pla
centário) e certos tipos de distócla de 
trajeto, além do trauma abdominal gra
ve (por arma branca ou de fogo) po-

dem aumentar o risco de ruptura ute
rina. 

Sinais e sintomas. A ruptura não é com
plicação com a qual a gestante normal 
deva se preocupar. Entretanto, as mulhe
res em risco, como as que apresentam os 
fatores acima mencionados, devem co
nhecer os sinais de alerta: dor abdomi
nal intensa, desmaio, hiperventilação 
(respiração profunda e rápida), batimen
to cardíaco acelerado, inquietude e agi
tação. Em vigência de qualquer um 
desses sintomas, que são mais acentua
dos quando a ruptura é da metade supe
rior do útero, cumpre recorrer ao auxílio 
médico de emergência. O primeiro sinal 
de ruptura verdadeira costuma ser o sur
gimento de dor lancinante no abdome, 
acompanhada de uma sensação peculiar 
de que "alguma coisa está se rasgando". 
A esse quadro segue-se em geral um bre
ve período d~ alívio para depois reapa
recer a dor abdominal difusa, espon
tânea e à palpação. Salvo quando se 
rompe o segmento inferior do útero, as 
contrações em geral cessam. Pode ou 
não ocorrer sangramento vaginal. O fe
to é percebido mais facilmente no inte
rior do abdome e pode exibir sinais de 
sofrimento. 

Tratamento. O parto cirúrgico imediato 
é necessário, seguido da reparação uteri
na, quando possível. Se a lesão for exten
sa, pode haver necessidade de hlsterec
tomia. Às vezes a ruptura não é reconhe
cida até o surgimento de hemorragia de
pois do parto. Uma vez mais, o útero terá 
de ser reparado ou removido. 

Depois do rompimento, a mãe é sub
metida a cuidadosa monitorização para 
identificação de compllc:açOes, Às vozes 
se usa antibiótico para prevenir lnfec· 
ções. Dependendo da sltuaçao, poderá 
sair da cama já nas primeiras seis horas 
ou então só depois de alguns dias. 
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DISTÓCIA DE OMBRO 

O qne é. Distócia quer dizer que o tra
balho de parto não progride. Na distó
cia de ombro o trabalho se detém porque 
os ombros ficam presos no canal do par
to depois da cabeça ter sido livrada. 

Sinais e sintomas. O parto se detém de
pois da cabeça emergir, mas antes de se
rem desj:-rendidos os ombros. Pode 
ocorrer inesperadamente em trabalho de 
parto que pnrecia evoluir normalmente. 

Tratamct.to. Várias são as manobras pa
ra o caso, inclusive se pode lançar mão 
de um.'i grande episiotomia; pode-se tam
bém tentar rodar o bebê e desprender 
primeiro o ombro posterior; fletir os joe
lhos da parturiente até o abdome; com
primir moderadamente o altc do útero 
e da pelve; tentar várias outras mano
bras, inclusive fraturando a clavícula do 
bebê. Se possível (o que raramente é ne
cessário) pode-se preferir fazer a cabeça 
do bebê voltar ao canal vaginal e rea li 
zar um parto cirúrgico. 

SOFRIMENTO FETAL 

O que é. O termo é usado para descre
ver a situação em que se acredita estar 
ep1 risco o concepto, em geral por falta 
de oxigênio. O sofrimento pode ser cau
sado por vários problemas, inclusive pela 

posição materna a exercer pressão sobre 
vários vasos sangüíneos; por enfermida
des maternas (anemia, hipertensão, car
diopatia) , por acentuada hipotensão 
arterial, ou por choque; por insuficiên
cia placentária, degeneração da placen
ta ou seu descolamento prematuro; 
compressão do cordão; atividade uteri
na prolongada ou excessiva; infecção fe
tal , anomalias, hemorragia fetal ou 
mesmo anemia. 

Sinais e sintomas. Os exatos sinais trans
mitidos pelo feto variam segundo a cau
sa do sofrimento . A mãe pode perceber 
mudança do padrão do movimento fe
tal ou ausência de movimento. O médi
co poderá detectar alterações do 
batimento cardíaco típicas do problema 
com o sonar Doppler ou através de mo
nitor fetal. 

Tratamento. Ao ser confirmado o sofri 
mento fetal (ver p. 321), costuma estar 
indicado o parto imediato. Se o parto va
ginal não for iminente, então realiza-se 
em geral a cesariana de emergência. Em 
alguns casos o médico prefere ressusci
tar o bebê ainda dentro do útero antes 
de fazer a cesárea, para mitigar o risco 
de sofrimento por falta de oxigênio. A 
manobra é feita ministrando-se muitas 
vezes à mãe algum medicamento para 
desacelerar as contrações uterinas, o que 
vai permitir aumentar o aporte de oxi
gênio ao feto; dilatar o vasos sangüíneos 

Primeiros Socorros para o Feto 
No final da gravidez, a ausencia de ati

vidade fetal pode indicar problema (ver p. 
2l7), Como 11 tltlvldade vai diminuindo em 
geral ames do feto sucumbir, essa diminui· 
çAo precls11 ser notificada ao médico. Em se· 
ral, Isso quer dizer que o feto apresenta 

menos de lO movimentos em período de duas 
horas. Não encontrando o médico, reco
menda·lf qut a a .. tante v4 para o pronto• 
socorro local mats próximo ou para a ma· 
ternldade. O atendimento Imediato As vezes 
permite salvar a vida do bebê. 
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da mãe e aumentar-lhe a freqüência car
díaca também ajuda, pois são medidas 
que aumentam o fluxo de sangue. 

LACERAÇÕES VAGINAIS 
E CERVICAIS 

O que são. São lacerações na vagina ou 
no colo uterino de magnitude variável. 
Ocorrem esporadicamente durante o tra
balho parturiente ou o parto. 

Sinais e sintomas. O sintoma mais ób
vio poderá ser o sangramento excessivo, 
embora o médico possa também 
identificá-las depois do parto. 

Tratamento. Em geral, todas as lacera
ções com mais de 2 em de diâmetro e que 
continuam a sangrar abundantemente 
são suturadas. Pode-se antes ministrar 
anestésico local, caso não tenha sido fei
to durante o parto. 

HEMORRAGIA PÓS-PAR'fO 
O que é. A hemorragia puerperal ou pós
parto de difícil estancamento é uma com
plicação grave mas incomum. Quando 
tratada de imediato, dificilmente cria ris
co de vida. Pode ocorrer quando o úte
ro se encontra demasiadamente relaxado 
e não se contrai em virtude de trabalho 
de parto muito longo e exaustivo; quan
do ocorre tocotraumatismo (parto trau
mático); quando o útero se mostra muito 
distendido (por gravidez gemelar, feto 
muito grande, excesso de líquido amnió· 
tico); quando a placenta exibe forma pe· 
culiar ou quando ocorre descolamento 
prematuro; e também em caso de fibro
mas que impeçam a contração simétrica 
do órgão e em caso de grande debilita· 
-,:do materna por ocasião do parto (ane
mia, pré-eclâmpsla, fadiaa extrema), 

A hemorragia pode ocol'rer Imediata· 
mente após o parto por causa de lacera· 

ções não tratadas no útero, na cérvice, 
na vagina ou em algum outro lugar da 
pelve ou ainda por causa de rompimen
to ou inversão uterina. Pode também 
ocorrer nas duas primeiras semanas de 
puerpério quando ficaram no útero frag
mentos da placenta. As infecções tam· 
bém a causam, logo depois do parto ou 
algumas semanas depois. A hemorragia 
puerperal ocorre mais habitualmente em 
mulheres com placenta prévia ou com 
descolamento prematuro da placenta an
tes do parto. Em raras ocasiões a causa 
está em algum distúrbio hemorrágico 
materno ate então não diagnosticado e 
de origem genética. Às vezes também é 
causada pelo uso de aspirina ou de ou
tros medicamentos que interferem no sis
tema de coagulação. 

Sinais e sintomas. Sangramento anormal 
depois do parto: o que satura mais do 
que um absorvente por hora, durante a1· 
gumas horas ou que se mostra de cor ver
melha acentuada em qualquer momento 
quatro dias d~pois do parto, sobt·etudo 
quando não cessa; odor f~tido no~ ló
quios; grandes coágulos de sangue (do 
tamanho de um limão ou maiores); dor 
ou inchação da região abdominal infe
rior além dos primeirosdias depois do 
parto. 

Tratamento. Dependendo da causa da 
hem.magia, o médico pode tentar alguns 
dos seguintes recursos para estancá-la: 
massagem uterina para estimular a con
tração do órgão; administração de me· 
dicamento'l (ocitoclna, ergometrlna, 
prostaglandinas) também estimulantes 
d11 contração uterina; identificar e repa· 
rar as lacerações; remover os fragmen· 
tos de placenta retidos. Se a hemorragia 
não cessar prontamente, terá de tomar 
outras m~diduH: ndmlnl~trut;llo lntruvo• 
nosa de liquidas e, se necessárl•>, hemo· 
transfusão; se for problumo do 
coagulaçao, terá de ministrar ag•mtes que 
a promovam, além Je antibióticos para 
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combater alguma infecção . As vezes se 
faz necessário o tamponamento uterino 
com gaze durante 6 a 24 horas, ou en
tão a ligadura da principal artéria uteri
na para controlá-la. Quando tudo ma
logra, torna-se necessária a remoção do 
útero. 

Mas é boa a chance de êxito do trata
mento e de rápida recuperação da mãe. 

INFECÇÃO PUERPERAL 

O que é. É uma infecção relacionada ao 
parto, rara em parturientes que recebem 
o devido atendimento obstétrico e que se 
submeteram ao parto vaginal sem com
plicações. Das várias infecções que nes
sa ocasião podem surgir, a mais comum 
é a endometritt , uma infecção do reves
timento uterino, que se mostra vulnerá
vel após o descolamento da placenta. É 
mais freqüente depois de parto cirúrgi
co que se seguiu a trabalho parturiente 
prolongado ou a ruptura precoce das 
membranas. Tam bém é mais comum 

quando fica retido no útero algum frag
mento placentário. Também é possível 
a infecção de ferida lacerada da cérvice, 
da vagina ou da vulva. 

Sinais e sintomas. Variam de acordo com 
o foco de origem. Febre discreta, dor ab
dominal vaga e às vezes corrimento vagi
nal fétido são os elementos que 
caracterizam a infecção do endométrio. 
Em caso de infecção de alguma ferida la
cerada, costuma ocorrer dor espontânea 
e à palpação do local; às vezes corrimen
to espesso e fétido; dor abdominal ou do 
lado do corpo; dificuldade à micção. Em 
certas infecções a febre chega aos 40°C e 
sobrevêm calafrios, dor de cabeça e mal
estar. Às vezes só se manifesta a febre. É 
sempre necessário informar o médico. 

Tratamento. A antibioticoterapia é mui
to eficaz, mas deve ser iniciada rapida
mente . Para determinar o agente 
etiológico pode haver necessidade de cul
tura (que permitirá a prescrição do anti
biótico correto). 

PARA ENFRENTAR A PERDA DA GRAVIDEZ 

Morte intra-uterina. Quando você não 
sentir qualquer manifestação da presen
ça do bebê na barriga por várias horas, é 
natural que receie pelo pior. E o pior é que 
o bebê tenha morri do antes de nascer. Fe
lizmente, isso é muito raro. Mas quando 
acontece, pode ter um efeito devastador. 

É possível que você se sinta afundar 
num mar de desesperança e de sofrimen
to d~pois de ouvir dizer que o batimen
to do bebê não está sendo mais ouvido 
e C(UO morr~.:u dentro elo 1'at1JJ'O, Podct·á 
ser difícil suportar a vida no seu dia-a
dia ao saber que o bebê dentro do utero 
nllCJ está mais vivo: as pesquisas mostram 
QUI! é maior a depressão quando o parto 

de um natimorto é feito depois de três 
dias do diagnóstico da morte fetal. Por 
esse motivo, o seu estado psíquico será le
vado na devida conta pelo médico ao de
cidir o que fazer a seguir. Se o trabalho 
de parto for iminente, ou se já começou, 
o seu bebê natimorto provavelmente te
rá um parto normal. Se o trabalho de par
to ainda não está para começar, o médico 
terá de optar entre a i:1dução imediata ou 
não ou então mandá-la de volta para ca
sa até que ele se inicie espontaneamente. 
Isso depende do tempo que ulntla 1·esta so. 
gundo a data prevista e de suas condições 
físicas e mentais. 

O processo de luto provavelmente se
rá semelhante ao de pais que perdem o 
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filho ao nascer ou depois dele (ver adian
te), embora às vezes manter o feto e dar
lhe um enterro normal não seja possível. 

Morte durante ou após o parto. Às ve
zes a morte do feto ocorre durante o tra
balho de parto ou o parto, às vezes logo 
depois dele. Seja como for, o mundo da 
gestante desmorona. Você esperou pelo 
bebê durante quase nove meses. Nesse 
meio tempo, sonhou com ele, ouviu-o 
chutar e soluçar, ouviu-lhe o batimento 
cardíaco. Comprou o berço, preparou o 
quarto, e também os amigos, a família 
e toda a sua vida para recebê-lo- e ago
ra volta para casa de mãos vazias. 

Não há provavelmente sofrimento 
maior do que o causado pela perda ue 
um filho pequeno. E embora nada pos
sa aplacar a mágoa penosa, algumas coi
sas podem ser feitas para que você torne 
o seu futuro mais suportável e para ate
nuar a depressão inevitável que se segue 
a essa tragédia: 

• Ver o beb~, segurá-lo e dar-lhe um no
me. O luto é uma etapa vital para acei
tar e recuperar-se da perda, mas não 
se pode chorar pela morte de uma 
criança sem nome que nunca se viu. 
Mesmo quando a criança nasceu com 
anomalia congênita, os especialistas 
afirmam que é melhor vê-lo do que 
não ver. O que se imagina é geralmen
te pior do que a realidade. Ao segurá
lo e jar-lhe um nome, você estará tor
nando a morte mais real para você. 
Acabará sendo mais fácil enfrentá-la. 
Também é hnportunte enterrá-lo com 
o devido funeral: tem-se ali mais uma 
oportunidade de dizer adeus. Ao tú· 
muJo você poderá voltar sempre que 
quiser para visitá-lo no futuro. 

• Convém discutir o resultado da ne
crópsia e outros pormenores com o 
médico para consolidar a realidade do 
que aconteceu e ajudar no processo de 
luto. É possível saber ele muitos deta-

lhes na sala de parto. Mas os medica
mentos, o estado hormonal e o choque 
sentido podem impedir a pessoa de 
compreendê-los perfeitamente. 

• Se possível, recuse a sedação na:> pri
meiras horas depois de receber a no
tícia. Embora atenue 0 sofrimento por 
alguns momentos, a sedação tende a 
apagar as lembranças e a realidade do 
que aconteceu. O luto se torna mais 
difícil, além de privá-los, a você e a 
seu marido, de apoio mútuo. 

• Se possível, guarde uma foto ou algu
ma outra lembrança, para que você te
nha algo tangível para acalentar ao 
pensar no bebê no futuro . Por mais 
mórbido que pareça, os especialistas 
afirmam que ajuda. Procure concen
trar-se nos atributos positivos - nos 
olhos grandes e nos longos cllios, nas 
lindas mãozinhas e nos dedinhos de
licados, na cabecinha cheia de cabe
los . 

• Peça aos amigos e às amigas para não 
removerem todos os vestígios dos pre
parativos feitos em casa. Diga-lhes 
que você mesma os removerá. Por 
mais bern-intem:ionados que estejam: 
se ao chegar em casa estiver tudo co
mo era antes, a tendência a negar o 
q ue aconteceu será maior. 

• Chore- por quanto tempo lhe pare
cer necessário. O choro faz parte do 
luto. Se não chorar agora, o assunto 
ficará pendente e terá de ser resolvi· 
do mais tarde. 

• Espere por dias difíceis. Você vai se 
sentir deprimida, vazia; vai sentir pro
funda tristeza; não vai conseguir dor
mir direito; vai brigar com o marido 
e negligenciar os outros filhos; pode
rá até imaginar que ouve o bebê cho
rando no meio da noite. Talvez sinta 
vontade de ser criança novamente, de 
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ser amada, acalentada, tratada com 
carinho. Tudo isso é normal. 

• Admita que os pais também ficam de 
luto. Mas o luto poderá parecer mais 
breve ou menos intenso. Em parte 
porque, diversamente das mães, eles 
não carregaram um bebê dentro da 
ba1 riga durante tantos meses. E mui
tas vezes têm uma maneira diferente 
de lidar com o sofrimento. Podem, 
pc.r exemplo, tentar não mais falar no 
assunto, para se mostrarem fortes pe
rante a esposa. Mas o sofrimento se 
manifesta de outras formas: mau hu
mor, irresponsabilidade, perda de in
teresse pela vida- ou podem aderir 
ao álcool para se sentin:m melhor. In
felizmente, o pai de luto pode não aju
dar muito a esposa. Nem ela a ele. 
Talvez ambos precisei n recorrer ao 
apoio noutro lugar. 

• Não encare o rr.undo sozinha. Se está 
com receio de sair à rua para não ter 
de ficar dando explicações a pergun
tascomo "Meu Deus, o que é que vo
cê tem?", peça a uma amiga para ir 
com você ao banco, ao supermercado. 
Uma que possa dar as explicações no 
seu lugar. Avise antecipadamente os 
colegas de trabalho e os outros conhe
cidos e amigos, para que nã;, tenha 
que ficar dando explicações difíceis. 

• É bem possf vel que algumas amigas e 
al~uns familiares não saibam como 
reagir e se afastem por algum tempo. 
Outros, tentando ajudar, podertlo fa· 
zer afirmações insensatas como "Pu
xa, eu sei exatamente como você está 
se sentindo". Ou então: "Ora, você 
logo logo vai poder ter outro filho." 
Ou ainda: "Foi bom o bebê ter mor
rido antes que você se apegasse a ele." 
Nã•) entendem que só quem já perdeu 
um bebê conseguirá compreender a si
tuação, ou que os pais se apegam aos 
filhos muito antes de nascerem, às ve-

zes antes da concepção. Se tais comen
tários forem freqüentes, peça a 
alguém para dizer às pessoas que vo
cê só gostaria de ouvi-los dizer que 
sentem muito. 

• O seu sofrimento se atenuará com 
o passar do tempo. Os dias difíceis se
rão entremeados de dias mais ale
gres; até que esses serão mais freq üen· 
tes que os primeiros. Mas prepare· 
se: o sofrimento poderá nunca passar 
de todo. O processo de luto, com os 
seus pesadelos, com as lembranças 
tristes, muitas vezes só se completa ao 
término de dois anos. O pior período 
é o dos três ou seis primeiros meses 
que se seguem à perda. Se depois de 
seis a nove meses o luto continuar a ser 
o centro de seu universo, se você per
deu o interesse por tudo o mais e não 
consegue viver normalmente, procu
re ajuda. Procure-a também se des
de o início você não vivenciou luto al
gum. 

• Procure apoio. Como muitos outros 
pais, vocês podem ganhar forças se 
freqüentarem algum grupo de mútua 
ajuda (pais que perderam bebês). Mas 
evite que tal grupo prolongue a sua 
mágoa ou o estado de luto. Se depois 
de um ano a perda ainda se faz sentir 
com muito pesar (ou mesmo antes, se 
você não conseguir levar vida normal), 
procure psicoterapia individual. 

• Não abuse dos tranqüilizantes e dos 
sedativos. Bmbora pareçam aJudnr a 
principio, podem interferir no proces
so de luto- e também podem causar 
dependência. 

• Recorra à religião se lhe parecer recon
fortante. Alguns pais se sentem mui
to magoados com Deus para tomar 
essa atitude, mas para muitos outros 
a fé é grande fonte de alivio. 
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Retardo do Crescimento Fetal na Gravidez Gemelar 
Os gêmeos, os trigêmeos e os quadrigê

meos são mais propensos ao retardo do cres· 
cimento fetal, sobretudo no terceiro 
trimestre. O que, vale reparar, não é de cau
sar surpresa. Por isso mesmo, é conduta co
mum na gravidez gemelar o acompanha
mento ultra-sonográfico freqüente a partir 
da 20~ semana. Quando se constata o mau 
desenvolvimento de um dos conceptos, torna
se necessária a super-visão intra-hospitalar. 
O parto será feito tão logo se complete a ma· 
turidade fetal de um dos dois (ou do maior) 
ou quando há risco para o menor continuar 
na cavidade uterina. Felizmente, são circuns
tâncias incomuns. • 

A natureza muitas vezes provê tais si· 
tuações por conta própria. Acredita-se que 
o número de gestações gemelares seja mais 
comum do que se pensa; mas não que che
guem a termo. No início dessas gestações em 
geral morre um (a gestante nem sempre é ca· 
paz de suprir as necessidades de tantos), mui
tas vezes sem deixar vestígio de que chegou 
a existir. As vezes, porém, os fetos múltiplos 
continuam a lutar pela vida, todos sofrendo 
e tornândo impossível a sobrevivência de 
qualquer um. Assim, como até então a Mãe 
Natureza não tomou as devidas providências, 
cabe à ciência médica tomar a frente e ten
tar salvar pelo menos um dos dois. 

Em geral é impossível saber se algum de
les não está passando bem. Mas o obstetra, 
através do ultra-som e de outros recursos 
mais sofisticados, poderá avaliar a condição 
dos bebês. 

Quando se descobre que não estão pas· 
sando bem, e que é muito cedo para o par
to, a soluçao obstétrica em países em que é 
permitido o aborto costuma ser a da remo· 
ção de um deles ou mais (a do que estiver em 
pior sltuaç4o) para que o restante tenha con· 
dições de sobreviver. Esse procedimento tam
bém e recomendado quando um deles 
apresenta séria anomalia congênita (como 
falta de parte do encéfalo, por exemplo). 

Alguns módicos sô rooomcndnm o~su r~ .. 
duqAo da gravtdo~ pura altuuçOuN om que hei 
mals de quatro fetos; outros adotam a con-

duta em caso de trigêmeos, quando parl'ce 
ser a mais apropriada. Alguns pesquisado· 
res sugerem que como até o fim do primeiro 
trimestre a natureza poderá ainda reduzir o 
número de fetos, a melhor ocasião para con· 
siderar essa conduta é por essa época. 

Se a redução da gravidez é recomenda· 
da, os pais nesses casos terão de tomar a di· 
fícil decisão de deixar o médico agir. Nos 
países em que essa é conduta já instituída, 
recomenda-se que tomem a decisão só depois 
de ouvir uma segunda opinião para terem cer· 
teza da acuidade diagnóstica. Discutirão en· 
tão o risco da perda de todos os conceptos 
em decorrência do procedimento: quanto 
maior a experiência do cirurgião e maior o 
êxito, menor o risco envolvido. 

Por fim, se a religião desempenhar pa· 
pel importante na vida do casal, boa idéia se
rá obter a opinião médica e também 
espiritual. Cria-se assim a possibilidade de ser 
necessário conversar com um especialista em 
deontologia médica (ética médica), com um 
geneticista ou conselheiro genético, com rr.é· 
dico especializado em medicina matemo-fetal 
e também com o obstetra, evirlentemente. 
Nessas discussões, vão perceber que muitos 
especialistas (inclusive certos teólogos cató· 
licos) acreditam ser preferível tentar salvar 
um dos fetos a deixar todos morrerer11. (Por 
outro lado, muitos questionam a simples re· 
dução que poderia ser feita por mera <:onve
niência - não há espaço em casa vor 
exemplo para quatro berços.) Ler "Quando 
se Descobre Alguma Anomalia Congênita", 
p. 395 e "Para Enfrentar a Perda da Gravi
dez" (p. 41 1). 

Depois que o casal toma a decisão, terá 
de aceitar que foi n mais acertada. Se a con
duta não der certo, não deverão culpar a >i 
mesmos. 

•Em caso de 11ravldcz gemelar e lmpurrunte se
lllllr umu dietu cqulllbrudu, uon1o n t>Mn ldent, 
rlgoro•nlll~lll~, ~0111 u• IIUT0NUI JIIO~ fU ÇUIIIUIIliUIIOJ 
i\ p. l ijO. A <Jiuto ujudu no urosulmumo dos bcbh. 
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• Não engravide antes de completar o 
processo de luto. Só engravide se for 
a vontade de vocês dois- esperando 
o momen r o oportuno recomendado 
pelo médico (e sem achar que a gravi
dez vai resolver o problema do luto). 
Mas não engravide só para sentir-se 
melhor, para atenuar a cult:. a ou o ran
cor ou para se tranqüilizar. Não 
adianta e pode até criar uma grande 

sobrecarga emocional ante a expecta
tiva da nova chegada. Qualquer deci
são sobre a fertilidade futura - seja 
a de ter outro filho, seja a de ligar as 
trompas, por exemplo - deve ser 
adiada até que a mágoa maio r tenha 
passado. 

• Reconheça que a culpa pode compli
car o luto e dificultar a adaptação à 

Perda de um Gêmeo 
O casal que perde um gêmeo (ou mais 

t1e um, em caso de prenhez tripla, quádru
pla etc.) terá de comemorar o nascimento de 
um e lamentar a perda do out ro ao mesmo 
tempo. Se for esse o seu caso, talvez se sinta 
muito deprimida para lamentar a perda do 
que morreu e desfrutar do que sobreviveu
já que são dois processos vitalmente impor
tantes. Caracteristicamente, a mãe pensa: 
"Eu deveria estar feliz por ter tido um filho, 
mas estou aborrecida e não consigo tomar 
conta dele direito." É preciso entender os 
motivos desse sentimento para que você pos
sa se sentir melhor: 

• Você perdeu o estímulo e o prestígio por 
ser mãe (e pai) de gêmeos, uma fantasia 
que cresceu mui to desde que a gravidez ge
melar foi diagnosticada. Mesmo que não 
soubesse antecipadamente da sua existên
cia, sente-se trapaceada. Mas não se sinta 
culpada: o desapontamento é normal. La
mente essa perda e a perda do bebê. 

• Yo~ê se sentirá embaraçada ao ter de ex
plicar à família e aos amigos que só teve 
um filho, quando todos estavam ansiosos 
e nu mesma expectativa que você pelos gê
mos. Para aliviar a carga, peça a umu ami
go ou parente paro ir dando a notlclu. Ao 
Nnlr pulu prlmolru Yllit com o llebG, puçau 
alsuém para sair com você e que vá dan
do us explicações necessárias. 

• Você poderá sentir-se inferiorizada co· 
mo mulher ou como mãe por ter perdi
do um dos bebês, sobretudo quando fo
ram concebidos in vitro ou por transferên
cia de gametas na trompa de Falópio . Na
turalmente, nada do que aconteceu tem a 
ver com o seu valor como mãe ou como 
mulher. 

• Você talvez se sinta como se estivesse sen
do punida -seja por achar que não con
seguiu cuidar de duas crianças, seja porque 
queria mais um menino do que uma me
nina (ou vice-versa), ou então porque na 
verdade não queria gêmeos. Embora seja 
um sentimento de culpa comum em pais 
que perdem a gravidez, não se justifica de 
forma alguma. 

• Talvez você se preocupe com o fato de que 
se lembrará em todos os aniversários do 
que snbrevlveu, ou no seu primeiro "mil
mil." , da criança que perdeu e do que po· 
deria ter sido feito. Pois é verdade que is· 
so poderá ocorrer. Nessas ocasiões convém 
partilhar esses sentimentos com o marido, 
e não suprimi-los. 

• Talvez você ache que o bebê sobreviven
te, ao crescer, seja atormentado pela per
du. Bmboru ulauns aentt:QS q \IC 1\lbrevlvetn 
pareçam sentir que esteja faltando alguém 
ou pareçam mais solitários que as outras 
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perda. Se você achar que a perda do 
filho foi um castigo por ter mostrado 
sentimentos ambivalentes perante a 
gravidez, ou por falta de atributos pa
ra a maternidade, busque auxílio pro
fissional. É preciso entender que tais 
sentimentos não são os responsáveis 
pela perda. Procure ajuda também se 
você antes duvidava de sua feminili
dade e agora teve as suspeitas confir-

crianças, não deverá sofrer pela perda a 
menos que você insista no assunto. Com 
muito amor e muita atenção, você terá cer
teza de criar um filho seguro e fe liz. 

• Ao tentar ajudar, os amigos e a famíüa po
derão exagerar ao darem as boas-vindas ao 
filho vivo, mantendo um silêncio educa
do a respeito do outro que morreu. Ou tal
vez lhe digam para valorizar o que está vivo 
eesquecero que perdeu. Essas atitudes in
sensíveis talvez a magoem e lhe causem 
rancor. Deixe as pessoas saberem que vo
cê precisa lamentar a morte de um e co
memorar a vida do outro. 

• Não lhe permitiram ou talvez você não se 
tenha permitido vivenciar o luto. Mas se
rá preciso para resolver de uma vez por to
das a perda. Siga nossos conselhos à p. 
411, para que aceite mais facilmente a mor
te do bebê como realidade. 

• Você acredita que desfrutar da alegria com 
o bebê sobrevivente talvez seja desleal pa
ra com o que morreu. Embora seja um 
pensamento natural, não lhe dê importân
cia. Ao amar o irmilozlnho que morreu e 
que o acompanhou no útero duran te ta .t
tos meses, você estará honrando a crian
ça perdida, coisa que certamente ela 
aprovaria. Por outro lado, idealizar o que 
morreu e comparar o que sobrevi v eu com 
essa lmaaem ldenllzuc.ta pode ter efeitos 
destrutivos. Se você não se sentir bem em 
relação ao batismo ou a ali uma outra Ce· 

madas (você não conseguiu gerar um 
bebê vivo) ou se achar que fracassou 
e estragou sua família e suas amigas. 
Se você sentir culpa só em peusar em 
retornar à vida normal porque estaria 
sendo desleal para com o bebê mor
to, talvez ajude pedir a ele, espiritual· 
mente, que a perdoe e que lhe permita 
voltar a desfrutar a vida . 

rimônia de boas-vindas ao que está vivo, 
faça lllguma outra de adeus ao que mor
reu, antes ou ao mesmo tempo. 

• Você agora vi vencia a depressão do pós
parto. É normal, com ou sem a perda de 
um filho, poi:. o caos hormonal nesse mo
mento torna tudo mais dif!cil de suportar, 
cansa mais conflito interior. Consulte a p. 
446 para algumas dicas que a ajudar.ão a 
enfrentar a depressão puerperal. 

• Vocêreceiaque a perda vivida e queaeon
seqüente depressão prejudiquemo relacio
namento com o marido. É algo milito 
improvável se vocês dois compartilha rem 
os sentimentos, sejam positivos, sejam ne
gativos. Uma pesquisa revelou que ~OOJo 
dos pais que vi vendaram essa t>xperiência 
descobriram que o seu casamento foi for
talecido pela ajuda mútua que deram wn 
ao outro durante o período de luto. 

• Você receia que ossentimcntosambivaJen
tes prejudiquem os cuidados com o bebê. 
Lembre-se de que não há razão para sen
tir culpa por sentimentos que silo comple· 
tarnente normais. 

Dê um tempo para você mesma. É bem 
provável que logo você venha 11 sentír·se 
melhor e se você se perruitir conseguirá des· 
frutar de todas as alegrias com o novo be· 
be. 
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Por Quê? 
A questão filosófica "Por quê?" talvez 

nunca venha a ser respondida. • Mas costu
ma ser de grande utilidade aos pais enluta
dos colocarem a tragédia ocorrida dentro de 
uma p~rspectiva d~ realidade procurando en
tender as causas físicas da morte do feto ou 
do recém-nascido. Mmtas vezes o beb~ pa
rece perfeitamente normal e a única manei
ra de descobrir a causa da morte é através 
do exame cuidadoso da história gestacional 
e de um exame completo do concepto. Se o 
feto morreu no útero ou se foi natimorto, 
também é importante o exame histopatoló
gico da placenta por patologista. A princi
pio poderá parecer que o conhecimento da 
causa torne a aceitação da perda mais fácil, 
mas no decurso do tempo você verá que sim. 
Saber o que aconteceu não responde à per-

gunta antes formulada: por que aconteceu a 
você e a seu bebê? Mas encerra o caso e aju
da a você se preparar para uma gestação 
futura. 

Naturalmente às vezes é impossível de
terminar o que saiu errado, caso em que o 
casal enlutado terá de aceitar o fato à luz da 
própria filosofia pessoal. Talvez ambos acei
tam como o resultado da vontade de Deus 
ou como um evento aleatório sobre o qual 
os seres humanos não têm controle. Em qual
quer caso, a perda do bebê nunca deve ser 
vista como punição ou castigo. 

• As autoras recomendam sobre esse tema o livro 
de Harold S. Kushner: Why Bad Things Happen 
to Oood People. 
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O Puerpério: 
A Primeira Semana 

Os SINTOMAS 

------------------------------------------------------

D
urante a primeira semana de puer
pério, dependendo do tipo de par
to (fácil ou difícil, vaginal ou ce

sáreo) e de outros fatores, talvez você ex
perimente todos os seguintes sintomas ou 
só alguns deles: 

FfSICOS: 

• Corrimento vaginal sangumeo (ló
quios) que se torna acastanhado ao 
fim da primeira semana 

• Dores abdominais pós-parto, com as 
contrações do útero 

• Exaustão 

• Desconforto perineal, dores ou dor
mências perineais, em caso de parto 
vaginal, especialmente se houver su
tura (as dores se agravam com o es
pirro e a tosse) 

• Dor na incisão e, depois, dormência 
na região, em caso de cesariana (espe
clnlmente se for a primeira) 

• Desconforto ao sentar e ao andar em 

caso de episiotomia, de laceração ou 
de cesariana 

• Dificuldade de urinar durante um dia 
ou dois; dificuldade e mal-estar ao 
evacuar nos primeiros dias; cons
tipação 

• Dores generalizadas, sobretudo se a 
expulsão foi difícil 

• Olhos injetados; manchas roxas ao re
dor dos olhos, bochechas e outros lu
gares em virtude de expulsão vigorosa 

• Sudorese, possivelmente profusa, de
pois dos primeiros dias 

• Desconforto mamário e ingurgitamen
to dos seios por volta do terceiro ou 
quarto dia de pós-parto 

• Mamilos inflamados ou com fissuras, 
em caso de aleitamento ao seio 

EMOCIONAIS: 

• Alegria, depressão, oscilação entre os 
dois estados 
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• Insegurança e apreensão a respeito do 
papel de mãe, sobretudo se você esti
ver amamentando 

• Frustração, para quem ainda estiver 
no hospital e gostaria de voltar para 
casa 

• Pouco interesse em sExo ou, menos ha
bitualmente, aumento do desejo (as 
relações só serão permitidas depois de 
pelo menos quatro semanas de puer
pério) 

As PREOCUPAÇÕES COMUNS 

SANGRAMENTO 

"Disseram-me poro esperar por um corrimen· 
to com sangue depois do parttJ, mas quando me 
lerantei da coma pela primeira rez e vi .~·angae 
esco"endo pelas minhas pernas, fiquei realmen· 
te assustada." 

Não se assuste. Essa secreção de san
gue, muco e de tecidos do seu úte

ro, conhecida como lóquios, é normal
mente tão intensa ou mais intensa do que 
um período..lnenstrual. E embora pare
ça mais copiosa do que realmente é, po
derá cc mpletar o volume de duas xícaras 
antes de começar a ceder. Um jorro re
pentino ao se levantar da cama nos pri
meiros dias é comum, e não é causa de 
preocupação. E como os lóquios têm por 
ingrediente principal o sangue e talvez 
um ou outro coágulo, durante esse pe
ríodo, o corrimento será bem avermelha
dQ durante dois ou três dias, para depois 
gradualmente tornar-se aquoso e rosado, 
então acastanhado e por fim branco
amarelado pelas próximas duas semanas, 
mais ou menos. Devem ser usados absor
ventes hlgi!nicos para absorção do flu
xo que poderá continuar mais ou menos 
intenso durante umas seis semanas. 

A amamentação e a administração in
travenosa ou 1ntromuscular de ocltoclna 
(rotineiramente prescrita por alguns mé
dicos depois do parto) podem reduzir o 
fh . .xo dos lóquios pela estimulação da 

contração uterina e pelo auxílio ao úte
ro para retornar ao tamanho normal 
mais depressa. A contração do útero de
pois do parto é importante porque pin
ça vasos sangüíneos expostos no local em 
que a placenta se separou da parede ute
rina, prevenindo portanto a hemorragia. 
Se o útero estiver muito relaxado e não 
se contrair, ocorre sangramento exces
sivo. Se, enquanto você estiver no hos
pital, perceber qualquer sinal de hemor
ragia puerperal arrolado à p. 429 (al
guns dos quais podem também indicar 
infecção), notifique a enfermeira ime
diatamente. Se qualquer desses sinais 
ocorrer quando já estiver em casa, cha
me o médico; se não encontrá-lo, vá pa
ra um serviço de emergência (no hospital 
em que foi feito o parto, se possível) ime
diatamente. Para saber como se trata a 
hemorragia no pós-parto, consultar p. 
410. 

SUA CONDIÇÃO NO 
PUERPÉRIO 
"Pareço e me sinto como se tivesse estado num 
n'ngue de boxe e nilo numa sala de parto. eo. 
mo pode!" 

Voce provnvolmento lutou maia pata 
ter o filho do que muitos lutadores 

de boxe num ringue. Assim, não sur 
preende que, graças às contrações "igô-
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ro~as e aos extenuantes esforços expul
sivos, você pareça e se sinta como se ti
vesse lutado vários rounds. Muitas 
mulheres ficam assim, sobretudo depois 
de um trabalho de parto prolongado e 
difícil. Nãc são incomuns no puerpério: 

• Olhos roxos ou negros ou com man
chas de sangue (os óculos escuros os 
cobrirão em público até retornarem ao 
normal; compressas frias durante 10 
minutos, várias vezes por dia, ajudam 
no prucesso). 

• Meuchas roxas, desde pequenos pon
tos na bochecha até hematomas maio
res, ou então manchas negras ou 
azuladas no rosto e na região superior 
do tórax . 

• Dor no local das incisões (episiotomia 
ou cesariana) ou de suturas de re
paração. 

• Dor pélvica em decorrência <io esti ra
mento (ver p. 326). 

• Dificuldade em respirar profundamen
te por causa do esforço excessivo dos 
ntúsculos torácicc.s durante os esfor
ços expulsivos (banhos quentes, du
chas ou calor local podem mitigar o 
desconforto). 

• Dor espontânea e ao pai par na região 
do cóccix., seja por lesao dos múscu
los do assoalho pélvico, seja por fra
tura desse osso (calor e massagem 
ajudam). 

• Dolorimento generalizado (mais uma 
vez, o aquecimento pode ajudar) . 

Embora no período pós-parto seja 
normal sentir-se como se tivesse levado 
uma surra, é bom informar, sem demo
ra, ao médico ou à enfermeira, caso per
ceba algum dos sintomas acima ou 
qualquer outro que lhe pareça incomum. 

AS DORES DO PUERPÉRIO 

"Venho sentindo cóliaJS no abdome, prindpal
mente quando amamento." 

Provavelmente são as "dores do puer
pério". Acredita-se serem causadas 

pelas contrações do útero que retoma 
à sua posição pélvica normal depois 
do parto. As contrações costumam ser 
mais percebidas ou mais intensas em 
mulheres com musculatura uterina flá
cida (com falta de tônus), seja em vir
tude de partos anteriores, seja em vir
tude de estiramento excessivo (gestação 
gemelar). 

Podem ser mais pronunciadas duran
te a amamentação, quando é liberada 
ocitocina, o hormônio estimulador das 
contrações. A analgesia branda pode ser 
prescrita quando necessário, embora as 
dores cedam normalmente no prazo de 
quatro a sete dias. Quando os analgési
cos não as aliviam, ou quando elas per
sistem por mais de uma semana, convém 
consultar o médico para exclusão de ou
tros problemas do puerpério, inclusive 
infecção. 

DOR NA REGIÃO 
PERINEAL 

''Nilo fiz epislotomla e nem sofri qUII/quer trau
ma. Por que sinto tQIIfU dor?" 

Não se deve esperar que uma criança 
de 3 quilos atravesse o canal do par

to sem ser percebida. Mesmo quando o 
perfneo tiver ficado preservado durante 
o parto, terá sofrido alguma distensão, 
alguma escoriação, alguma forma de 
traumatismo; e o desconforto local, le
ve ou um pouco intenso, é resultado mui
to normal. 

"Minha eplslotomia d6/tanto que receio que 
os pontos estejam lrifectodos. Como saber?" 
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A inflamação perineal experimentada 
por todas as gestantes que têm par

to vaginal pode se complicar em virtude 
de h.:são perineal , espontânea ou cirúr
gica. Como toda ferida reparada, a epi
siotomia ou a laceração levam tempo 
para cicatrizar - em geral de 7 a 10 dias. 
Dor durante esse período, salvo quando 
muito pronunciada, não significa que se 
tenha desenvolvido uma infecção. 

A infecção é possível, mas muito im
provável quando se teve o devido aten
dimento obstétrico. Durante a perma
nência hospitalar, uma enfermeira veri
ficará diariamente o períneo para 
certificar-se de que não há processo in
flamatório ou infeccioso. E a in~truirá 
para a correta higiene perineal nessa fa
se, que é importante na prevenção das 
infecções, não só do local da episioto
mia, mas também do trato genital (febre 
puerperal). Por esse motivo, as mesmas 
precauções se aplicam a todas as gestan
tes, tenham ou não sido submetidas à 
episiotomia. Eis um plano de higiene pe
rineal a ser seguido durante 10 dias: 

• Trocar os absorventes a intervalos de 
no mínimo quatro ou seis horas. Evi
tar esfregar a região durante a troca. 

• Removê-los da frente para trás, evi
tando trazer germes do reto para a 
vagina. 

• Esguichar ou derramar água morna 
(ou solução anti-séptica, quando reco
mendada pelo médlco) no períneo de
pois de urinar ou defecar. Enxugar, 
sem esfregar, com coxins de gaze, ou 
outro material propício, sempre da 
frente para trás. 

• N4o colocar as mtlos na área até que 
se complete a cicatrização. 

Embora o desconforto provavelmen
te venha a ser mais ac~ntuado em caso 
de episiotomia (com prurido em volta 

dos pontos, além da inflamação), as su
gestões para dar mais alívio são sempre 
bem recebidas por todas as novas 
mamães: 

• Banhos de assento com água morna, 
compressas quentes, uso de calor lo
cal (com lâmpada).1 

• Aplicar no local compressa de gaze 
embebida em loção de hamamélis fria 
ou luva cirúrgica cheia de gelo picado. 

• Usar anestésico local, sob a forma de 
spray, creme ou pomada; os analgé
sicos brandos podem ser prescritos pe
lo médico. 

• Deitar de lado; evitar ficar muito t~m
po sentada ou de pé, para não forçar 
os tecidos da região. Sentar em traves
seiro ou em almofada, retesando as 
nádegas antes de sentar. 

• Fazer os exercícios de Kegel (ver p. 
225) com a maior freqüência possível 
depois do parto, por todo o puerpé
rio, para estimular a circulação local, 
que promoverá a cicatrização e melho
rará o tõnus muscular. (Não se assus
tar se não sentir nada no local ao 
fazê-los; depois do parto, a região fi
ca dormente, meio insensível. A sen
sibilidade perineal retornará gradual
mente nas semanas seguintes.) 

DIFICULDADE EM URINAR 

"Já faz horas que meu]ilho nasceu e ainda nllo 
consegui urinar. " 

A dificuldade em urinar nas primeiras 
24 horas do parto ê comum. Algll· 

mas mulheres não sentem quah1uer nt· 

1Usar lâmpada térmica s6 sob supervisão no 
hospital, ou em casa, com as devidas Instruções 
do médico para evitar queimaduras. 



cessidade; outras a sentem com premên
cia, mas não conseguem. Ainda outras 
conseguem, mas sentindo dor e queima
ção. Há muitas causas para a disfunção 
v~sical depois do parto: 

• Cresce a capacidade de distensão da 
bexiga: repentinamente há mais espa
ço para expandir-se- por isso, a ne· 
cessidade de urinar pode passar a ser 
menos freqüente. 

• A bexiga pode ter sofrido algum trau
matismo durante o parto em decorrên
cia da compressão exercida pelo feto, 
paralisando-se temporariamente. Mes
mo cheia, ela poderá não enviar os si
nais necessários que denunciem a 
premência de urinar. 

• Os medicamentos e a anestesia podem 
diminuir a sensibilidade da bexiga ou 
a percepção materna dos sinais desta 
enviados aos centros nervosos. 

• A dor na região perineal pode causar 
contração espasmódica reflexa da ure
tra, tornando a micção difícil. O ede
ma (inchação) perineal pode também 
interferir na micção. 

• Uma série de fa tores psicológicos po
de inibir a micção - medo de urinar 
e sentir dor, falta de privacidade, 
constrangimento (ou desconforto) em 
usar a comadre ou necessidade de aju
da para ir ao banheiro. 

• A sensibilidade no local da episioto
mia ou da reparação da ferida lacera
da pode causar queimação ou dor ao 
urinar. (A queimação pode ser um 
pouco aliviada quando se urina de pé 
e com as pemas abertas, de sorte a ver
ticalizar o jato, sem tocar nos pomos 
doloridos.) 

Dada a dificuldade da micção depois 
do parto, é essencial que se esvazie a be-

xiga no prazo de seis a oito horas - pa
ra evitar infecção urinária, perda do 
tônus da musculatura vesical por disten
são excessiva e hemorragia em virtude de 
a bexiga dificultar a oportuna descida do 
útero. A enfermeira então costuma per
guntar com freqüência se a parturiente 
já urinou. Talvez lhe peça para urinar em 
coletor, para determinação da diurese 
(volume produzido de urina numa uni
dade de tempo) e talvez palpe a bexiga 
para ver se não está distendida. 

Se a parturiente não tiver urinado no 
prazo aproximado de oito horas, o mé
dico poderá cateterizar a bexiga (inser
ção de cateter vesical pela uretra) para 
permitir-lhe o esvaziamento. A micção 
é favorecida pelos seguintes fatores: 

• Caminhar. Levantar da cama e dar 
uma breve caminhada logo depois do 
parto, desde que permitido, ajuda na 
ativação vesical (e intestinal). 

• Se houver constrangimento perante a 
audiência, peça à enfermeira para 
aguardar do lado de fora do banhei
ro enquanto urina. Ela retornará em 
seguida para lhe mostrar como se faz 
a higiene perineal. 

• Se a parturiente estiver muito debili
tada para ir ao banheiro e tiver de usar 
comadre, deverá exigir privacidade; se 
a comadre for de metal, certifique-se 
de que a enfermeira a aqueça, se pos
sível, e lhe traga água quente para a 
higiene perineal (capaz de estimular a 
micção); sente-se na comadre, em vez 
de ficar deitada sobre ela. 

• Aquecer a região com um banho de as· 
sento ou resfriá-la com compressas de 
gelo, o que for capaz de induzir n mie• 
ção na parturiente. 

• Abra a torneira ao tentar urinar. A 
água correndo na pia ajuda a estimu
lar a sua própria torneirinha. 
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Depois de 24 horas, o probleminha in
significante já se terá tornado um pro
blemão. A mulher no puerpério começa 
urinando com freqüência à medida que 
são eliminados os Uquidos gestacionais 
acumulados. Se ainda for difícil urinar, 
ou se a diurese é pequena (pequeno vo
lume urinário num determinado perío
do de tempo) pelos dias que se seguem, 
surge a possibilidade de infecção uriná
ria. Entre os sintomas da cistite simples 
(infecção da bexiga) estão: dor e/ ou 
queimação ao urinar que persiste mes
mo depois de reduzida a sensibilidade no 
local de episiotomia ou de sutura; mic
ção freqüente e premência para urinar 
(com pequena eliminação de urina); e, às 
vezes, febre baixa. Já os sintomas de in
fecção renal são mais pronunciados: fe
bre alta e dor nas costas, de um ou de 
ambos os lados - além, em geral, dos 
já mencionados sintomas da cistite. O 
médico deve dar início ao tratamento 
com antibiótico específico para o agen
te infeccioso, caso se confirme a infec
ção. A recuperação é auxiliada quando 
se bebe l{quido em abundância. (Ver 
também p. 362.) 

EVACUAÇÃO 
"O [Xlrto foi há uma semana e ainda nilo fui 
ao banheiro. Embora sinta vontade, tenho me
do de fazer força por cuu.'ia da minha episiuto
mla." 

Aprllnrh·a evn~;unçllo dt:pol~ do porto 
é um acontecimento importante no 

pós-parto imediato. Pode ser precedida 
por dias de cada vez mais acentuado mal
estar físico e emocional. 

Vários fatores psh.:ológil.:os podem in
terferir com o retorno ao funcionamen
to intestinal normal nesse período. Em 
primeiro lugur, os milsculos ubdomlnals 
que ajudam na eliminação foram disten· 
di dos durante o parto, mostrando-se flâ· 
cido~ e ineficientes. Em segundo lugar, 

o próprio intestino talvez tenha sofrido 
algum traumatismo durante o parto, ten
do ficado preguiçoso. Ademais, pode ter 
sido esvaziado antes ou durante o par
to, estando ainda vazio em decorrência 
de nenhuma ingestão de alimentos sóli
dos durante o trabalho de parto. 

Talvez porém os fatores que mais ini
bam a atividade intestinal no início do 
puerpério sejam os psicológicos: o me
do infundado de rompimento dos pon
tos; o constrangimento natural com a 
falta de privacidade no hospital; l! a exi
gência de ter de evacuar, que só torna a 
evacuação ainda mais custosa. 

Embora o retorno à normalid21de em 
geral transcorra sem maiores esforços, 
não é preciso sofrer indefinidamente. 
Várias medidas ajudam a resolver o 
problema: 

Não se preocupar. Náo há maior inibi
ção ao livre trânsito intestinal do que a 
preocupação em evacuar. Não st: preo
cupe com os pontos - eles não vão se 
romper. E não se preocupe se levar al
guns dias para conseguir; isso é normal 
também. 

Dieta com resíduos. Dê preferência aos 
grãos e às frutas frescas, aos legumes e 
verduras, sempre existentes no cardápio 
do hospital. Complemente a dieta hos
pitalar, que para muitas é constipante, 
com alimentos que estimulem a ativida
de intestinal trazidos de fora. Maçãs, 
passas e outras frutas secas, nozes, al
guns tipos de biscoitos, anlxns c:ie ~:erílltl 
ajudam bastante. O chocolate__- presell· 
te tão comum a quem está internado -
só agrava a constipação. 

L14uidos em abuudiiuciu. Não só é pre
ciso compensar a perda de liquidas du
rante o trabalho de pano e o parto como 
é nec.:cssúrlo inilll'l·los em maior nbun· 
dância- mormente água e suco de fru
tas- para ajudar a amolecer a matéria 
fecal em caso de constipação. 
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Exercitar-se. A parturiente não vai cor
rer a maratona no primeiro dia depois 
do parto, mas poderá dar breves passeios 
pelos corredores do hospital. A inativi
dade do corpo fomenta a inatividade in
testinal. Os exercícios de Kegel, que 
podem ser praticados na cama quase que 
imediatamente após o parto, ajudam a 
tonificar não só o perfneo mas também 
o reto. 

Não faça esforço exagerado para eva
cuar. O esforço à evacuação não vai 
romper os pontos, mas é capaz de cau
sar hemorróidas. Quem tem hemorrói
das talvez encontre alfvio em banhos de 
assento, no uso de anestésico tópico, no 
uso de supositórios, nas compressas 
quentes ou frias. 

As primeiras.evacuações podem trans
correr com grande incômodo. Mas assim 
que as fezes amolecerem e a atividade se 
tornar mais regular, o desconforto dimi
nuirá e por fim cessará. 

TRANSPIRAÇÃO 
EXCESSIVA 

"Tenho me levantado à noite ensopado de suor. 
É normal?" 

O "'ne o médico provavelmente chama 
dt Jiaforese (mas cuja designação 

mais comum é p~rspiraçilo ou sudorese) 
é uma das maneiras que o corpo tem de 
livrar-se dos líquidos acumularfos duran
te a gestação, na semana que segue ao 
parto. Não raro, a transpiração persiste 
problematicamente por algumas sema
nas, em virtude de aj ustes hormonais 
puerperais. Não se preocupe; certifique
se apenas da devida reposlçao de Uqul
dos - sobretudo durante o aleitamento 
- , bebendo-os em abundância. Para 
melhorar o conforto de quem transpira 

mais durante a noite, recomenda-se re
cobrir o travesseiro com uma toalha ab
sorvente. 

Como precaução, convém verificar 
a temperatura, notificando o médico 
quando acima de 37 ,5°C. 

LEITE EM QUANTIDADE 
SUFICIENTE 

"Tive meu filho há dois dias, mas nao sai leite 
algum dos meus seios quando os aperto, 11em 
mesmo colostro. Fico pensando se o bebll nao 
vai morrer à mingua. " 

Não só o bebê não irá morrer à 
- mingua, mas talvez ele não esteja 
ainda com fome. Os bebês não nascem 
com apetite, nem com necessidades nu
tricionais imediatas. E quando começar 
a ficar com fome, ansioso por um seio 
cheio de leite (no terceiro ou quarto dia 
de pós-parto), sem dúvida a mãe será ca
paz de amamentá-lo. 

O que não significa que os seios este
jam vazios por enquanto. O colostro 
(que provê o bebê de nutrientes em quan
tidade suficiente por agora e de impor
tantes anticorpos que seu corpinho ainda 
não sabe produzir, enquanto ao mesmo 
tempo ajuda a esvaziar-lhe o sistema di
gestivo do excesso de muco e do mecô
nio intestinal) está definitivamente 
presente na diminuta quantidade neces
sária. (A essa altura, o bebe ~6 noccss!· 
ta, mais ou menos, de uma colher de chá 
de colostro.) Mas até o terceiro ou quar
to dia de pós-parto, quando as mamas 
começam a intumescer e a se encher, não 
será muito fácil retirar-lhes o leite ma
nualmente. Mesmo o bebê com um dia 
de vida, sem experiência prévia, está 
mais capacitado a extrair este pr~-ldte do 
que a mãe. 
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INGURGITAMENTO 
MAMÁRIO 

"Jieio enfim o leite, e osmeusseiosjicaram de 
tamanho três vezes maior que o normal - e 
tCo duros, tão ingurgitados, tão dolorosos que 
filio suporto nem colocar sutiã. É assim que l'ou 
ficar até o desmame do bebê?" 

Se seios muito dolorosos, duros que 
nem pedra e do tamanho dos de uma 

dançarina exótica fossem o que as ma
mães haveriam de esperar durante todo 
o aleitamento, os bebês, na grande maio
ria, seriam desmamados antes de entra
rem na segunda semana de vida. O 
ingurgitamento, causado pela chegada 
do leite, pode tornar a amamentação 
uma agonia para a mãe, e, se •)s mami
los se encontram achatados pelo aumen
to de volume, pode ser frustrante para 
o bebê. A condição pode ser agravada 
quando a amamentação só começa 24-36 
horas depois do nascimento, uma roti
na em alguns hospitais. 

Felizibente, o ingurgitamento e seus 
efeitos penosos diminuem gradualmen
te, desde que se estabeleça um sistema 
bem coordenado de oferta e demanda de 
leite-- em questão de alguns dias. A in
flamação mamilar -cujo auge costuma 
ocorrer por volta do 20? dia de aleita
mento- também diminui rapidamente, 
à medida que os mamilos se enrijecem 
devido ao sugar freqüente. Algumas mu
lheres, sobretudo as de pele clara, podem 
sofrer de fissuras e sangramento mami
lares. O fenOmeno, com o devido cuida
do (ver p. 440), é apenas temporário. 

Até a amamentaç!lo tornar-se gratifi· 
cante e completa como se espera que se
ja - e, acredite ou não, indolor -, há 
algumas medidas que você pode tomar 
pll!a 1nit1sar o IncOmodo e acelerar o es· 
tabeleclmento de um bom suprimento de 
leite (ver Iniciação ao Aleitamento, p. 
436). 

INCURCIT AMENTO EM 
QUEM NÃO ESTÁ 
AMAMENTANDO 

"Não estou amamentando. Sei que secar o lei· 
te pode ser doloroso. " 

A mamentando ou não, os seios fica
rão turgidos (cheios de leite) por vol

ta do terceiro ou quarto dia depois do 
parto. O incômodo pode ser grande, até 
doloroso. Mas, felizmente, é temporário. 

Alguns médicos costumavam se fiar 
em hormônios ou noutros medicamen
tos para suprimir a lactação. Mas como 
tais drogas têm sérios efeitos colaterais 
e não são seguras (às vezes não aliviam 
o ingurgitamento e, quando o fazem, tal 
ingurgitamento retoma depois de sus
pensa a medicação), uma comissão ofi
cial da Food and Drug Administration 
norte-americana advertiu contra o seu 
uso. Como o ingurgitamento puerperal 
é um processo natural, o melhor é dei
xar que a natureza o resolva, o que sem· 
pre acaba acontecendo. 

As mamas são feitas para produzirem 
leite na medida do necessário. Se ele não 
for usado, cessa a produção. Embora a 
eliminação esporádica possa persistir por 
alguns dias, talvez até semanas, o ingur
gitamento acentuado não deve durar 
mais de 12-24 horas. Nesse ínterim, as 
compressas dl:! gelo ou as duchas quen
tes e os analgésicos brandos (como o 
acetaminofen- Tylenol) têm servl!ntia. 
O uso de sutiã apropriado, bem-ajustado 
ao seio, é imponJnte até que os selos re· 
tornem ao normal. 

VÍNCULO MATERNO 

"Meu filho foi pri!IIWtttru f! n(lo put111 ~W/IIfl1· 
lu no colo c/urtmte pelo menos umUl' du<Js se· 
manas. Serd que ugora é tarde demais puru um 
bom vtm:ulo com a miJe?" 
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Quando Chamar o Médico 
Du;ame as primeiras seis semanas de 

puerpério continua a possibilidade de com
plicações puerperais. Os seguintes sinais ou 
sintomas apontam para a sua possibilidade 
e exigem o contato imediato com o médico: 

• Sangramento que satura mais do que um 
absorvente por hora durante algumas ho
ras. Peça para ser levada a pronto-socorro, 
ou chame o serviço médico de sua locali
dade, se não puder entrar em contato com 
seu médico imediatamente. A caminho ou 
à espera do atendimento de emergência, 
deite-se e mantenha bolsa de gelo (ou um 
saco plástico amarrado, com cubos de ge
lo e umas toalhas de papel para absorver 
a água do gelo que derrete) sobre a região 
baixa do abdome (diretamente sobre o úte
ro, se puder localizá-lo, ou no foco da 

· dor), se possível. 

• Sangramento vermelho vivo em qualquer 
momento depois de 4 dias do parto. Mas 
não se preocupe com os corrimentos tin· 
tos de sangue ocasionais, com episódio bre· 
ve de sangramento indolor depois de três 
semanas do parto, ou aumento do nuxo 
que diminui quando você se aquieta. 

• Lóquios com odor fétido. Devem cheirar 
como o 11uxo menstrual normal. 

• Coágulos grandes (do tamanho de um li· 
mão ou maiores) nos lóquios. Coágulos pe
quenos ocasionais nos primeiros dias, 
porém, são normais. 

• Aus~ncla dos lóqulos durante as duns pri· 
melrus semanas pós-parto. 

• Dor ou desconforto, com ou sem edema, 
na região abdominal baixa depois dos pri
meiros dias após o parto. 

• Oçpul~ d11• pa·lrn~h·u~ ;14 hQrl\~, tumpcru
tu ru acima de 38"C por mais de um dia. 
Mas pequenas elev!lções da temperatura 
nesse valor Jogo depois do pano (por 

desidratação), ou febrícula ao vir o leite, 
não são preocupantes. 

• Dor aguda no peito, que poderia indicar 
coágulo de sangue nos pulmões. Chame a 
emergência se não entrar imediatamente 
em contato com o médico. . 

• Dor localizada, sensibilidade ao toque e ca
lor na panturrilha ou na coxa, com ou sem 
vermelhidão, edema e dor ao Oetir o pé
sinais de coágulo em veia da perna (p. 405). 
Repouso, com a perna elevada, enquanto 
tenta chamar o médico. 

• Tumoração ou área endurecida num dos 
seios, depois que o ingurgitamento cedeu, 
indicaria obstrução de canallactífero. Co· 
mece o tratamento em casa (ver p. 441) en
quanto espera o médico. 

• Dor localizada, edema, vermelhidão, ca
lor e sensibilidade ao toque num dos seios 
depois de ceder o ingurgimento podem ser 
sinais de mastite ou de infecção mamária. 
Comece o tratamento em casa (p. 442) en· 
quanto aguarda o médico. 

• Edema e/ou vermelhidão localizada , com 
calor e secreção no local da incisão da ce· 
sariana. 

• Micção difícil; dor ou queimação ao uri
nar; premência em urinar sem resultado; 
urina escassa e/ou escura. Beber muita 
água até encontrar o médico. 

• Depre$s4o que prejudica o dia-a-dia, ou 
que não cede depois de alguns dias: senti· 
mento de rancor contra o bebê, sobretu
do quando acompanhado de Impulsos 
violentos. 
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O vínculo materno, expressão do pro
cesso de união, de ligação entre a 

mãe e o recém-nascido, tornou-se nos úl
timos anos a cause célebre nos círculos 
não apenas obstétricos mas também 
da psiquiatria infantil. O termo surgiu 
no decênio de 70, quando algumas pes
quisas começaram a mostrar que a se
paração entre o lactente e a mãe imedia
tamente após o parto repre~enta uma 
ameaça não a só um relacionamento 
duradouro entre ambos, mas às futuras 
relações do lactente com os demais. Foi 
por causa desse trabalho que se fizeram 
algumas mudanças muito positivas na 
assistência pós-parto. Hoje, muitos hos
pitais permitem que as novas mamães se
gurem ao colo os filhinhos momentos 
depois do nascimento e que o aconche
guem, o afaguem e o amamentem duran
te 10 minutos ou mais (até por mais de 
uma hora), em vez de desaparecerem 
com o recém-nascido para o berçário tão 
logo é cortado o cordão umbilical. 

Entretanto, como acontece quando se 
populariza uma boa idéia, o conceito do 
vínculo nraterno passou a ser mal inter
pretado, gerando abusos (um dos médi
cos que publicou o primeiro livro sobre 
o assunto mais tarde declarou: "Antes 
nunca tivéssemos escrito aquilo"), com 
algumas conseqüências infelizes. As ma
mães que são submetidas a parto cirúr
gico e não podem segurar o bebê logo 
depois do nascimento ficam por vezes 
achando que o relacionamento mãe-filho 
será irremediavelmente comprometido. 
A mesma preocupação é manifestada pe
los pais cujos filhos têm que permane
çor om unlcladc de trutumcnto Jntonslvo 
neonatal durante semanas ou dias, im· 
pedindo o contato fraterno com eles. 
Tllo apavorados ficam certos pais a res
peito da necessidade desse vinculo que o 
exigem, mesmo pondo em risco a vida 
do filho. 

Naturalmente, o vinculo inicial na sa· 
la de parto é maravilhoso. Esse primei
ro ~ncont.r.o entre ll .\'!"~"e o bebê lhes cé. 

a oportunidade do conrato, pele com pe
le, olho com olho. É o primeiro passo 
no desenvolvimento de um sólido elo. 
Mas não mais que um primeiro passo. 
E não há por que ter de ser realizado no 
momento do parto. Poderá ocorrer mais 
tarde, no leito do hospital, ou atruvés 
dos orifícios da incubadora, e até mes
mo semanas depois, em casa. Quando os 
seus pais nasceram, provavelmente pou
ca oportunidade tiveram de estar com a 
mãe, e muito menos com o pai, a não ser 
depois de irem para casa - em geral uns 
10 dias depois do parto-, e a grande 
maioria dessa geração "privada de um 
vinculo imediato'' cresceu com fortt's la
ços familiares, cheios de amor. As mães 
que tiveram a oportunidade de contato 
com um dos filhos ao nascer e não com 
outro, via de regra, não informam qual
quer diferença em relação a seus senti
mentos para com as crianças. Os pais 
adotivos, que não raro só têm contato 
com seus bebês depois da alta hospita
lar (às vezes muito depois), con:;eguem 
desenvolver fortíssimos vínculc•s com 
eles. Alguns especialistas acreditam, com 
efeito, que o vínculo materno sé- venha 
a se consolidar depois de seis mt!ses do 
nascimento da criança, embora ainda no 
primeiro ano de vida. Certamente é pro
cesso complexo que não se consolidará 
em alguns minutos. 

E nunca é demasiado tarde para amar
rar laços que unam ainda mais pais e fi
lhos. Assim, em vez de lamentar o tempo 
perdido, prepare-se para dar o melhor de 
si durante toda a maternidade que está 
por se desenrolar. 

"Soube que o vinculo materno, o contato com 
o bebe, aproxima a miJe da criança, mas sem· 
pre que seguro meu filho no colo ele me pare. 
ce um estranllo." 

O amor à primeira vista é um conceito 
que assoma nos livros e filmes ro· 

mânticos, mas raramente se materializa 
na vid.a. rea.l. O tipo de amor que perdu-
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ra por toda a vida em geral requer tem
po, estímulo, alento e uma boa dose de 
paciência para que se desenvolva e se 
aprofunde. E essa é uma verdade não só 
para o amm entre o recém-nascido e os 
pais, mas também para o amor entre um 
homem e uma mulher. 

A proximidade física entre a mãe e a 
criança imediatamente após o nascimen
to não é garantia de uma proximidade 
emocional instantânea. Os sentimentos 
de afeição não fluem com a mesma fa
cilidade e objetividade com que fluem os 
lóquios; os primeiros segundos depois do 
parto não são automaticamente banha· 
dos pelo fulgor e calor do amor mater
no. De fato, a primeira sensação que a 
mulher experimenta após parir é quase 
sempre de alívio, e não de amor- o alí
vio de ver que o bebê é normai e, sobre
tudo quando o trabalho de parto foi 
difícil, de que a provação terminou. Não 
é- de forma alguma incomum ver naque
le bebê chorão e pouco sociável um es
tranho - sem quase nenhuma relação 
com o bebezinho quieto e idealizado que 
se carregou na barriga durante nove me
ses-, sentindo-se para com ele não mais 
que tim sentimento neutro, indefinível. 
Uma pesquisa revelou que leva em mé
di ~ r:luas semanas (e, muitas vezes, nove 
semanas) para que as mães comecem a 
manifestar sentimentos positivos para 
com os recém-nascidos. 

A forma de uma mulher reagir ao seu 
recém-nascido no primeiro encontro de
pende de uma ampla variedade de fato
res: dmaçao e dificuldade do trabalho de 
parto; t.so, durante o trabalho de parto 
e o parto, de tranqüilizantes e/ ou anes
tésicos: experiência prévia (ou a falta de
la) com lactentes; sentimentos em relação 
à gcstaçüo; relação com o marido; preo
cupações alheias ao contexto gestacional; 
condiçao geral de saúde, e, provavelmen
te e acima de tudo, personalidaC.:e: a rea
ção da pessoa só é normal para a própria 
pessoa. 

À medida que você, leitora, sentir 
crescerem o bem-estar e o vínculo em re
lação ao bebê, poderá então relaxar. AI· 
gumas das melhores relações partem de 
começos os mais vagarosos. É preciso 
dar uma oportunidade para que os dois, 
mãe e bebê, possam se admirar e se co
nhecer - e o amor medrará com natu· 
ralidade e sem pressa. 

Se a leitora não sentir o crescimento 
da proximidade afetiva depois de algu
mas semanas, ou desenvolVer manifes
tações de raiva ou de antipatia para com 
o bebê, convém discutir os sentimentos 
com o pediatra. É importante superá-los 
logo, para evitar marcas duradouras em 
seu relacionamento. 

ALOJAMENTO CONJUNTO 

"Quando no meu curso de pré-natal ouvi falar 
no alojamento conjunto imaginei que ia ser um 
paralso. Agor.a que estou lfl, mais parece o in· 
ferno. Não consigo fazer o bebe parar de cho
rar- mas que espécie de mãe serei eu se pedir 
à enfermeira para levá-lo?" 

Sem dúvida, seria uma mãe muito hu
mana. Você acabou de completar a 

tarefa hercúlea (aliás Hércules não a te· 
ria feito) de parir e está prestes a ingres
sar num outro desafio ainda maior: o de 
criar o filho. Necessitar de alguns dias 
de repouso entre uma coisa e outra é 
muito natural - não há por que sentir 
culpa. 

Naturalmente, algumas puérperas 
conseguem lidar com a crlunçn no nlo· 
jamento conjunto mãe/ filho com muita 
faci lidade. Se o parto transcorreu sem 
problemas, elas podem se sentir mais ju
bilosas do que exauridas. Há outras que 
já têm a experiência de cuidar de recém· 
nascidos, próprios ou de outras pessoas. 
Para essas mulheres, o lactente inconso
lável às 3 horas da madrugada, embora 
não seja uma alegria, também não é um 
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Você também fica na sala de recupe

ração quando é submetida a raquia
nestesia ou a bloqueio epidural. A recu
peração dessas formas de anestesia é 
mais tenta - e se faz dos dedos dos pés 
para cima. A paciente é estimulada a me
xer com os dedos e com os pés assim que 
puder. Em caso de raquianestesia, a pa
ciente ficará deitada de costas durante 8 
ou 12 horas. Talvez seja permitida a vi
sita do marido e do bebê. 

Dor no local da incisão. Cessado o efei
to anestésico, a ferida cirúrgica, como 
qualquer outra, vai doer- embora a in
tensidade da dor dependa de numerosos 
fatores, como o limiar pessoal à dor e 
quan :as cesáreas a paciente já fez. (A pri
meira é, via de regra, a mais desconfor
tável.) O uso de medicação analgésica é 
feito conforme necessário, sendo ela ca
paz de causar aturdimento ou tonteira, 
ajudando a paciente a dormir um sono 
muito necessário. Não há por que se 
preocupar com a amamentação: o me

·dicamento· não chega ao colostro, e, 
quando vier o leite, é provável que a 
puérpera não necessite mais de qualquer 
medicação. 

Possibilidade de náusea com ou sem vô
mito. Nem sempre acontecem, mas, se 
acontecerem, sempre é possível fazer uso 
de um antiemético para prevenir o vô
mito. (Quem vomita com freqüência po
derá falar com o médico para prescrever 
o remMio antes de surgir a náusea.) 

Fisioterapia respiratória. A fisioterapia 
respiratória ajuda na eliminação dos re
síduos da anestesia geral, e também na 
expansão dos pulmões, evitando o acú
mulo de secreções que favorece a pneu
monia. Certos exercícios são muito 
lnc&rnodos quundo folto8 oorrotamonte, 
Para fazê-los com maior conforto, por 
vezes convém "imobilizar" a incisao ci
rórglca com travesseiro. 

Avaliação regular da condição clínica. 
A enfermagem verificará regularmente 
os sinais vitais (temperatura, pulso, fre
qüência respiratória e pressão arterial), 
a diurese, as secreções vaginais, o cura
tivo no local da incisão e a firmeza e 
altura do útero (à proporção que este 
se retrai e retoma à cavidade pélvica). 
Vai também checar o soro (na veia) e 
o cateter vesical (conectado a coletor de 
urina). 

Passada essa fase, o processo evoluti
vo cursará com: 

Contínua avaliação da condição clínica. 
Os sinais vitais, a diurese, as secreções 
vaginais, curativo, o útero, os possíveis 
cateteres ainda em posição serão avalia· 

, 
1 

I 
.1 

:::r:::~a;~:2::~r vesical depois de 24 ) 1 
horas. Urinar pode ser difícil, portanto -·~ 
consulte a orientação dada à p. 424. Se 
as medidas não resolverem, talvez haja 

:i necessidade de novo cateterismo até que 
seja possível a micção voluntária. 

Dores puerperais. Começam cerca de 12 
a 24 horas depois do parto. Consultar a 
p. 423 para maiores detalhes. 

Remoção do soro. Cerca de 24 horas de
pois da cirurgia, ou quando o intestino 
indicar sinal de at ividade (produzindo 
gases), o soro é removido e a paciente 
passa a tornar líquidos, pela boca . Nos 
dias segui ntes, a dil.!lu evolui paru ()S ali
mentos moles, e depois para a alimenta
ção normal. Mesmo que você se slntn 
morrendo à míngua, não invente de lu
dibriar a prescrição médica e pedir a al
guém que lhe traga um sanduichão. Vá 
com calma ao retornar à dieta normal. 
Em caso de amamentação, convém .in· 
aerir lfquhJos om abundtlnulu. 

Dor referida ao ombro. A irritaç!lo C:o 
diafragma causada pela cirurgia é capaz 
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de ~.:au sar dor aguda no ombro. Os anal
gésicos ajudam. 

Possível constipação. Pode levar alguns 
dias :;ara que a atividade intestinal retor
ne ao normal, o que não significa pro
blema. O uso de laxativos suaves é 
recurso de alguma utilidade. Também 
ajuda a orientação dada à J-1. 426, em
bora durante os primeiros dias convenha 
excluir a dieta com resíduos. Se a pacien
te não tiver evacuado por volta do quarto 
ou quinto dia, o uso de laxativo, enema 
ou supositório poderá ser necessário. 

A prática de exerclcios. Antes de 
levantar-se da cama, convém mover os 
dedos dos pés, flexionar a panturrilha 
(barriga da perna), dobrar os pés para 
ciina (extensão dos tornozelos), 
empurrá-los de encontro aos pés da ca
ma e movê-los para os lados. Outros 
exercícios bons: 1) Deitada de costas e 
retesando a parede abdominal, flexionar 
uma perna, estendendo a outra. Ir esten
dendo a perna flexionada bem devagar; 
repetir o exercício com flexão da outra 
perna. 2) De costas, as pernas flexiona
das e a sola dos pés sobre a cama, elevar 
a cabeça durante 30 segundos. 3) Ainda 
de costas, joelhos flexionados, retesar a 
musculatura do abdome e então levar o 
braço direito para o lado esquerdo da ca
ma, mantendo-o ao nível da cintura. Re· 
petir o exercido com o braço esquerdo. 
São exercícios que melhoram a circula
ção, sobretudo das pernas, e impedem a 
formação de coágulos de sangue. (Mas 
se prepare: alguns desses exercícios, prin
cipalmente nas primeiras 24 horas, silo 
bastante dolorosos.) 

Levantar depois de 8 a 24 horas da cl· 
rurgla. Com a ajuda da enfermeira, sen
tar primeiro. apoiada na cabçceira 
elevada da cama. Em seguida, apoiando· 
se nas mãos, trazer as pernas para fora 
da cama, deixando-as balançar um pou· 
co (alguns minutos). Então, vagarosa· 

mente e com o auxílio da enfermeira, 
pôr-se de pé, mas com as mãos ainda 
apoiadas na cama. Se você sentir tontei· 
ra (que é normal), sentar novamente. 
Firmar-se por alguns minutos antes de 
dar os primeiros passos. Eles podem ser 
dolorosos. Procurar manter-se ereta o 
máximo possível, embora seja grande a 
tentação de curvar-se para mitigar o des
conforto. (A dificuldade é temporária; 
com efeito, logo você descobre que os 
seus movimentos talvez sejam maiores 
que os da puérpera ao lado que teve par
to vaginal- e você tem, sem dúvida, a 
vantagem ao sentar.) 

Usar meias elásticas. Melhoram a circu
lação e também destinam-se a prevenir 
os coágulos nas pernas. 

Desconforto abdominal. À medida que 
o tubo digestivo (temporariamente para
do por causa da cirurgia) começa a fun
cionar, os gases retidos são capazes de 
causar dor considerável, especialmente 
ao comprimirem a linha da incisão. O 
desconforto é agravado quando você ri, 
tosse ou espirra. Avisar a enfermeira ou 
o médico do problema e pedir algum me
dicamento. Os narcoanalgésicos não são 
recomendados por prolongarem o pro
blema, que não costuma durar mais que 
um ou dois dias. Os gases podem ser ali
viados por enema brando ou por supo
sitório. Caminhar de um lado para outro 
no corredor também ajuda. Outro recur
so: deitada sobre o lado esquerdo ou de 
costas, joelhos para cima, respirar fun
do, prendendo a musculatura no local da 
lnclsa:o. Em casos de dor multo Intensa, 
é possível a introdução de um tubo (son
da) no reto para eliminação dos gases. 

Tempo para o seu bebê. Não lhe é ainda 
permitido ~tteurar o bebê no colo, mas 
voce pode aconchegá-lo nos btaeos c lhtJ 
dar o peito. (Nesse caso, convém colocá· 
lo num travesseiro estendido sobre a in· 
cisão.) Dependendo de como você se sen-
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Ou você pode pedir a enfermeira que 
leve o bebê no horário para visitas. 

• Não deixe de dar de mamar ao bebê 
nos horários programados, mesmo 
que ele esteja dormindo. No caso do 
alojamento conjunto, isso provavel
mente não será problema. A mãe se
rá capaz de atendê-lo sempre que ele 
estiver com fome, deixando-o dormir 
quando estiver com sono. Mas quan
do se depende da enfermagem para 
que seja trazido o bebê- no horário 
programado, não no natural da crian
ça-, não raro se constata que o pe
ríodo para o aleitamento termina 
antes de o bebê despertar. Isso não po
de acontecer. Se ao chegar o bebê es
tiver dormindo, acorde-o. Soa mais 
cruel do que de fato é. Sente-o com de
licadeza na cama, uma das mãos se
gurando o queixinho, a outra 
apoiando as costas. Em seguida, 
curve-o para a frente, ao nível da cin
tura. Assim que ele se agitar, adote ra
pidamenle a posição de aleitamento. 
Se o bebê tiver vindo com weiros, 
afrouxe as ataduras para que ele fique 
mais junto de você. 

• Ter paciência enquanto o bebê ainda 
se recupera do parto. Caso tenha ha
vido necessidade de anestesia ou se o 
trabalho de parto tiver sido muito pro
longado, difícil, o bebê se mostrará 
sonolento e vagaroso ao peito por al
guns dias. Não é por causa da mãe, 
de sua habilidade em amamentar, ou 
do próprio bebe. Não há perigo de o 
bebê se desnutrir nesse ínterim, já que 
a necessidade nutricional dos recém· 
nascidos é pequena nos primeiros dias 
de vida. O que ele precisa é de acalen
to, de afago. O aconchego ao peito é 
ttlo Importante qualltO a mamada. 

• Certlflcar·se de que o apetite e o lns· 
tinto de sugar do bebê não estão sen
do sabotados entre as mamadas. É 

rotina em alguns hospitais dar ao be
bê uma mamadeira de água com açú
car entre as mamadas para aquietá-lo. 
O efeito dessa conduta pode ser du
plamente prejudicial. Em primeiro lu
gar, ao ser trazido até a mãe, se ele 
não quiser mamar, e o peito não fcr 
estimulado para produzir mais leite 
terá início então um ciclo vicioso. Em 
segundo lugar, como a chupeta de 
borracha requer menos esforço, ore
flexo de sucção do bebê se torna pre
guiçoso. Diante do maior desafio de 
sugar no peito, a criança pode simples
mente desistir. Não deixe ninguém 
persuadi-la a usar 1gua com açúcar. 
Seja rigorosa - através do pediatra 
-,insistindo para que não seja com· 
plementada a alimentaç~.o do bebê .:n
tre as mamadas, no berçário, salvo 
quando houver indicação médica.2 

• Não tentar alimentar o bebê enquan
to ele estiver berrando. Já é suficien· 
temente difícil para ele achar o 
mamilo quando calmo. Se o bebê es· 
tiver superexcitado, pode ser impos
sível. Embale-o e aquiete-o antes de 
começar a amamentá-lo. 

• Se houver dificuldade em dar início ao 
aleitamento, peça ajuda à equipe do 
hospital ou ao médico. Se a paciente 
tiver sorte, um especialista em lacta· 
ção a acompanhará e a instruirá na 
primeira mamada. Se essa não for a 
política do hospital (ou se não veio 
ninguém para atendê-la), tente outras 
fontes de ajuda. 

• Por mais frustrante que se torne o alei· 
tamento, procure ficar calma. Come-

:l'fnlvez você Queira tllll1bóm dl&cutlr com o pe. 
diatra os prós c os contras de deixar o bcb<l usar 
chupeta no borçórlo. Por um ludo, poder• 1Jold• 
lo apogado 110 bico de borracha; por outm, po
derá lhe trazer alento quando nilc houver nln· 
guém para embalá-lo no meio da noite. 
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O Bebê e o Seio - Uma União Perfeita 

i 

-; 
~./ 

É preciso verificar que, uo sugar, o lactente abranja a aréola e nao apenas o mamilo. Essa 
é a forma mais eficaz e menos dolorosa de extrair o leite. 

ce o mais relaxada que puder. Peça 
aos visitantes para saírem 15 minutos 
antes da hora da mamada, e não pen
se na conta hospitalar ou em qualquer 
outra coisa que possa aborrecê-la. 
Tente permanecer calma então por to
do o período da amamentação, por 
pior que ele transcorra. A tensão não 
só prejudica a produção de leite como 
também causa ansiedade no bebê. O 
lactente é extremamente sensível aos 
estados de humor da mâe, e reage de 
acordo. 

QUANDO VEM O LEITE 

A ssim que a mlle e o bebe começarem 
a se entender b~m. o leite virá. Até 

então, o que ele conseguia eram peque
nas quantidades de colostro (anteces
sor do leite maduro), e havia g rande 
desconforto mamário. Em seguida, em 
questão de horas, os seios tornaram-se 
túrgidos, ficaram duros e doloridos. O 
aleitamento, a princípio, é difícil para 
o bebê e agoniante para a mãe. 3 Feliz
mente, esse período de ingurgitamento 
é breve. Enquanto perdurar, todavia, vá· 
rias são as formas de atenuá-lo e tam
bém de mitigar o desconforto que o 
acompanha: 

3Aigumas puérperas mais afonunadas não ex
perimentam o Intumescimento dos selos ao vir 
o leite, possivelmente porque os seus bebês sere
velaram lnctontel mala vlaorosos desde o nasci
mento; é também menor o lntuma8CII:11CIIltO COI\l 
os bebês subseqüentes. 
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• Amamentar mais vezes, por períodos 
mais breves- o aleitamento de 4 em 
4 horas é capaz de conduzir ao ingur
gitamento; mamadas de 20 minutos 
machucam os mamilos; ambos tor
nam a amamentação difícil para a mãe 
e para;, bebê. Comece com mamadas 
de 5 minutos em cada seio, aumentan
do gradualmente o tempo, até 15 mi
nutos em cada um por volta do 
terceiro ou quarto dia. 

• Não ceder à tentação de sahar mama
das por causa de dor. Quanto menos 
o bebê sugar, mais ingurgitado ficará 
o peito. Não favorecer um dos seios 
por estar menos machucado ou por
que não apresenta fissuras (rachado); 
a única maneira de torná-los resisten
tes é usando-os. Usar ambos os seios 
a cada mamada, mesmo que só por al
guns minutos - mas ofereça ao bebê 
o menos machucado, porque o bebê 
vai sugar mais vigorosamente quando 
estiver com fome. Se ambos os mami
los estiverem machucados (ou não) co
m~.:çar a próxima mamada no seio 
usado por último. 

• Usar bomba mamária em cada um dos 
seios antes de amamentar para redu
zir o ingurgitamento, de sorte que o 
bebê consiga "achar" o mamilo mais 
facilmente, assegurando de antemão 
o fluxo lácteo. Depois da mamada, es
vaziar o outro seio se o bebê ainda não 
o fe!. 

• Usar compressas de gelo para reduzir 
o lngurgitamento. Ou ducha quente 
ou compressas mornas, se estas alivia
tem mais. 

• É importante apoiar os seios em sutiã 
apropriado, embora a compressão 
mamllar e do próprio selo túrgido pos
sa ser dolorosa. Sempre que o extra
vasamento de leite não for um 
problema- mormente depois da ma· 

rnada -, deixar levantadas as abas do 
sutiã especial para amamentação. 

FERIDAS MAMILARES 
(RACHADURAS E 
FISSURAS) 

A s feridas mamilares por vezes com
plicam o já difícil aleitamento im 

cial. Na grande maioria, se tornam ra 
pidamente resistentes. Mas em alguma:. 
nutrizes, sobretudo as de pele clara, os 
mamilos se racham e fissuram. Para ali
viar o desconforto: 

• Expor o mais possível o mamilo feri
do ou rachado ao ar ambier.te. 
Proteja-os das roupas e de qualquer 
irritação, usando protetores para os 
seios. 

• Deixar que a natureza - e não a in
dústria farmacêutica- se encarregue 
dos mamilos. Eles são naturalmente 
protegidos pelas glândulas sudorípa
ras e pela oleosidade da pele. Os pro
dutos farmacêuticos só devem ser 
usados nas rachaduras de maior gra
vidade, e você deve usar os de maior 
pureza possível. Não use lanolina ou 
vaselina, e sim cápsulas de vitamina 
E, aplicando-as diretamente aos ma
milos. Lavá-los arenas com água -
e não com sabão, álcool, tintura de 
benzoína etc.-, estejam ou não feri
dos os mamilos: o bebê já se acha pro
tegido dos germes, e o próprio leite é 
limpo. 

• Variar a posição da mamada para que 
uma pane diferente do mamilo seja 
comprimida a cada vez. 

• Relaxar por 15 minutos mais ou me
nos antes de cada mamada. O relaxa
mento aumenta o escoamento do ldte, 
a tensão o di fi culla. 
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A Dieta Ideal no Aleitamento 
O teor de prote!nas, gordura e carboi

dratos de leite materno não costuma ser afe· 
tado pelo teor desses nutrientes na dieta; 
contudo, o são o nfvel Je algumas vitaminas 
(A e B11, por exemplo). Embora a qualida
de do leite nem sempre se relacione direta
mente à qualidade da dieta, a sua quantidade 
guarda essa relação. As nutrizes com defi
ciência protéica e/ou calórica na dieta pro
duzirão leite de boa composição mas em 
quantidade menor . Para produzir leite bom 
e em abundância, é preciso continuar com 
a complementação vitamlnica da gestação 
(ou adequada à gestação/lactação) e seguir 
rigorosarneme a Dieta Ideal (p. 109) com as 
seguintes modificações: 

• Aumentar o aporte calórico em 500 calorias 
por dia acima das necessidades pré
gestacionais. É uma regra flexlvel, 
deixando-se por guia a própria balança. Se 
você tiver armazenado muita gordura du
rante a gestação (ou antes dela), poderá 
consumir menor número de calorias, já que 
a gordura vai ser queimada para produzir 
o leite (e você vai emagrecer). Se você esti
vercom peso insuficiente, é provável que ne
cessite de 500 calorias a mais ao dia (que é 
urna recomendação que leva em conta a 
gordura em excesso para ser queimada e de 
que no caso a puérpera não dispõe). Inde
pendente do seu peso, comudo, você vai no
tar que precisa de mais calorias ainda à 
proporção que o bebê cresce e que deman· 
da mais leite. Uma vez mais, você poderá 
determinar isso pesando-se e ver i ficando a 
tabela. Se o peso estiver abaixo do ideal, 

COMPLICAÇÕES 
OCASIONAIS 

FirJnado o alei tamento, ele em ge
ral prossegue sem intercorrência até o 

:lesmame. Mas, vez ou outra, surgem ~.:e r
:as complicações: 

é só aumentar a ingestão diária. 

• Aumentar o aporte de cálcio em uma por
ção a mais por dia, até cinco porções. .. 

• Reduzir a ingesta protéica em uma porção 
por dia, até três porções. 

• Beber ao menos oito copos de llquido por 
dia (leite, água, caldos ou sopas e sucos); au
mentar a ingestão em época de calor ou se 
estiver perdendo liquido pela transpiração. 
(Embora se possa beber moderadamente 
chá ou café e uma bebida alcoólica ocasio
nal, não se devem computá-los na cota diá
ria por terem efeito desidratante.) Todavia, 
o exagero e o excesso não são o ideal; ao 
encharcar-se de lfquido (mais de 12 copos 
por dia), a nutriz poderá paradoxalmente 
desacelerar a produção de leite. A sede e a 
diurese ajudam-na a calibrar as neces
sidades. 

• Exceda-sedevezemquando. Vocêjâcum
priu a sua sentença de nove meses de absti
nência; está autorizada a abusar das 
sobremesas, pelo menos vez ou outra. O se
gredo é a moderação. Pequenas quantida
des de açúcar não vão interferi r na 
produção do leite, embora uma dieta cons
tante de doces vá, por eliminar o apetite pe
los nutrieutes necessários. O mesmo se diga 
a respeito dos demais alimentos supérfluos, 
como batatas fritas, frango frito, pão bran
co; convém só comê-los depois de ter aten
dido às necessidades nutricionais 
obrigatórias. 

Obstrução dos canais galactóforos. Às 
vezes se obstruem os canais por onde sai 
o leite, causando-lhe o represamento. Co
mo essa condição (que se caracteriza por 
urna pequena saliência, avermelhada e 
dolorosa, sobre a mama) é capaz de levar 
à infecção (mastite), é importante tentar 
remediá-la rapidamente. A melhor ma· 
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neira está em oferecer a mama atingida 
primeiro a cada mamada, deixando o be
bê esvaziá-la o mais completamente pos
sível. Se ele não conseguir, o leite restante 
deverá ser expelido manualmente ou por 
bomba de sucção. Evite a compressão de
masiada da mama pelo sutiã, e variando 
a posição da mamada para que a pressão 
seja exercida em diferentes duetos. Veri
fique também se o leite ressecado está 
obstruindo o mamilo depois da mamada. 
Caso esteja, limpe-o com algodão esteri
lizado e água fervida. Não use esse perío
do para desmamar o bebê; suspender a 
amamentação agora só irá agravar o 
problema. 

l~astite. Uma complicação mais grave da 
amamentação é a mastite, ou infecção 
mamária, que pode ocorrer num ou nos 
dois seios, em geral entre 10 e 28 dias de 
pós-parto, em aproximadamente 7f11o a 
lOIIJo das mães- em geral primíparas. 
Os fatores que se mesclam para causar a 
mastite são o esvaziamento incomple
to do seio a cada mamada, germes que 
entram pelos duetos lactíferos através de 
rachadura ou fissura no mamilo (em ge
ral da boca do bebê) e menor resistência 
da mãe por estresse, fadiga e nutrição in
suficiente. 

Os sintomas mais comuns da mastite 
são a inflamação acentuada, a consistên
cia dura, o eritema (vermelhidão), oca
lor e o edema (inchação) do seio, com 
c:ulnfl'los genetullzudos e fcbr·c de JM ou 
39°C. Se você apresentar alguns desses 
sintomas, entre em contato com o mé
dico . É necessârio o tratamento imedia· 
to, o qual talvez englobe repouso na 
cama, antibióticos, líquidos em abun
dância, analgesia, e aplicação de gelo ou 
de calor úmido. Durante o tratamento 
você de"e continuar a amamentar. Co
mo foram germes do bebê que provavel
mente causaram a infecção, não o 
prejudicarão. E o esvaziamento do seio 
ajudará a prevenir o entupimento dos 

duetos. Amamente primeiro no seio in
fectado, e esvazie-o com bomba se o be
bê não o esvaziar. Se a dor for tão 
cruciante que você não possa amamen
tar, tente bombear os seios deitada nu
ma banheira de água morna com os seios 
flutuando confortavelmente. Não use 
bomba elétrica. 

O retardo no tratamento da ma:;tite 
pode levar ao desenvolvimento de abs
cesso mamário, cujos sintomas englo
bam: dor excruciante, latejante; 
congestão localizada, dor ao toque t : ca
lor na região do abscesso; além de osci
lações na temperatura entre 37,5 e 3S,°C. 
O tratamento requer antibióticos e, via 
de regra, drenagem cirúrgica sob anes
tesia. O aleitamento com a mr.ma afeta
da deve ser suspenso, com uso regular da 
bomba de sucção para esvaziá-la até que 
se complete a cura e que se possa retor
nar a ele. Nesse ínterim, a amamentação 
pode continuar na mama não afetada. 

Não deixe que os problemas com a lac
tação no seu primeiro filho a desencora
jem de amamentar os bebês futuros. O in
gurgitamento e as feridas mamilares serão 
bem menos comuns nos partos futuros. 

AMAMENTAÇÃO DEPOIS 
DE UMA CESARIANA 

Quando você poderá amamentar de
pois d~: uu1 pur·to clJ•úrglco vul de

pender de como se sente e de como está 
o bebê. S~: os dois estiverem em boa for
ma, você poderá oferecer o seio ao bebê 
na sala de parto depois de terminada a 
cirurgia. Ou então no quarto, logo de
pois. Se estiver tonta da anestesia geral 
ou se o bebê necessitar de atendimento 
imediato no berçário, talvez você tenha 
de esperar. Se depois de 12 horas vocC 
ainda não puder estar junto com o be
bê, provavelmente terá de usar bomba 
para retirar o leite (a essa altura é na rca-
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O Uso de Medicamentos e a Amamentação 
Certifique-se de informar a qualquer 

médico que lhe prescreva algum medicamen
to de que você está amamentando. Muitos 
medicamentos são seguros para usar duran-

!idade colostro) para que tenha início a 
laçtação . 

Talvez a amamentação depois da ce
sariana seja incômoda a princípio -
o que ocorre para a maioria das mães. 
Será menos incômoda se você diminuir 
a pressão sobre a incisão; coloque um 
traves! eiro no colo, debaixo do bebê: 
deite de lado. Tanto as dores puerperais 
qur •rocê experimenta ao amamentar 
(ver p. 423) e a dor no local da incisão 
são normais e diminuirão alguns dias 
depois. 

ALEITAMENTO 
DE GÊMEOS 

Oaleitamento, como ademais tudo o 
que tange ao atendimeuto de gêmeos 

recém-nescidos, parece impossível até 
que se e11tre no seu ritmo próprio. De
pois de estabelecidd uma rotina, ele não 
só é possível mas também muito gratifi
cante. Para amamentar com êxiro filhos 
g.Otm:os, <.:onvém: 

• Preencher todas as exigências dietéti
cas das nutrizes (ver A Melhor Dieta 
no Aleitamento), com os seguintes 
acréscimos: 400-500 calorias acima 
das necessárias durante a gestação 
(talvez ha,ia necessidade de aumentar 
a ingesta calórica à medida que os be
bês se tornam maiores e sentem mais 
fot ne, ou de dimim. l-la se a nutriz su
plementar o aleitamento com fórmu
la pediátrica e/ou sólidos, ou ainda se 
tiver reservas suficientes de gordura e 

te o aleitamento; já outros não são. Costu
ma ser melhor tomar o remédio depois da 
mamada, para que o seu teor no leite seja o 
mais baixo ao tornar a amamentar. 

quiser queimá-las; uma porção adicio
nal de proteínas (quatro no total) e de 
cálcio (seis no total), ou complemen
tação com cálcio. ,. 

• Beber 8 a 12 copos de líquido por dia 
-mas não mais, para que não se su
prima a produção de leite. 

• Ter a maior ajuda possível nos afaze
res domésticos, no preparo das refei
ções e no atendimento do bebê para 
conservar a energia. 

• Explorar as diversas opções para ama
mentar: dar de mamar a um, mama
deira ao outro; alternar as mamadas 
no seio e na mamadeira de um e de ou
tro; amamentá-los separadamente (o 
que pode levar 10 horas ou mais por 
dia) ou ambos ao mesmo . tempo. 
Combinar a alimentação individual e 
em conjunto, alimentando cada bebê 
separadamente ao menos uma vez ao 
dia, de maneira a fomentar a intimi
dade com cada um deles. Nesses pe
rlodos, o pai poderá dar uma rnnmn· 
deira para o outro. Essa mamadeira, 
dada pelo pai ou por outra pessoa, po
de ser leite da mãe ou leite pediátrico 
(fórmula). 

• Reconhecer que os gêmeos têm perso
nalidades diversas, necessidades dife· 
rentes e ritmo variado de amamen
tação. Não os trate de forma idênti
ca. O melhor é anotar para ter certe
za de que ambos são alimentados a 
cada mamada. 
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O Puerpério: 
As Primeiras 
Seis Semanas 

Os SINTOMAS 

D
urante as primeiras seis semanas 
de puerpério, dependendo do tipo 
de parto (fácil ou difícil, vaginal 

ou cesáreo), da ajuda que você tiver em 
casa, e de outros fatores, você poderá ex
perimentar todos os seguintes sintomas 
ou só alguns deles: 

FíSICOS: 

• Persistência de corrimento vaginal (16-
quios), que ficou acastanhado e depois 
branco-amarelado 

• Fadiga 

• Um pouco de dor, desconforto e dor
mência no períneo, em caso de parto 
cesáreo (sobretudo se foi a prlmelr{l) 

• Ditninuiçllo da dor na incisão, e per· 
slstêncla do entorpecimento perineal, 
em caso de cesariana (sobretudo se foi 
a primeira) 

• Constipação persistente (embora deva 
estar cedendo) 

• Achatamento gradual do abdome à 
proporção que o útero se acomoda na 
pelve (embora só os exercícios resti
tuam a forma pré-gestatória) 

• Emagrecimento gradual 

• Desconforto mamário e feridas mami
lares até que esteja bem-estabelecido 
o aleita1nento 

• Dores nos braços e nas pernas (por fi. 
car carregando o bebê) 

• Perda de cabelos 

EMOCIONAIS: 

• Euforia, depressão, ou oscilação en
tre os dois 
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• Sensação de assoberbamento, crescen-

1 

• Menor ou maior desejo sexual 
te sentimento de confiança, ou osci-
lação entre os dois 

A CONSULTA NESTE PERÍODO 

Os obstetras, de um modo geral, 
marcam consulta quatro ou seis 
semanas depois do parto. 1 Du

rante essas visitas eles farão um exame 
que varia segundo as necessidades da 
puérpera e do estilo do médico. 

• Pressão arterial 

• Peso, que terá declinado uns 7 a 9 qui
los ou mais 

• Forma, dimensõe> e localização do 
útero, para ver se ele retornou à con
dição pré-gestacional 

• Condição do colo uterino, que estará 
vcltando ao estado pré-gestacional, 
embora ainda costume mostrar-se in
tumescido e com lesões erosivas super
ficiais 

• Condição da vagina, que terá se con
traído e readquirido grande parte do 
tônus muscular 

• A episiotomia ou os locais de repara
ção, se existirem; em caso de opera
ção cesariana, o local da incisão 

• A condição d0s seios , em busca de 
anormulidades 

• Hemorróidas e varizes, caso tenham 
se desenvolvido durante a gestação 

• Outras questões e outros problemas 
que a paciente queira discutir- con
vém levar uma lista pronta 

Deverá ser discutido também o méto
do contraceptivo em uso. O uso de dia
fragma servirá se a cérvice já tiver se 
recuperado o suficiente; caso contrário, 
talvez você tenha de esperar usando ca
misinha. Quem não amamenta pode dar 
início ao uso da pílula. 

AS PREOCUPAÇÕES COMUNS 

FEBRE 

"A cabo de! ciJqgar i/o ltmplrul (l ostou com [e· 
bre de mais de 38°C. Tem re/açOo com o par
to?" 

1Para quem se submeteu a parto cirúrgico, a 
consulta poderá ser antecipada para cerca de três 
semanas no pós-parto. 

Graças ao Dr. lgnaz Semmelweiss, as 
chances de a nova mamãe vir desen

volver a febre puerperal são hoje mui~ 
tíssimo reduzidas. Foi em 1847 que esse 
jovem médico vienense dt scobriu que, se 
os que atendiam ao parto lavassem as 
mãos antes, o risco das infecções afins 
se reduzia enormemente (embora àque
la época sua teoria tenha sido conside-
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rada tão estranha que ele foi destituído 
do cargo, condenado ao ostracismo, e 
acabou morrendo arruinado). E graças 
a Sir Akxander Fleming, o cientista bri
tânico que desenvolveu os primeiros an
tibióticos contra as infecções, que 
permitem a fácil cura dos casos que por 
vezes ocorram. 

Os c.:asos de infecção de maior gravi
dade costumam ter início nas primeiras 
24 horas após o parto. Febre no terceiro 
ou no quarto dia, quando já se está em 
casa, pode indicar possível infecção 
puerperal- embora possa também ser 
causada por alguma virose ou por algum 
outro problema menor. Uma febre bai
xa (em torno de 37,5°C) por vezes acom
panha o intumescimento mamário, ao 
chegar o leite podendo até resultar da eu
foria de se ter chegado em casa com o 
bebê. Informe o médico a respeito de 
qualquer febre com duração de mais de 
quatro horas que você tenha nas primei
ras três semanas de pós-parto- mesmo 
quando acompanhada de sintomas evi
dentes de gripe ou resfriado -para que 
se diagno~tique a causa do problema e 
se dê inicie ao tratamento oportuno. Ver 
p. 410, caso haja suspeita ou diagnósti
co de infecção puerperal. 

DEPRESSÃO 

"Tenho tudo o que sempre quil~ um marido ma
ravilhoso, um lindo bebê ... Por que me sinto 
tllo triste?" 

P or que aproximadamente metade de 
todas as novas mamães se sente tão 

Infeliz durante talvez um dos períodos dl! 
maior felicidade de vida? É o paradoxo 
da depressão puerperal , para a qual os 
especialistas ainda não encontraram so
lução ou explicação dofinltivn. 

Os hormônios, tão amiúde Implicados 
na osdlaçllo de humor das mulheres, tal· 
vez ofereçam uma explicação racional. 
O teor de estrogênio e de progesterona 

declina precipitadamente depois do par· 
to, podendo ai residir a causa da depres
são, exatamente como o fazem as 
flutuações hormonais antes da menstrua· 
ção. Acredita-se que tais flutuações, que 
variam de mulher para mulher, expli· 
quem ao menos em parte o porquê de so· 
mente 50% das puérperas sofrerem da 
depressão puerperal, apesar de tocl.as 
passarem pelo mesmo declfnio hormonal 
após o parto. 

Não obstante, há uma constelação de 
fatores que provavelmente contribui pa
ra a profunda tristeza no puerpério -
mais comum em torno do terceiro dia, 
mas que pode assomar a qualquer mo
mento durante o primeiro ano e que se 
manifesta mais depois da segunda ges
tação do que da primeira. 

Desvia-se da gestante, agora mãe, o fo
co das atenções. O bebê passa a ser o as
tro do espetáculo. As visitas estão mais 
interessadas em ir ao berçário do que em 
ficarem sentadas no leito da puérpera a 
indagar-lhe sobre a saúde. O mesmo se 
dá em casa: a princesa grávida é agora 
a Cinderela no puerpério. 

A hospitalização. Ao se ansiar por ir pa
ra casa e começar a desempenhar o pa
pel de mãe, pode vir a frustração pela 
falta de controle sobre a própria vida e 
sobre o bebê no hospital. 

Em casa. As responsabilidades que 
aguardam pela mamãe podem aerar um 
sentimento de assoberbamento, ao ante· 
ver a sobrecarga de trabalho (particular· 
mente quem tem mais filhos e ninguém 
paw ajudar). 

Exaustflo. A fadiga pelo trabalho de par· 
to extenuante e pelo pouco sono no hos
pltld, aom11da aos rlaoroa no cuidado 
com o recém-nascido, nllo raro contrl· 
bui para o sentimento de que não se es· 
teja à altura para atender às demandas 
da maternidade. 

~ 
.j 
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I desapontamento para com o bebê. O 
!cém-nascido, tão peqnenino, tão ver
lelhínhO, tão gordinho, tão sem reação, 
stá bem jistante daquele bebezinho to
o risonho que se tinha imaginado. A 
ulpa daí advindà contribui para a de
·ressão. 

) desapontamento em relação a você 
nesma e/ou :IH' parto. Se as expectati
·as idealizadas a respeito do parto não 
e concretizaram, a sensação de fracas
o (absolutamente desnecessária) é uma 
Jossibilida de. 

\sensação de antic1ímax. O parto- o 
nais importante evento para o qual a 
nulher se preparou e tanto espe~ou-

1cabou. 

o\ sensação de inépcia. A mãe poderá se 
Jerguntar: "Por que fui ter um bebê que 
:1ão sou capaz de cuidar?" 

O 11esar pelo que se perde. A vida livre 
de preocupaç0es, voltada para a profis
são, foi-se (ao menos temporariamente) 
com o nascimento do bebê. 

A aparência infeliz. Antes você estava 
gorda e grávida, agora está apenas gor
da. É insuportável usar as roupas da ges
tação, mas nada mais serve. 

Só uma coisa se pode dizer de bom a 
respeito da depressão puerperal: não du
ra muito - cerca de 48 horas para a 
maioria das mulheres. E embora não ha· 
ja remédio a não ser esperar que passe, 
há formas de mitigar essa tristeza: 

• Se ela chegar no hospital, tentar pro
videnciar um jantar a dois no quar
to do hospital, se possível; limitar 
&u vlaltua quando as conver$as come
çarem a Irritá-la, mas nao se a ale
grarem. Se for o hospital que a depri
me, pedir logo alta. (Ver Já em Casa, 
p. 432.) 

• Combater a fadiga aceitando a aju
da dos outros, sendo menos com
pulsiva com as coisas que puderem 
esperar, tentando dormir enquanto 
o bebê dorme. Usar o horário das 
mamadas como período de repouso, 
amamentando na cama ou numa ca
deira confortável, com os pés para 
cima. 

• Seguir a Dieta Ideal no Aleitamento 
(ver p. 441) para preservar as energias 
(com menos 500 calorias e menos três 
porções de cálcio para quem não esti
ver amamentando). Evitar o açúcar 
(sobretudo o chocolate), que pode agir 
como depressor. 

• Ocasionalmente, relaxar com o mari
do tomando um drinque depois da 
mamada do bebê à noite, mas sem ex
cessos - o excesso leva à depressão 
da manhã seguinte. 

• Jantar fora, quando possível. Se não 
for possível, faça de conta. Mande vir 
de fora o jantar (ou deixe o marido 
prepará-lo), vista-se à altura, crie um 
ambiente de restaurante, com luz de 
vela e música suave. E procure man
ter o bom humor caso o bebê inter
rompa o interlúdio romântico. 

• Arrume-se para sentir-se bem. Ficar 
rodando pela casa de robe o dia intei
ro, toda descabelada, é de deprimir 
qualquer um. Tomar uma ducha an· 
tes de o marido sair pela mo.nhl\ (t~tl· 
vez você não tenha outra oportuni
dade); pentear-se; se você tem o hábi
to de se pintar, convém fazê-lo. Com
pre uma roupa nova e bonita (lavável, 
naturalmente) que lhe sirva agora e 
que possa ser usada também à medi· 
da que voce perde peso. 

• Sala de casa. Vá passear com o bebê, 
ou sem ele, se alguém se dispuser a to
mar conta dele. Os exercicios ajudam 
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a afugentar a depressão e a livrar-se 
das gordurinhas do pós-parto que po
dem contribuir para o estado de
pressivo. 

• Se parecer bom compartilhar a triste
za, procure outras mamães como vo
cê e conte-lhes a respeito. Se você não 
tiver nenhuma amiga na mesma con
dição, faça novas amizades. Pergun
te ao pediatra sobre outras mamães 
vizinhas, ou entre em contato com as 
ex-colegas de pré-natal. Organize um 
chá puerperal. Ou freqüente sessões de 
ginástica para puérperas. 

• Quando a tristeza for do tipo que vai 
embora sozinha, convém procurar a 
solidão . Embora a depressão costume 
nutrir-se sozinha, alguns especialistas 
acharn que a variedade puerperal não 
é desse tipo. Se sair com amigos óti
mos ou receber visitas agradáveis 
agrava o estado depressivo, convém 
evitá-los. Não convém, entretanto, 
evitar o marido. A comunicação no 
puerpério imediato é vital para ambos. 
(Os maridos também são suscetíveis à 
depressão puerperal, e talvez o seu 
precise tanto de você quanto você 
dele.) 

A depressão puerperal de maior gra
vidade que pode requerer a tendimento 
profissional é raríssima - menos de I 
caso em 1.000. Quando a depressão per
sistir por mais de duas semanas e se 
acompanhar de insônia, falta de apeti
te, um sentimento de desesperança e de 
inutilidade - até acompanhada de ím
peto suicida ou de sentimentos violentos 
ou agressivos em relação ao bebê -, é 
preciso recorrer ao aconselhamento 
imediato. 

"S/nw-me ótima, desde u hora do partu hd 
trOs ~·emanas. SerfJ que esse senrlmenta mo· 
ra1'i/hoso vai at:abar num caso terrlve/ de (1/Ja. 
timento?" 

, 
E um fato lamentável que os sentimen

tos posit ivos não recebam a mesma 
atenção que os negativos. Não faltam ar
tigos nas revistas e jornais, nem capítu
los em livros, dedicados aos 500Jo das 
puérperas que padecem da depressão no 
pós-parto; mas pouco ou quase nada há 
a respeito das outras 50% que se semem 
ótimas depois do parto. 

A depressão é comum, mas não é uma 
condição obrigatória no puerpério. E 
não há por que achar que já que está ale
gre você vai cair em seguida numa pro
funda depressão. Como a maioria dos 
casos de depressão se manifesta na pri
meira semana após o parto, é quase cer
to que você já tenha escapado da crise. 
E para ter certeza de que não irá cair ne.la 
(ou para preveni-la na próxima gesta
ção), convém seguir as sugestões arrola
das nos parágrafo ,; anteriores. 

O fato de que você não esteja sofren
do de depressão puerperal, contudo, 
não significa que a família tenha esca
pado do problema completamente. As 
pesquisas mostram que embora os no
vos papais dificilmente fiquem depri
midos quando as esposas estão, o ris
co de caírem em depressão nesse períCI
do aumenta muito quando a nova m21-
mãe se sente maravilhosa. Assim, veja 
se o seu marido não está deprimido. E 
se ele estiver, use algumas das dicas da 
p. 446 para ajudá-lo. Se a depressão de
le persistir, ou se ror tão in tensa que pos
sa interferir no seu trabalho ou noutras 
atividades, então faça-o procurar ajuda 
profissional. 

RETORNO AO PESO 
E À FORMA ANTERIORES 
À GRAVIDEZ 
"Sabia que nflo la poder usar b/qulnllogo de· 
pois do parto, ma~· já se pas.wu uma semana 
e parece que estou com uma burn'gu de seis me· 
ses •• , 
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~ mbora o parto produza um declinio 
-'POnderai com mai~ rapidez que qual
uer dieta de emagrecimento rápido (em 
1édia se perdem uns 5 quilos ao parto), 
ara a maioria das mulheres essa queda 
onderal não parece rápida o su(icien· 
~. Sobretudo depois de se olharem num 
elan~:e ao espelho - parece que você 
.inda está grávida. Felizmente, porém, 
m um mês a maioria const:gue voltar a 
tsar as mesmas roupas de antes. 

Naturalmente a rapidez desse emagre· 
·imento vai depender dos quilos a mais 
JUe você tenha adquirido ao longo da 
:estação. As que engordaram 10 quilos 
JU menos devem ser capazes de, sem die
a, retornar ao peso anterior ao cabo do 
;egundo mês. Outras verificarão que o 
Jarto não afina, como num passe de má
~ica, os quadris e as coxas adquiridos 
~raças aos excessos e abusos durante a 
~estação. Mas a adesão à Dieta Ideal no 
<\leitamento (p. 441) para quem estiver 
:~mamentando (ou com menos 500 calo
rias para quem não estiver)2 vai permi
tir que você trilhe o caminho de volta ao 
peso normal, emagrecendo lenta e gra
dualmente. As não-nutrizes, depois das 
primeiras seis semanas, podem seguir al
guma dieta de emagrecimento satisfató
ria, ba ;anceada, de preferência sob 
orif'ntação médica. As nu trizes com de
pósitor. consideráveis de gordura podem 
reduzir o aporte calórico para emagre
cer sem deixarem de produzir leite. Os 
quilos a mais en1 geral desaparecerão de
poi.s do desmame. 

Readqulrir a antiga forma é um pro
blema mesmo para as que não engorda
ram muito. Ninguém deixa a sala de 
parto mai~ esbdta do que entrou. O ab
dome protuberante, volumoso, no puer-

1Embora v~ê ~ precis11r das calorias e dos 
outros nutrientes do leite depois da gestação e 
do aleitamento, atualmente se recomenda que to· 
das as mulheres ingiram I .200 mg de cálcio por 
dia, se necessário com uso de suplemento. 

pério se deve em parte ainda ao útero 
crescido, que só retornará às dimensões 
pré-gestatórias por volta das seis sema
nas, acompanhando-se de uma redução 
abdominal. (A involução uterina pode 
ser acompanhada: é só aprender, com o 
médico ou com a enfermeira, a palpar 
o útero na barriga. Quando não for mais 
possível palpá-lo, ele já terá se aloja
do no interior da pelve.) Outro moti
vo do abdome volumoso está nos líq ui
dos retidos, cerca de uns dois quilos que 
serão eliminados em alguns dias, após 
o parto. Mas o restante do problema es
tá na distensão dos músculos abdomi
nais e da pele, que poderão permane
cer caídos se não se fizer qualquer es
forço para restaurá-los - através de 
exercícios. (Ver Readquirindo a Forma, 
p. 456.) 

LEITE MATERNO 

"Serfl que tudo o que como, ve!Jo ou tomo sai 
no leite? Posso estar prejudicando o beb~?" 

Nutrir o bebê fora do útero não de
manda uma vida tão espartana 

quanto nutri-lo dentro dele. Mas durante 
o aleitamento algumas restrições ao que 
entra deverão assegurar uma melhor nu· 
trição do bebê. 

A composição lipídico-protéico
g licídica básica do leite humano não de
pende do que a mãe come. Se a mãe não 
ingerir calorias e proteínas suficientes pa
ra produzir leite, as reservas do corpo se· 
rão utilizadas para alimentar o bebê
até se esgotarem. Certas deficiências vl
tamínicas na dieta da mãe, contudo, de· 
certo vão interferir no teor vitamínico do 
leite. Assim como os excessos de outras 
vitaminas. Uma ampla variedade de 
ll!UbNtAn~JII\8 , f;le modhuunontos a condi· 
mentos, pode também aparecer no leite, 
com resultados variáveis. 

Para gara ntir um leite seguro e sa dio 
convém: 
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• Seguir a Dieta Ideal no Aleitamento 

(p. 441). 

• Evitar os alimentos a que o bebê pa
reça sensível. Alho, cebola, repolho e 
chocolate são agressores comuns, cau
sando gases incômodos em alguns be
bês, inas não em todos. Os lactentes 
com palato sensível podem mostrar 
desagrado a temperos fortes. 

• Tomar vitaminas com fórmulas pro
pícias às gestantes ou às nu trizes. Não 
fazer uso de outras vitaminas sem 
aconselhamento médico. 

• Não fumar. Muitas das substâncias tó
xicas do tabaco adentram a corrente 
sangüínea e acabam chegando ao lei
te. (Além disso, fumar perto do bebê 
é causa de problemas respiratórios pa
ra ele, e pode estar vinculado à síndro
me da morte súbita no recém-nas
cido.) 

• Não fazer uso de medicamentos e nem 
de drogas (agora o álcool em quanti
dade moderada) sem consultar o mé
dico . Todos os fármacos, na grande 
maioria, passam para o leite, e mes
mo em posologia pequena podem ser 
prejudiciais para o lacteme pequeno. 
(Particularmente perigosos são: os an
titireoictianos, os anti-hipenensivos, os 
antineoplásicos contra o câncer; as pe
nicilinas;} os narcóticos - a heroína , 
a metadona, os narcoanalgésicos; a 
maconha e a cocaína; os tranqüilizan
tes, barbitúricos e scdutlvos ; o lltlo; os 
hormônios - a pílula anticoncepcio· 
nal; o iodo radioativo; os brometos.) 
Não raro existem substitutos seguros 
para esses medicamentos; ou então é 
possível suspender a medicação dL1ran-

J A exposição a penicilina nessa fase precoce po
derá provocnr no bebê sensibilidade, ou alergln, 
à droga. 

te o período do aleitamento. (É preci
so que o médico, ao prescrever qual
quer medicação, saiba que você está 
amamentando.) 

• Evitar o álcool por completo, e só be
ber um drinque esporadicamente. O 
·consumo diário de bebida alcoólica 
pode deixar o bebê tonto, deprimir-lhe 
o sistema nervoso e desacelerar o de
senvolvimento motor. 

• Restringir o consumo de café. Uma xl
cara de café ou de chá por dia prova
<'elmente não vai afetar o bebê. Seis 
xícaras poderão deixá-lo irrequieto. 

• Não usar laxantes para regularizar as 
funções intestinais (alguns têm efeito 
laxativo sobre o bebê); aumentar as fi
bras da dieta. 

• Tomar aspirina ou afins só por reco
mendação médica, e nunca acima da 
posologia recomendada. 

• Evitar o excesso de substâncias quími
cas nos alimentos ingeridos, e optar 
por alimentos mais naturais. Ler os 
rótulos para evitar aqueles com mais 
substâncias químicas sintéticas. Evitar 
a sacarina, já que passa para o leite 
e que causa câncer em pesquisas fei 
tas em animais. O aspartame, por ou
tro lado, parece só passar para o leite 
em pequena quantidade e parece c.e 
uso seguro . Mas certifique-se de que 
os alimentos com aspartame não es
tejam cheios de out ras substanclus 
químicas. 

• Minimizar a ingestão de pesticidas in
cidentais. Embora um certo resíduo 
seja inevitável na dieta (nas frutas, por 
exemplo) e, portanto, no seu leite, não 
se provou que seja prejudlcinl ao luc· 
tente. Nao obstante, apesar de não se 
justificar a histeria quanto à possível 
contaminação do leite de peito, con-
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vém evitar ao extremo a exposição do 
bebê aos pesticidas. Lave bem as hor
taliças e as frutas com água e deter
gente; coma laticínios com baixo teor 
de gordura, carnes magras, aves sem 
pele, pouca quantidade de vísceras. 
(Os pesticidas ingeridos pelos animais 
se depositam na gordura e na pele.) 

• Evi·.ar os peixes de água doce, que po
dem estar contaminados. (As mesmas 
normas para o consumo de peixes e de 
frutos do mar que se aplicam às ges
tantes servem para as nutrizes; ver p. 
164.) 

CONVALESCENÇA DA 
CESARIANA 

"Estou voltando para casa, uma semana depoi~· 
de uma cesaria11a. Como vai ser?" 

Necessidade de ajuda. A contratação dos 
serviços de alguém durante a primeira se
mana é a melhor opção, mas, quando 
não for possível, é preciso recorrer à aju
da do marido, da mãe ou de outro pa
rente. Convém não levantar peso 
(inclusive o bebê) e não se atirar aos afa
zeres domésticos, ao menos durante a 
primeira semana. Se houver necessida
d~ de suspender o bebê, levante-o a par
tir do nível da cintura, para que só sejam 
usados os braços, e não o abdome. 
Curvar-se ao nível dos joelhos, não da 
cintura. 

Multo poucu ou nenhumu dor. Mas, em 
caso de dor mais acentuada, tomar um 
analgésico brando. Não fazer uso de me
di;ação, no entanto, se estiver amamen
tando; só com receita médica. 

Melhora progressiva. A cicatriz vai se 
mostrar dolorosa e sensível po1· Uliumas 
semanas. Um curativo pequeno v<ti 
protegê-la da irritação. O uso de roupas 
largas se revela mais confortável. Breves 

puxões, espasmos e outras sensações 
mais ou menos dolorosas na região ci
catricial normalmente fazem parte do 
processo e acabam desaparecendo. Po
de sobreviver prurido (coceira). Já a dor
mência do abdome em volta da cicatriz 
vai durar mais tempo, possivelmente al
guns meses. O encaroçamento do tecido 
cicatricial provavelmente se reduzirá (sal
vo quando a pessoa tem propensão a es
se tipo de cicatriz) - a cicatriz poderá 
se mostrar rosada ou roxa antes de por 
fim esvanecer. 

Em caso de dor persistente, se a região 
ao redor da incisão se mostrar muito ver
melha ou se uma secreção castanha, cin
zenta, verde ou amarela sair dela, chame 
o médico. Pode ter-se infectado. (Uma 
pequena eliminação de líquido claro po
de ser normal, mas convém mesmo as
sim notificar o médico.) 

Esperar pelo menos quatro semanas pa
ra retornar à atividade sexual. Depen
dendo da evolução cicatricial e do 
retorno da cérvice à normalidade, o mé
dico vai recomendar a abstenção sexual 
(coito) por quatro a seis semanas (embo
ra outras formas de relacionamento se
xual sejam decerto permissíveis). Ver p. 
452 para algumas dicas que facilitam 
o relacionamento sexual no puerpério. 
Por acaso, as chances de maior confor
to durante a relação sexual são mais 
prováveis para as mulheres que fizeram 
o parto por cesariana que para as ou
tras. 

Dar Inicio nos exercfclos llSslm IIUC: níhJ 
huja mais dor. Como o tônus perineal 
provavelmente não foi comprometido, 
poderá não haver necessidade dos exer
cícios de Kegel (embora estes possam ser 
benéficos a todos). Concentrar-se nos 
que fortalecem a musculatura abdomi
na l. (Ver Readqulrlndo a Forma, p. 
456.) Fazê-los lenta e constnntcmcntc: 
aderir a um programa gradualmente, e 
prosseguir fazendo-os todos os dias. V o-
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;ê vai levar meses para readquirir a an
:iga forma. 

RETORNO À ATIVIDADE 
SEXUAL 

"0 médico disse para eu esperar seis semanas 
antes de fazer sexo. As amigas dizem que isso 
ni1o é necessário." 
, 
E bem mais seguro pressupor que o 

médico esteja mais ciente da sua con
dição clínica do que as amigas. A restri
ção visa ao melhor para a paciente, 
levando em consideração o tipo de tra
balho de parto e o parto realizado, se 
houve ou não necessidade de episioto
rnia, e a velocidade da cicatrização e da 
recuperação. Alguns médicos natural
mente recomendam as seis semanas co
mo rotina para todas as puérperas, 
independente de sua condição. Se fores
se o caso, e cresce a vontade de fazer se
xo, pergunte-ao médico se dá para fugir 
à regra dessa vez. Só será possível se a 
cérvice tiver cicatrizado e se não houver 
mais lóquios. E, por questão de confor
to, talvez convenha esperar até que are
lação não cause mais incômodo na 
região perineal. 

Se o pedido for negado, convém seguir 
o conselho médico. Esperar seis semanas 
não dói (ao menos não fisicamente). 

FALTA DE INTERESSE 
EM SEXO 

"Desde que o bebê nasceu simplesmente perdi 
o Interesse por sexo." 

Sexo requer energia, concentraçãc' e 
_ tempo - elemento• pardculirmonto 

extguos na vida dos novos papais. A 11· 
bido - da mulher e do marido - terá 
de competir regularmente com as noites 
Insones, com os dias exaustivos, com as 

fraldas sujas, e com a demanda intermi
nável da criança. O corpo ainda está !.e 
recuperando do trauma do parto; os hor
mônios estão voltando ao equilíbrio. Os 
temores (de dor, de causar alguma lesão 
interna, de não ser a mesma, de ficar grà· 
vida em seguida) atormentam a puérpi!
ra. Quem amamenta talvez esteja 
inconscientemente satisfazendo as neces
sidades sexuais. Ou talvez o sexo estimu
le desagr~dável expressão de leite. No 
todo, não surpreende- e é perfeitamen
te normal - que o apetite sexual, náo 
importa quão voraz fosse antes, se ache 
suprimido temporariamente. (Por outro 
lado, algumas mulheres sentem fortes 
impulsos sexuais nesse período, sobretu· 
do no puerpério imediato, quando há in· 
tumescimento da região genital.) 

Se o problema for a falta de interes· 
se, há muitas formas de retornar à ati· 
vidade sexual prazerosa. Qual delas 
porém vai servir ao caso é coisa que de
pende da mulher, do marido e dos pro
blemas existentes: 

Fazer do tempo um aliado. Leva ao me
nos seis semanas para que o corpo se 
recupere, às vezes mais - sobretudo 
quando foi parto difícil, seja vaginal, se
ja por cesariana. O equilíbrio hormonal 
só se verificará quando reiniciar a mens
truação, o que, no caso do aleitamento, 
poderá levar muitos meses. É preciso não 
sentir a obrigação de fazer sexo quando 
o médico der sinal verde, caso a mulher 
ainda não se sinta bem, emocional ou fi. 
sicamente. E, ao fazê-lo, começar deva· 
gar, ficando só nas carícias, nos afagos, 
mas sem penetração. 

Nilo esmorecer por causa da dor. Mui
tas mulheres se surpreendem e se decep· 
cionam ao descobrirem que a relação se
xual no puorpério podo doar rc&dmcme. 
Em caso de eplslotomla ou de ferida la· 
cerada, o desconforto (de intensidade 
muito variável) poderá persistir por se
manas, até meses, mesmo depois da ci· 
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atrização dos pontos de sutura. A dor 
.urante a relação também pode ocorrer, 
mbora possivelmente menos intensa, 
linda quando houve preservação P·~ri
lenl - mesmo em caso de operação ce
;ariar.a. Até a dor des<.parecer, é possí
lel min:,mizá-la seguindo as recomenda
;ões do quadro abaixo,. Facilitando a 
Volta à Atividade Sexual. 

Buscar formas alternativas de gratifica
ção. Se a relação ainda for desagradá
vel, buscar a satisfação sexual mediante 
a masturbação mútua. Ou, se o cansaço 
ainda for muito intenso para chegar ao 
orgasmo, encontrar prazer em ficar só 
junto ao companhei: o: não há nada de 
errado t:m ficarem os dois juntos, deita
dos, se acariciando, se beijando, e con
tando histórias de. carochinha. 

Criar expectativas realistas. Não insistir 
em orgasmos simultâneos das primeiras 
vezes. Algumas mulheres que costumei
ramente tinham facilidade para o orgas
mo simplesmente não os têm durante vá
rias semanas, ou até por mais tempo. 
Com amor e paciência, o sexo voltará a 
dar satisfação plena - às vezes maior do 
que antes. 

Harmonizar a vida sexual com a vida 
junto ao bebê. Agora não são mais só 
os dois, são três: você não pode mais fa
zer sexo quando e onde quiser. Vocês 
passam a fazer quando puderem (por 
exemplo, às três horas da tarde de sába
do, enquanto o bebê tira uma soneca), 
ou então planejam com uma certa ante
cedência. Não imaginar que o sexo sem 
espontaneidade não vai ser divertido, 
prazeroso. É melhor aguardar com an
siedade a hora do amor (afinal, às oito 
o bebê vai estar dormindo- dá para es
perar!). Aceitar as interrupções ·- serão 
muitas- com senso de humor, e tentar 
recomeçar de onde pararam assim que 
possível. Caso o sexo se torne menos fre
qüente do que antes, batalhar pela qua
lidade, e não pela quantidade. 

Não ser perfeccionista. A exaustão do 
pós-parto é natural; é desgastante tornar
se mãe e tornar-se pai. Mas uma parcela 
desse desgaste é desnecessária, muitas ve
zes decorrente do esforço para tudo se 
fazer ainda muito cedo. Convém vez ou 
outra não tirar o pó da casa. Usar hor
taliças cozidas, e não frescas. Desprezar 
na limpeza alguns cantos para que, oca-

Facilitando a Volta à Atividade Sexual 
Lubrificar. O declínio hormonal durante o 
puerpério (que na nutriz só poderá se nor· 
mallzar depois do desmame, parcial ou com
pleto) é capaz de ressecar a vagina, trazendo 
incOmodo. Usar creme lubrificante até que 
re10rnem as secreções naturais. 

Medicar-se, quando necessário. O médico po
derá prescrever um creme estrogênico para 
reduzir a dor, espontânea ou ao toque. 

Inebriar-se. Não embebedar-se. naturalrneme 
(Já 4UC 1\lCQU! ~lll ÜIII11USIU PUÜU IIH~rflll'll' nu 
satisfação e no desempenho sexual), e se vo-

cê estiver amamentando pode ser prejudicial 
ao bebê, mas desfrutar de um copo de vinho 
com o marido antes do sexo, para ajudar no 
relaxamento ffslco e emocional. O álcool 
nmbém ajuda a aliviar a dor, o medo da dor, 
e o medo dele de machucá-la. Ou use outras 
técnicas de relaxamento para acabar com o 
medo. 

Várlar as posições. De lado e com a mulher 
por cima são posições que permitem maior 
controle na penetração e menos pressão so
tm o loculllu ~J'llMh,)!Otnta . É preciso ex per i· 
mentar para ver qual a que mais lhe ~'01111~111. 
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sionalmente, se tenha energia para o 
sexo. 

Comunicação. O bom relacionamento 
sexual é erigido sobre a confiança mú
tua, a compreensão e a comunicação. Se, 
por exemplo, a mãe uma noite se acha 
muito envolvida na matemidade para se 
sentir sexualmente atraente, não convém 
sair com a desculpa da dor de .:abeça. 
Você deve ser franca . O marido, parti
cipante da paternidade desde a concep
ção, provavelmente compreenderá. Se a 
relação se mostrar dolorosa, você não se
rá mártir. Explicar o que faz doer, o que 
não faz, o que seria conveniente adiar até 
outra ocasião. 

Não se preocupar. Apesar do que você 
esteja sentindo no momento, a vida amo
rosa voltará, com a mesma paixão e o 
mesmo prazer de sempre . (Ademais, co
mo a paternidade costuma aproximar 
muito o casal, é possível que a chama 
não só se reacenda como se mostre mais 
flamejante do que nunca .) Preocupações 
pelo momento só farão comprometer 
dtsnecessariamente o relacionamento 
sexual. 

ENGRAVIDAR 
NOVAMENTE 
"Eu achava que a amament11çllo me Impediria 
de engl'ilvidar de novo. Mas ouvi dizer que se 
pode mesmo engravldar, até antes de a mens· 
tr11aç4o retornar. " 

Oquanto confiar na amamentação 
como recurso anticoncepcional de· 

pende do que significaria engravidar tão 
em seauida. Para a maioria. gestações 
multo próximas, com um intervalo dll 
meses, não parece atender os preceitos 
ào perfeito planejamento familiar. Nes· 
se caso, você não irá repousar inteira 
confiança no aleitamento como forma de 
anticonceocão. 

É verdade que as nutrizes, em média, 
só voltam a menstruar normalmente bem 
depois das que não amamentam. Estas 
costumam ficar menstruadas quatro a oi
to.semanas depois d(, parto; as nutrizes 
só o ficam em geral três a quatro meses 
depois. Via de regra, entretanto, esses 
prazos médios não são de tnuita confian
ça. Há nutrizes que menstruam já nas 
primeiras seis semanas de puerpério, e 
outras, só 18 meses depois. O problema 
está em não ser possível prever quando 
a menstruação retornará, embora diver
sas variáveis interfiram no processo. A 
freqüência das mamadas (mais de três 
vezes ao dia parece suprimir melhor a 
ovulação), a duração do aleitamento 
(quanto mais prolongado, mais tardia a 
ovulação), o uso ou não de complemen
tação às mamadas (as mamadeiras, as re
feições sólidas, a ingestão de água 
parecem interferir no efeito anovulató
rio do aleitamento), são todos alguns 
exemplos. 

Por que se preocupar com a concep
ção antes do primeiro período mens
trual? Porque o momento da primeira 
ovulação depois do parto é tão imprevi
sível quanto o da menstruação. Algumas 
mulheres passam por um primeiro .ciclo 
estéril; ou seja, não ovulam durante 
aquele ciclo. Outras não: passam de uma 
gestação para outra sem sequer terem fi· 
cado menstruadas. Como a mulhei não 
sabe o que vem primeiro, se a regra ou 
o ovo, é altamente recomendável a cau
tela quanto ao método anticoncepcional 
a empregar. 

Naturalmente os acidentes aconte-.:em. 
A ciência médica ainda não desenvolveu 
um método coutraceptivo (com a possí· 
vel exceção da esterilização) que seja 
1000Jo eficaz. Portanto, mesmo em uso 
de anticoncepcional- sobretudo se vo· 
cê não estiver usando - a gravidez é aio· 
da uma possibilidade. lnfell~mente, o 
primeiro sintoma de gestação que você 
colltumeiramente procuraria (ausência da 
menstruação) não será aparente se você 
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esteve amamentando e não menstruava. 
Mas por causa das alterações hormonais 
(há diferentes conjuntos de hormônios 
em operação durante a gravidez e a 
l.1ctação), a quantidade de leite prova
velmente diminuirá bastante depois de 
estabelecida nova 3ravidez. Você pode
rá, além disso, experimentar todos os ou
tros sintomas de gravidez (ver p. 31 ). 
Naturalmente, se você tiver qualqul:r sus
pei ta, a melhor coisa a fazer é consultar 
lo!~O o médico. Como é virtualmente im
possível nutrir bem ao mesmo tempo um 
recém-nascido e um feto em desenvolvi
mento, recomenda-se que a amamenta
ção seja suspensa durante a nova gra
videz. 

QUEDA DE CABELOS 

"Parece que de repente vou ficar careca." 

Não precisa comprar peruca. Esta 
queda de cabelos é normal e vai se 

deter antes de chegar a calvície. Corri
queiramente caem da cabeça cerca de 100 
fios de cabelo por dia, que são repostos 
continuamente. Durante a gestação (ou 
quando se faz uso de pílula), a modifi
cação hormonal acentua a queda de ca
belos. Mas é apenas temporária. Os 
cabelos estão predestinados a voltar e 
voltarão -em questão de três a seis me
ses depois do parto (ou depois de você 
parar de tomar a pílula). Algumas mu
lileres que amamentam nota 'TI que a que
du de cabelos só começa depois do des
mame ou quando complementam o ale!· 
tamentc com fórmula ou sólidos. 

Para manter o cabelo sadio, siga a 
Dieta ldeal do Puerpério, continue com 
a complementação vitamínica da gravi
dez, e trate bem dos cabelos. Isso signi
fica lnvá-lCis só quando necessário, usar 
condichmador para evitar desemaranhá· 
los, usar pente de dentes largos se tiver 
de desembaraçá-los, c evilar a aplicação 

s 

idéia adiar os permanentes, a pintura dos 
cabelos, e outros tratamentos atc_que as 
suas tranças pareçam ter voltado ao 
normal. 

Só porque você perdeu um pouco de 
cabelo depois da gravidez não quer di· 
zer que irá perder mais na próxima. A 
reação do seu corpo a cada gravidez, co
mo logo descobrirá, pode ser muito di
ferente. 

BANHOS DE BANHEIRA 

"Não sei se posso ou não tomar banhos de ba
nheira no puerpériv. Eles fazem mal?" 

H,... ..... á tempos, niio se permitia que a mu
lher no pós-parto imediato sequer 

metesse os pés numa banheira -era coi
sa só para depois de um mês de parto 
porque, dizia-se, a água do banho cau
sava infecção. Hoje, como se sabe que 
a água parada da banheira não adentra 
na vagina, a infecção em decorrência do 
banho deixou de ser ameaça. Alguns mé
dicos chegam a recomendar o banho de 
banheira no hospital, quando existe ba
nheira, por julgarem que ajuda na remo
ção dos lóquios do períneo - e de dentro 
das pregas dos lábios - de forma mais 
eficiente do que o banho de chuveiro. 
Além disso, a água morna traz conforto 
para a região perineal no local de uma 
episiotomia, alivia a inflamação e o ede
ma e também possíveis hemorróidas. 

Contudo, talvez o obstetra prefira que 
a puérpera se abstenha desse tipo de bt\• 
nho até chegar em casa, ou por mais tem
po ainda. Se você estiver ansiosa por 
banhar-se (sobretudo se você não tem 
chuveiro em casa), convém falar com o 
médico para que a libere para tal. 

O banho na primeira 011 nu segunc!q 
semana depois do parto só deve ser to
mado em banheira meticulosamente lim· 
pa, antes de enchê-la. (Desde que seja 

h,!. 
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~reciso ajuda nos primeiros dias de so
xeparto ao entrar e ao sair dela, quan
jo você ainda está enfraquecida. 

EXAUSTÃO 

"Já faz dois meses que tive o bebê, mas conti· 
nuo me sentindo esgotada. Será que estou doen
te?" 

A queixa de fadiga crônica' e impor
tante é comum no puerpério - a 

pessoa se convence de que está sofrendo 
de algum mal incurável. Mas invariavel
mente vem o diagnóstico: caso clássico 
de maternidade. 

Rara é a mãe que escapa a essa síndro
me de fadiga maternal, que se caracteri
za por um cansaço que parece nunca 
acabar e por uma falta quase absoluta 
de energia. E não é de causar espanto. 
Não há tarefa mais extenuante em ter
mos flsicos e emocionais do que a de ser 
mãe. A sobrecarga e as pressões não se 
limitam a oito horas por dia como na 
maioria dos empregos - e apenas por 

cinco dias na semana. (Leve-se em con
ta que as mães não dispõem de hora de 
almoço e de pausa para o cafezinho.) A 
maternidade para as primíparas sempre 
acarreta também o estresse inerente a 
qualq uer novo emprego: há sempre al
go para aprender, erros a serem cometi
dos, problemas a resolver. Se tudo is
so não bastar para gerar sintomas, 
considere-se a energia despendida no 
aleitamento, a força gasta em ficar às 
voltas com o bebê e com toda aquela pa
rafernália, e as noites e noites inso
nes. 

O médico vai aj udar a esclarecer que 
não há causa física para a exaustão. Na
da havendo de anormal, é preciso que a 
mamãe se tranqüilize: à medida que o be
bê vai se acostumando a dormir a noite 
inteira, a fadiga vai cedendo gradual
mente. Depois de o corpo se habituar 
também às novas lides, as energias sere
cuperam um pouco. Nesse ínterim, con
vém experimentar as sugestões para 
aliviar a depressão do puerpério (p. 446), 
que se acha intimamente vinculada à 
fadiga. 

0 QUE É IMPORTANTE SABER: 
READQUIRINDO A FORMA 

U
ma coisa é aparentar seis meses de 
gravidez quando você está com 
seis meses de gravidez, e coisa 

bem diferente é aparentá-los depois de 
parir. Entretanto, as mulheres na gran· 
de maioria não deixam a sala de parto 
muito mais esbeltas do que quando ali 
entraram- com uma pequena camada 
de aordura circundando-lhes os braços 
e uma pllha de camadas volteando·lhes 
" cintura. An lm c:omo aH lll\lnM, flnlnh"•• 
empl1'.1adas com tanto oumlsmo para 
usar quando voltasse para casa, as cama· 
das de gordura continuarão empilhadas, 

tendo nojeans da maternidade o depri
mente substituto. 

Quando a nova mamãe vai deixar de 
parecer uma futura mamãe? Dentro de 
uns poucos meses, se praticar os exerci
cios necessários. 

"E quem precisa de exercícios?", tal· 
vez você se pergunte. "Estou em movi· 
mento perpétuo desd.u que~ vim do 
hospital. Isso não conta?" 

l.llttiOntuvelltlunte, nQQ tnuiLg, S11"UI• 
tlvo como de fato e, esse tipo de atlvl· 
dade não fortalece as musculaturas 
perlneal e abdominal comprometidas pe· 
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gestação. O que conta realmente vão 
- os exercícios. 
8 programa de ginástica pode come
~ já nas :~4 horas do pós-parto. Mas 
Jreciso não se exc~der. O programa 
scrito a seguir se destina às que tive
n parto vaginal. Se o parto foi trau
itico ou cirúrgico, é melhor discutir 
m o médico antes de começar. 

EGRAS ELEMENTARES 

Sempre começar cada sessão co1.1 os 
exercícios menos extenuantes, a títu
lo de aqueci.nento. 

As seFsões devem ser breves e freqüen
tes - nunca uma única e longa ses
são por dia (porque você estará assim 
tonificando melhor a musculatura). 

Se você dispuser de tempo e de fato 
gostar de ginástica, recomenda-se par
ticipar de sessões em grupo de ginás
tica para puérperas. Caso contrário, 
os exercícios indicados, praticados 
com regularidade, propiciarão tam
bém a reaquisição da forma, sobretu
do quando voltados diretamente para 
as regiões mais comprometidas- ab
dome, coxas, nádegas etc. 

Praticar os exercícios vagarosamente 
- nunca fazê-los em seqüência rápi
da sem pausa para a devida recu
peração. 

Repousar um pouco entre os exercícios 
(a restauração muscular se dá duran
te o repouso, não durante o mo
vimento). 

Nao fazer mais do que o recomenda
do, mesmo que você consiga. 

Encerrar a sessão antes de sobrevir o 
cansaço: quem se excede só irá perce
hcr n P.X~P.-~sn nn diA ~eeuint.e - ouan· 

do então será impossível fazer exer
cícios. 

• Não deixar que as lides de mãe a fa
çam descurar das lides pessoais que vi
sem ao restabelecimento da forma -
o bebê vai adorar ficar sobre o seu pei
to durante os exercícios. 

• Não fazer certos exercícios de flexão 
-trazer os joelhos até o peito, de fle
xão completa (tipo senta-levanta) ou 
de elevação das duas pernas - nas seis 
semanas imediatas ao parto. 

Os exercícios de Kegel podem ser fei
tos em qualquer posição confortável. To
dos os outros são feitos na posição 
básica: deitada de costas, joelhos dobra
dos, pés um pouco afastados (30 em), so
las no chão; cabeça e ombros apoiados 
por almofadas, braços em repouso esti
rados ao lado (ver p. 225). Os primeiros 
exercícios podem ser feitos na cama; os 
outros devem ser feitos em superfície 
mais dura, no chão, por exemplo. (Uma 
esteira ou colchão para exercícios é um 
bom investimento porque o bebê pode 
tentar engatinhar nela pela primeira vez 
depois.) 

PRIMEIRA FASE: 
24 HORAS DEPOIS 
DO PARTO 

Exercícios de Kegel. Eles podem ser ini
ciados imediatamente após o parto, em· 
bora talvez você nllo se sinta apta a 
fazê-los a princfpio. (Ver p. 225 para ins· 
truções.) Podem ser feitos na cama, ou 
no bidê. Ou ainda durante a micção -
contrair pa~a deter o jato de urina, em 
seguida relaxar, deixando-o fluir. Repe
tir várlus vezes. A medll;ia que os mús· 
culos readquirem a tonlcidade, voeê 
conseguirá só deixar escapar algumas go· 
tas de urina entre as reoeticões. 
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Elevação da Cabeça 

Posição básica. Inspirar profundamente e então elevar a ca.'Jeça bem devagar, expirando. A boi· 
xar a cabeça devagar, e inspirar. Elevá-la um pouco mais a cada dia, forcejando gradua/men~
te para elevar um pouco os ombros do chão. Não tentar abdominais completos durante pelo 
menos três ou quatro semanas- e mesmo assim só se você sempre possuir excelente tonici
dade da musculatura abdominal. 

RespiraçãO'diafragmática profunda. Na 
mesma posição, colocar as mãos sobre 
o abdome para sentir o movimento res
piratório enquanto enche os pulmões de 
ar, vagarosamente; contrair a muscula
tura abdominal enquanto expira lenta
mente pela boca. Começar fazendo só 
duas ou três inspirações profundas para 
prevenir a hiperventilação. (Sinais de ex
cesso são tonteiras ou desmaio, formi
gamento, ou visão turva. Ver p. 337 a 
respeito da hiperventilação.) 

SEGUNDA FASE: 
T~S DIAS 
APÓS O PARTO 

T rês dias depois do parto, os exer
cícios podem ser mais completos. 

Mas só se houver certeza de que os dois 
músculos verticais do abdome- os re· 
tos do abdome- não se separaram <.lu· 
rante a gestação. Bastame comum, 

sobretudo em mulheres que tiveram vá
rios filhos, esta separação (ou diüsta· 
se) será agravada se incidir na região 
qualquer esforço, mesmo leve, antes da 
cura do problema. Pergunte à enfermei
ra ou ao médico sobre a condição des
ses músculos ou examine-os da seguin
te maneira: ao deitar na posição bási
ca, elevar a cabeça um pouco com os 
Qraços estendidos para a frente; pro
curar, palpando, uma saliência mole 
abaixo do umbigo. A saliência incUca a 
separação. 

A diástase pode ser melhorada atra
vés do seguinte exercício: deitar na po
sição básica e inspirar. Cruzar emao us 
mãos sobre o abdome usando os dedos 
para aproximar os músculos ao expirar 
elevando vagarosamente a cabeça. Ins
pirar ao abaixar a cabeça também vaga
rosamente. Repetir 3 ou 4 vezes, 2 vezes 
ao dia. Fechada a abertura entre os re
tos, ou cusu nuucu da tenha cxisti<.lo, 
prosseguir com os exercícios aqui apre· 
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Extensão das Pernas 

' .. -~-- - . _, 

Posição básica. Estender vagarosamente as pernas, até se acharem completamente esticadas 
no chão. Arrastar o pé direito, com a sola rente ao chão, de volta às nádegas. Manter bem 
as costas junto ao chão. Esticar novamente a perna. Repetir o exercfcio com o pé esquerdo. 
Começar com três ou quatro deslizamentos de cada lado, e aumentar gradualmente até con
seguir jazer 12 ou mais confortavelmente. Depois de três semanas passar para um e>:erdcio 

• modificado de eievaçüu da perna (elevar uma perna de cada vez, afastando-a um pouco do 
chão, depois baixando-a novamente, bem devagar). Mas só o jaça se não causar incômodo. 

sentados: elevação da cabeça, extensão 
das pernas e inclinação pélvica. 

Inclinação pélvica (ver ilustração, p. 227). 
Deitada de costas, na posição básica. Ao 
inspirar, comprimir o chão com a parte 
estreita baixa das costas, retesando e ele
vando a coluna. Expirur e relaxar. Repe
tir J ou 4 vezes para começar; aumentar 
gradualmente para 12 e depois para 24. 

TERCEIRA FASE: 
DEPOIS DO 
CHECKUP PUERPERAL 

Agora, com a permissã:> do médico, 
você poderá começar um programa 

mais vigoroso de exercícios. Poderá gra
dualmente voltar a caminhar, a correr 
(jogging), a nadar, à ginástica aeróbica, 
a andar de bicicleta etc. Mas não se ex
ceda. O melhm· é seguir a orientação de 
instrutor profissional. 

O progr~ma de exercidos no pós-parto 
propiciará outros resultados além de re-

duzir a barriga e de tornar a fortalecer 
o períneo. Os exercícios perineais aju
dam a evitar a incontinência urinária 
(dificuldade de reter a urina), queda 
(prolapso) dos órgãos pélvicos e muitas 
dificuldades na atividade sexual. Os exer
cícios abdominais vão reduzir o risco de 
dor nas costas, varizes, cãibras nas per
nas, edema e formação de coágulos nas 
veias (trombos), além de melhorarem a 
circulação. Os exercícios regulares pro
movem também o restabelecimento das 
musculaturas uterina, abdominal e pé!· 
vica traumatizadas, acelerando-lhes o re
torno da tonicidade e mitigando o maior 
enfraquecimento que a inatividade pro· 
porcionaria. Além disso, quando bem 
planejados, ajudam as articulações vin
culadas à gestaça.o e ao patto a retorn~t· 
rem à normalidade, prevenindo maior 
enfraquecimento e distensão. Por fim, os 
exercícios muitas vezes causam benefí
cios psicológicos (é só perguntar a qual· 
quer corredor), melhorando a capaci
dade de enfrentar o estresse e auxilian
do a relaxar- além de reduzir as chan
ces da depressão do puerpério . 
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O Pai 

Também Engravida 
As futuras mamães e os futuros pa

pais partilham não apenas das ale
grias da gestação, do parto e da 

criação dos filhos: partilham também 
das preocupações, que costumam se mis
turar, ser as de um e de outro ao mesmo 
tempo. Contudo, os pais costumam tam
bém ter algumas preocupações próprias 
-e que requerem uma renovação mui
to especial da confiança, não só duran
te a gestação e o parto, mas também 
durante o período puerperal. 

Eis a razão de ser deste capítulo- de
dicado àquele que tem igual participação 
na reprodução, mas que tantas vrzes é 

negligenciado. Tod:lVia , não se destina 
aos olhos do pai exclusivamente- não 
mais do que o restante do Livro, que 
também não se destina exclusivamen
te às gestantes. Lendo-os, a gestante 
talvez ccns!ga uma compreensão ime
diata dos sentimentos, temores e espe
ranças do marido. O pai talvez consiga 
um melhor entendimento das modi fica
ções físicas e emocionais pelas quais 
passa a mulher durante a gravidez, o 
parto e o puerpério, enquanto, ao mes
mo tempo, prepara-se melhor para o 
seu papel no romance que está se des
dobrando. 

As PREOCUPAÇÕES COMUNS 

SENTIMENTO 
DE ABANDONO 
•'Ttuuas tlm sido as atençiJes [J(lra com minha 
mulher desde que ela engraviaou que~ dijlcil 
eu achar que tenha alguma coistJ a ver comigo." 

NI1S gerações do passado, o compro
metimento masculino no processo 

reprodutivo terminava assim que o es 
perma fertilizava o óvulo da mulher. Os 
futuros pais observavam a sravldez a dls· 
t4nclu, e do parto nen1 chegavam perto. 

Grandes progressos se fizeram sentir 

na última década em relação aos direi
tos dos pais. No entanto, a reeducação 
social não modificou o fato de a gesta· 
ção ocorrer den"ro do corpo da mãe. 
Nem o fato de que alguns pais se perdlem 
numa C<mfusão que ainda em grande me
dida é só da mulher. Nem o de que a.ca
bam sendo esquecidos, abandonadou
até enciumados das esposas. 

As vezes a mulher Inadvertidamente é 
a responsável, noutras, o homem. De 
qualquer forma, é fundamental qut: os 
sentimentos do pai sejam resolvidos an· 
tes que cresçam os ressentimentos e que 
se desperdice a experiência que dev1:ria 
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ser uma das mais extraordinárias na vi
da de ambos. O melhor para conseguir 
essa meta é o pai envolver-se com ages
tação o mais que puder: 

Ir ao obstetra. O de sua mulher- e sem
pre que ela for, se possível. Os obstetras, 
na maioria, encorajam a presença do 
marido nas consultas mensais. Se o ho
rário não permitir que você acompanhe 
sua mulher todos os meses, talvez seja 
possível só comparecer a algumas (quan
do o batimento cardíaco fetal será ouvi
do pela primeira vez, por exemplo) e aos 
exames feitos no pré-natal (especialmen
te o ultra-som, quando você pode ver o 
bebê). 

Agir como se estivesse grávido. Não pre
cisa ir trabaihar con1 roupas de gestante 
e nem começar a beber meio litro de lei
te por dia. Mas você pode acompanhar 
os exercícios gestacionais com sua mu
lher; desistir das refeições pouco nutri
tiva ; durante os nove meses; deixar de 
fumar, se for o caso. E, quando alguém 
oft:recer um drinque, recusar: "Não, 
obrigado, estamos grávidos." 

Educar-se. Até mesmo os Ph.Ds de Har
vard têm muito que aprender quando 
vêm a gravidez e o parto. Ler sobre o as
sunto o mais que você puder. Acompa
nhar a esposa ao curso preparatório para 
o parto; freqüentar um curso para pais, 
se houver um disponível em sua comu
nidade. 

Conversar com amigos que se torna
ram pais recentemente. 

Estabelecer contato com o bebê. A mãe 
pode ter a vantagem de conhecer o bebê 
nu pré-uatal porque ele se encontra lá, 
confortavelmente abrigado no útero, 
mas isso não significa que você não pos
sa começar a conhecer o novo membro 
da família também. Fale, leia ou cante 
l'll:a o seu bebe com freqOencla: ele PO· 
<ie ouvir agora a sua voz, e a reconhece· 

rá depois do parto. Desfrute dos chutes 
e das contorções do bebê, colocando a 
mão ou o rosto junto ao abdome despi· 
do de sua esposa à noite - é uma bela 
forma de partilhar da intimidade com 
ela, também. 

Sair para providenciar o enxoval do 
recém-nascido. Comprar o berço, o car
rinho. Ajudar a esposa a decorar o quar
to do bebê. De um modo geral, parti· 
cipar ativamente das escolhas, dos pla
nos e dos preparativos para a chegada do 
bebê. 

Falar abertamente. Talvez sua mulher o 
esteja abandonando sem nenhuma inten
ção - talvez nem saiba que o pai gosta· 
ria de se envolver mais. É muito provável 
qüe ela fiqüe feliz em vê-lo participar da 
gestação. 

RECEIO DO SEXO 

"Mesmo tendo o médico nos garantido que o 
sexo é seguro durante a gestaçOo, muitas ve
zes encontro dijicultklde em prosseguir com n'
ceio de machucar minha mulher ou o bebê." 

Não há situação em que se exija 
tanto controle mental sobre o sexo 

- por parte de ambos os cônjuges -
quanto durante a gestação, sobretudo 
quando esta se adianta e o psiquismo (e 
a libido) é obrigado)! conffontar·se com 
uma questão de ·vúlto: o ventre grávido 
em expansão e seu precioso conteúdo. 

Felizmente, é possível dar repouso às 
atividades psíquicas e desfrutar da situa
ção. Por mais vulneráveis que possam 
parecer a mãe e o feto ao pai ansioso ao 
contemplar a hipótese do coito, na gra
videz normal, de baixo risco, nenhum 
dos dois é vulnerável. (Cumpre só obser
var algumas advertências, pnrticulnr
mente nos últimos dois meses, 
pormenorl!a.das à p. 199, Fazendo Sexo 
Durante a Gravidez.) 
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Fazer sexo com a gestante não só não 
faz mal a ela (desde que se observem as 
advertências) como também lhe fará 
muitíssimo bem - pois a gravidez é épo
ca de grande intimidade emocional e fí
sica. O bebê, embora basicamente alheio 
a todo o evento, talvez seja apaziguado 
pelo delicado movimento oscilante da re
lação e do útero ao se contrair durante 
o orgasmo. 

MAU HUMOR 

"Desde de confirmada a gravidez, parece que 
começamos a oscilar de humor em direções 
opostas. Quando ela se sente !Jem, eu me sinto 
mal, e vice· versa. " 

Um maior número de pesquisas recen
tes tem se centrado no pai "grávi

do" porque é cada vez mais evidente 
que, embora ele não carregue o feto, po
de experimentar muitos dos sintomas 
pré-natais que são comuns à gestante. A 
depressão, ~ urante a gravidez e o puer
pério, é 11m desses sintomas. Embora em 
cerca de 1 entre 10 casos os dois pais su
cumbam à depressão ao mesmo tempo, 
em geral a depressão só ocorre em um 
de cada vez. Isso talvez ocorra porque 
os sinais de depressão num ser que ama
mos nos dá força interior para nos colo
carmos acima dos nossos se,Himentos e 
darmos apoio. 

Você não precisa se preocupar com a 
depressão da gravidez- é comum ecos
tuma desaparecer espontaneamente -
mas você deve procurar mitigá-la. 
Mantenha-se ativo e procure não ceder 
aos sentimentos negativos; fale sobre es
ses sentimentos com a esposo (se ela se 
interessar em ouvir), com um amigo que 
recentemente se tornou pai; evite o álcool 
e outros medicamentos, que possam 
agravar a depressão e us oscilações de 
humor; e prepare-se para o bebê mental 
e praticamente (participando das com
pras, pintando o quarto, reorganizando 

as finanças etc.). Você também pode ten
tar algumas outras dicas recomendadas 
às mães com depressão pré-natal (ver p. 
137). Se nada funcionar, e a depressão 
se agravar e começar a interferir em seu 
trabalho ou noutras esferas da vida, en
tão busque auxílio profissional -de um 
religioso, de um médico, de um psicote
rapeuta, de um psiquiatra. 

IMPACIÊNCIA COM AS 
OSCILAÇÕES DE HUMOR 
DE SUA MULHER 

"Sei que são as alterações hormonais em mi· 
nha mulher que a tomam tüo chorosa e instá· 
vel. Mas nüo sei por quanto tempo mais vou 
ter paciência." 

Se a paciência é uma virtude, o futuro 
papai terá de ser muito virtuoso pelo 

resto da gestação da mulher. Embora a 
estabilização dos níveis hormonais por 
volta do quarto mês suavize a acentua
da melancolia e o pronunciado mau hu
mor, como se a gestante se achasse 
sempre num período pré-menstrual, os 
estresses da gestação persistem. E mui
tas mulheres continuam sujeitas a repen
tinas crises emocionais e ao sentimento 
de vulnerabilidade à medida que se apro
xima o parto. Sem dúvida não vai ser fá
cil, às vezes poderá parecer até 
impossível. Mas há pouca dúvida de que 
os esforços valem o sacrifício. As irrita
ções, quando tratadas com compreen· 
são, se dissipam mais depressa do que 
quando tratadas com ódio e frustra.;ão; 
o ombro oferecido à sua mulher para que 
chore durante quinze minutos nno terá 
de suportar de uma vez o peso de toda 
a ansiedade retida há dias e dias. 

Tentar lembrar que a gestação nOo é 
uma condlçílo pct·munentc e que us ultc· 
rações do estado emocional da mulher 
são transitórias, assim como as alu:ra· 
ções da sua forma física. I 
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Conscientizar-se, além disso, de que a 
depressão pós-parto ~ambém pode afli
gir os pais e que essas mesmas dicas po
derão ajudá-lo a livrar-se da depressão. 

SINTOMAS 
POR A•'INIDADE 

"Se é a minha mulher que está gr(Jvida, [J()r que 
sou eu que tenho n6useas matinais?" 

Talvez o marido se encontre entre os 
11 OJu a 65% (conforme a pesquisa 

consultada) dos que sofrem da "síndro
me de incubação" (couvade sindrome, 
dos franceses) durante a gestaç~o da mu
lher . Os sintomas costumam surgir no 
terceiro mês e depois por ocasião do par
to, sendo capazes de simular todos os 
sintomas normais da gestação - náusea 
e vômito, dores abdominais, alterações 
de apetite, ganho ponderai, des '!jos ali
mentares, constipação, cãibras nas per
nas, tentei ·a, fadiga e oscilações de 
humor. 

São muitas as teorias para explicá-la 
- pode ser que alguma explique o caso 
do leitor (ou todas elas): afinidade ou 
identificação com a gestante; ciúmes de 
ser abandonado, resultantes do desejo de 
atenção; culpa de ser responsável por ter 
colocado a mulher nessa situação incô
moda; o estresse de conviver com uma 
mulht>r que vai se tornando irritadiça, 
temperamental e talvez até arredia se
xualmente; e ansiedade em vista do imi
nente aumento da família. 

Naturalmente os sintomas também 
podem significar alguma enfermidade, 
sendo bou ldeia ir no m6dlco. No entan
to, se o exame não revelar causa física, 
o diagnóstico provável passa a ser o da 
síndrome de incubução. A causa laten· 
te, se for ldcntlflcuda, poderá ser o ca
minho da cura. Por exemplo, se são os 
ciúmes, um maior envolvimento com a 
gestação de sua mulher poderá curar a 

náusea matinal. Se for a ansiedade an
tecipada porque você vai cuidar de um 
bebê pela primeira vez, fazer um curso 
de puericultura, ler Meu Filho, Meu 
Tesouro•, do Dr. Benjamin Spock, ou 
mesmo passar algum tempo com o bebê 
de um amigo poderá ser de grande uti· 
!idade. 

Mesmo quando você identificar qual
quer causa, a simples conversa com sua 
mulher a respeito da gestação, do parto 
e da paternidade poderá trazer alívio às 
dores. O mesmo ocorrerá ao conversar 
com outros futuros papais no curso de 
pré-natal. Se nada disso ajudar, cumpre 
tranqüilizar-se; as reações apresentadas 
são normais: todos os sintomas desapa
recerão logo depois do parto. 

Igualmente normal, decerto, é o pai 
que não passa por um único dia de mal
estar durante a gestação da mulher. Não 
padecer de náuseas matinais ou não sen· 
tir qualquer peso nas costas não signifi· 
ca que o futuro papai não empatize e não 
se identifique com sua mulher. 

ANSIEDADE A RESPEITO 
DA SAÚDE 
DE SUA MULHER 

"Sei que a gestaçilo e o porto silo seguros h(). 
je em dia, mas mesmo assim c()ntinuo achando 
que alguma coisiJ poderá acontecer à minha mu
lher. ,.., 

A gestação cria uma inegável vulnera· 
biUdade à mulher- e também é ine

gável e muito natural que todo marido 
mais carinhoso queira protegê-la de qual
quer possível mal. Maa o marido pode 
relaxar. Sua mulher praticamente não 
corre nenhum perigo. Raríssimas vezes 
as mulheres morrem por causa da gesta· 
çllo ou do parto - e a grande malorlo. 

•Publicado no Brasil pela Editora Record. 
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das que morrem não foi beneficiada por 
um tratamento pré-natal ou uma alimen
tação adequada. 

Mas embora a gestação não imponha 
uma séria ameaça física à mulher, o ma
rido ainda pode ajudar a torná-la mais 
segura e uma experiência menos incômo
da para ela: assegurando-lhe o melhor 
atendimento médico possível e a melhor 
dieta possível (ver o Capítu lo 4); 
deixando-a repousar mais e fazendo as 
vezes de dona de casa: lavando a mupa, 
fazendo o jantar, limpando a casa; dan
do-lhe o apoio emocional que ela não irá 
encontrar em nenhuma outra pessoa (por 
maiores que sejam os progressos em obs
tetrícia, as gestantes sempre serão emo
cionalmente vulneráveis). 

ANSIEDADE A RESPEITO 
DA SAÚDE DO BEBÊ 
"Tenho tanto medo de que aconteça alguma 
coisa errada com o bebê que niio consigo nem 
dormir à noite." 

As futuras mamães não são as úni
cas que enfrentam preocupações du

rante a gestação. Como elas, pratica
mente todos os futuros papais se 
preocupam com a saúde do concepto, 
com o seu bem-estar. Felizmente, quase 
todas as preocupações não têm funda
mento. São muito grandes as chances de 
o bebê nQsocr vivo e llomplt:Utmcnt~ nor• 
mal - bem maiores do que para as ge
rações passadas. 

Felizmente, também, você não tem 
apenas de ficar sentado e esperando pe
lo melhor. Você pode fazer alguma coi
sa para assegurar a boa saúde do bebê: 

• Cuide para que a sua esposa receba o 
devido atendimento médico desde o 
inJclo da gestação; cuide para que ela 
cumpra com as consultas marcadas e 
para que siga as prescrições do 
médico. 

• Estimule-a a seguir n Dieta Ideal, que 
ajudará a assegurar a saúde do bebê. 
Se você seguir com ela a dieta, não só 
ela se manterá provavelm!nte mais fiel 
à orientação, mas você ganhará tam
bém os benefícios de uma saúde 
melhor. 

• Certifique-se de que ela se abstenha de 
bebidas alcoólicas, de medicamentos 
e de cigarro. As pesquisas mostram 
que para ajudá-la nisso o melhor é 
abster-se também, pelo menos en
quanto estiver com ela. Se achar que 
isso é um grande sacrifício, considere 
todos os sacrifícios que ela está fazen
do para ter o bebê. 

• Reduza o mais que puder o estresse fi.. 
sico e emocional de sua esposa. Ajude
a com a casa. Faça algumas das tare
fas que tradici.:>nalmente foram d!!la. 
Encoraje-a a reduzir o ritmo de nra
balhc se ela for muito ativa. Se a agen
da social for muito intensa, veja se 
você elimina alguns compromissos pa
ra que os dois fiquem algumas noites 
em casa, relaxando. Se funcionar pa
ra os dois, ter.te fazer com ela alguns 
exercícios de relaxamento (ver p. J'm. 

• Familiarize-se com os sinais de possí
veis problemas durante a gravidez (ver 
p. 151), e o puerpério (p. 429). Se sua 
esposa parece apresentar alguns des
tes slntomns, tome as medidas neccs· 
sárias rapidamente. Se preciso, 
telefone você mesmo para o médico 
ou leve-a a um pronto-socorro. Ela 
pode estar muito constrangida ou mui
to doente para fazer isso por cunta 
própria. 

• Olvida os seus receios com a sua es· 
posa, e deixe-a partilhar dos dela com 
você. Isso ajudará a aliviá-los, a arn· 
bos, ou pelo menos tornará o fardo 
das preocupações mais fácil de 
carregar. 
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Naturalmente, mesmo as estatlsticas 
mais tranqüilizadoras e as melhores me
didas preventivas nii.o conseguirão banir 
todas as suas preocupações; só mesmo 
o nascimento de um bebê sadio. Mas o 
conhecimento de que se está fazendo to
do o possível com vistas a este fim tor
nar<% a espera - e o sono - um pouco 
mais fácil. 

ANSIEDADE PERANTE AS 
MUDANÇAS DA VIDA 

"Desde que o vi numa sono grafia, fico anteci· 
pando o nascimento de nosso filho. Mos tam
bém me preocupo se gostarei de ser pai." 

Você e provavelmente todo aquele que 
foi pai pela primeira vez na história. 

Pelo menos tanto quanto a mãe (ou pos
sivelmente mais do que ela) o futuro pai 
se preocupa com a paternidade iminen
te e sobre o efeito que terá em sua vida. 
A> área> mais comuns de preocupação 
englobam: 

Poderei arcar com uma família maior? 
Especialmente hoje, em que os custos 
com a educação dos filhos chegam a um 
teto (como são os custos para manter ou 
aMpliar o teto), muitos futuros pais per
dem o sono com essa questão tão legíti
ma. Mas depois que vem o bebê, muitas 
ve~cs duscobrom que 11 mudança de prio
ridades gera o dinheiro necessário para 
o recém·nascido. Optando pela amamen
tação ao peito em det rimento da mama
deira, aceitando toda roupa usada que 
é oferecidé! (as roupas novas vão pare
cer gasu·s depois de alguns episódios de 
regurgitação, de qualquer forma), dei
xando os amigos e a fnmíl.'.a saber quais 
os presontes ue que vocês realmente ne
cessitam em vez de permitir que encham 
as prateleiras do hebê com colheres de 
prata e outras bugigangas. Tudo isso 
a judará a reduzir os custos do novo 

membro da família. Se a nova mamãe 
planeja não retornar ao trabalho imedia
tamente e isso o preocupa do ponto de 
vista financeiro, admita que em compa
ração ao custo do atendimento de qua
lidade em creche, um guarda-roupa com 
trajes apropriados para o trabalho, e o 
transporte, a perda de rendimentos po
de realmente ser mínima. 

Serei um bom pai? Poucos são os que 
nascem bons pais (ou mães, dá no mes
mo). Aprendem a ser bons pais na prá
tica, através do treinamento, da 
persistência e do amor. Mas se você pre
fere preparar-se para a tarefa, para fi
car mais à vontade, existem cursos para 
os futuros papais: aprendem a trocar 
fraldas, dar banho, alimentar, segurar 
o filho no colo, vesti-lo, e a brincar 
com o bebê. Caso não disponha de um 
curso desses, ou se tem uma sede irre
sistível por esse preparo, mergulhe nu
ma pilha de livros sobre o atendimento 
da criança. 

Como dividirei os cuidados com a crian
ça? Essa não era uma questão que se 
apresentava aos pais de uma ou duas ge
rações atrás, quando cuidar dos filhos 
era largamente considerado uma tarefa 
da mulher. Mas os pais de hoje, na maio
ria, estão cientes em certa medida de que 
a tarefa é função de duas pessoas (pelo 
menos quando há dois pais), embora não 
estejam exntumente certos (ie como ftt· 
zer a divisão do trabalho. Não espere até 
o bebê precisar da sua primeira fralda à 
meia-noite ou do seu primeiro banho pa
ra decidir a questão. Comecem a com
binar agora. Alguns pormenores podem 
se modificar depois que vocês começa
rem a agir como pais (ela comprometeu
se em trocar as fraldas, mas você se re
velou mais proficiente no assunto), mas 
a exploração teórica das opçtlcs agora 
deixará vocês mais confiantes quanto ao 
funcionamento do atendimento à cr lan
ça depois. 
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Vamos ter de abrir mão d~ nossa vida so
cial? Vocês não terão de abrir mão in
teiramente da sua vida social depois que 
o bebê nascer, mas ela de "Verá se modifi
car um pouco .,..... pelo menos se os dois 
planejam ser participantes ativos na pa
ternidade. Um novo bebê ocupa, e deve 
ocupar, o centro do palc<>, obrigando a 
que se deixe de lado alguns velhos hábi
tos, pelo menos temporariamente. Fes
tas, cinemas, e shows tal vez tenham de 
ser comprimidos entre as refeições; o 
jantar a dois no restaurante preferido tal
vez fique menos freqüente, passando-se 
a ir mais a restaurantes " família" que 
toleram bebês contorcionistas. Os ami
gos podem mudar tambérn; os casais sem 
filhos podem de repente ter pouco em co
mum com vocês e talvez ' 'ocês comecem 
a gravitar em torno dos que empurram 
carrinhos em busca de companhia mais 
empática. 

Nosso relacionamento pessoal vai se mo
dificar? Todos passam p or alguma mo
dificação .no relacionamento depois do 
primeiro filho. E antecipar essa mudan
ça durante a gestação é um primeiro pas
so importante para enfrentar o 
puerpério. Para os dois ficarem sozinhos 
juntos não basta mais fechar as cortinas 
e tirar o telefone do gancbo; desde o mo
mento em que o bebê vem do hospital, 
a intimidade espontânea e a privacidade 
completa será uma coisa muito preciosa 
e muitas vezes inatingível. O romance 
talvez tenha de ser planejado (durante 
duas horas a vovó leva o fllhlnho para 
passear pelo parque, por exemplo) e não 
mais ficará ao sabor do momento. As in
terrupções podem ser regra (vocês nâo 
podem tirar o bebê fora do gancho). Mas 
enquanto vocês se esforçarem para criar 
tornpo um pura o outro- o que slgnlfl· 
cn deixar de ver TV para que possam 
jantar a só8 depois que o bebê dormiu, 
ou desistir de um passeio com os amigos 
no sábado à tarde para que possam fa· 
zer sexo durante a soneca do bebê - o 

relacionamento acomodará bem as mu
danças. Muitos casais, com efeito, des
cobrem que a formação de um trio 
muitas vezes a profunda as relações; for
talece e melhora a relação a dois. 

A APARÊNCIA 
DE SUA MULHER 

"Por mats trivial que possa parecer, receio que 
minha mulher venhu a ficar gorda e f/ácida com 
a gravidez e que permaneça assim depois." 

Se fosse de interesse obstétrico que a 
mulher engordasse 20 quilos com a 

gravidez, o marido (e todos os maridos 
que têm a mesma preocupação) não te· 
ria opção, naturalmente, a não ser acei
tar a gordura e a flacidez como o preço 
de um bebê sadio. Mas esse ganho de pe
so com calorias inúteis não se justifica 
em termos médicos - e é capaz, inclu· 
sive, de levar a complicações desneces
sárias durante a gravidez e o parto. O 
aumento ponderai moderado, constan
te e com supervisão cuidadosa, em tor
no de 11 a 15 quilos, adquirido através 
de uma dieta altamente nutritiva, é o que 
cria as melhores chances de um bebê sa
dio e de um parto seguro - e de um re
torno mais acelerado ao peso normal 
depois do parto. (Ver a Dieta Ideal, p. 
109; Ganho Ponderai, p. 182.) 

Rigor na dieta, mesmo que só por 
duas semanas, não é coisa fácil. E du
rante os nove meses chega a beirar o im
possível, a menos que da pessoa tenllll 
apoio, a compreensão e a assistência dos 
que lhe são próximos. No caso de sua 
mulher, o mais próximo é você. Não s6 
muitos maridos deixam de dar esse tiJ:O 
de auxílio às mulheres como também 
lnndvertidamente Sl\botam os seus csfor· 
ços. Sâo os maridos, mais do que qunl· 
quer outra pessoa, que mlnam, solapam 
os esforços dietéticos das mulheres ·
ora trazendo tentações para casa, ora 
pedindo-as em restaurantes, ora ainda 
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oferecendo-as diretamente às mulheres. 
(Ora! Um pedacinho su não faz mal!) 

Ccn1 as sugestões dadas a 3eguir, vo
cê esto.rá capacitado a tornar-se o prin
cipal aliado de sua mulher na campanha 
para ganhar peso moderadamente e pa
ra comer com equilíbrio dumnte ages
tação - além de proteger o seu interesse 
pessoal (uma mulher esbelta): 

Não faça a sua mulher cair em tentação. 
Se você sentir vontade de comer fora da 
dieta, faça-o fora de casa, longe de sua 
mulher. Não se há de esperar 4ue a mu
lher fique feliz comendo carnes magras, 
hortaliças e frutas frescas enquanto se 
devora um enorme hambúrguer com fri
tas e depois se t0ma um gigantesco 
sorvete. 

Praticar o que você prega à sua mulher. 
O que é bom para a galinha e os pinti
nhos também é bom para o galo. Seguir 
a Dieta Ideal (admitindo porém que vo
cê não vai precisar de tanta proteína e 
de tanto cálcio) não só apóia a mulher 
mas provavelmente também beneficiará 
a sua própria saúde. 

Não pregar demais. Se sua mulher escor
regar, a repreensão só a fará escorregar 
mais e mais . Advertir lembrando, não 
censurando. Estimular-lhe a consciência, 
mas não tentar sê-la. Adverti-la em pú
blico com delicadeza, nunca com gros
seria, fazendo todos ao redor perceberem 
a asneira que ela cometeu ao pedir fran
go à francesa. Sobretudo fazê-lo com 
senso de humor e com muito amor. 

Acentuar o que for positivo. Não há nada 
que solape mais a força de vontade do 
que um ego titubeante, hesitante. Assim 
logre o seu Intento estimulando-lhe o ftni· 
mo, elogiando a barriguinha, comentan
do como 11 gt·nvldez lhe assenta bem. 

Fazer os exercícios com u su11 mulher. É 
• nuito melhor dois dançando do que um 

sozinho -ou dois se exercitando duran
te a gestação. Os exercícios dtuante a 
gravidez não servem a~as para man
ter sua mulher (e você) em forma , mas 
para facilitar-lhe o trabalho de parto e 
o parto. 

O MARIDO PROSTRADO 
üURÃNTE 
O TRABALHO DE PARTO 

"Acho que vou desmaiar ou passar mal duran· 
te o parto." 

São poucos os pais que entram sem 
medo na sala de parto. Mesmo os 

obstetras que assistiram a milhares de 
partos de outras gestantes podem passar 
por um momento de perda repentina da 
confiança em si mesmos quando se vêem 
diante do nascimento de seu próprio 
filho . 

No entanto, poucos são os receios que 
se concretizam - o de ficar paralisado, 
ficar arrasado, desmaiar ou enjoar ao as
sistir o parto. E embora a devida prepa
ração (participando do pré-natal, por 
exemplo) em geral torne a vivência mais 
gratificante, mesmo os mais desprepara
dos acompanham o trabalho de parto e 
o parto melhor do que seria de se espe
rar. Uma pesquisa sobre pais que assis
tiram ao nascimento dos filhos sem 
preparação prévia revelou que, embora 

· 700Jo imaginassem que o parto seria uma 
experiência assustadora, desagradável ou 
negativa, todos a descreveram depois em 
termos muito positivos. 

Mas como tudo o que é novo e estra
nho, a preparação ajuda a tirar a cono
tação assustadora e intimidante a 
respeltu do parto. Conv6m que o homem 
se especialize no assunto. Ler todo oca
pítulo sobre o trabalho de parto c o p3r· 
to, que começa na p. 330. Freqüentar 
com a mulher o pré-natal, vendo os fi! • 
mes sobre parto e trabalho de parto com 
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os olhos bem abertos. Visitar o hospital 
com antecedência para se familiarizar 
com o equipamento usado na sala de 
parto. Conversar com os amigos que te
nham passado recentemente pela mesma 
experiência. É provável que você descu
bra que eles passaram pela mesma ansie
dade mas que acabaram absorvendo 
muito bem a experiência. 

Embora sejam importantes as sessões 
do pré-natal, convém lembrar que o par
to não é nenhuma espécie de prova final 
do curso freqüentado. Não ache que vo
e~ tem de ter uma atitude perfeita duran
te o parto (como acontece com algumas 
mulheres). As enfermeiras e os médicos 
não estarão avaliando todos os seus mo
vimentos ou comparando o seu desem
penho com o do pai do quarto ao lado. 
Mais ainda: nem a sua mulher o estará 
observando. Ela não vai se importar se 
você tiver esquecido todas as instruções 
recebidas no curso. Estar ao lado dela, 
segurar-lhe a mão, confortá-la com o seu 
rosto familiar trará melhores resultados 
do que se ao..redor dela estiver toda uma 
junta médica . 

"Preferiu não assistir ao porto, ma~· 1111! sinw 
obrigado o estar presente. " 

O simples fato. de a praxe hoje ditar 
que os papa1s esteJam presentes ao 

parto não signi fi ca que a presença seja 
obrigatória. As pesquisas mostram que 
os pais ausentes elo parto não têm um re
lacionamento menos significativo com os 
filhos do que os que o prescnclnm; da 
mesma forma, os pais que não têm con
tato com o filho logo após o nascimen
to não parecem tornar-se pais menos 
carinhosos. O importante é que o mari
do faça o que for melhor para si e para 
a mulher. Se não lhe parecer bom estar 
presente ao nascimento do filho, seja por 
que motivo for, será provavelmente me· 
lhor, para todos os envolvidos no nasci· 
mellto do bebê, que você ~e ausente. 
Ignore os que fizerem pressão em con-

trário, recriminando-o pela atitude. 
Cumpre lembrar: o número de papais 
que não assitiram ao nascimento dos fi
lhos é bem maior do que o dos que as
sistiram - e isso sem qualquer efeito 
prejudicial. 

No entanto, isso não quer dizer que as
sistir ao parto não seja uma experiênda 
que vale a pena ou que a ele não se de:va 
comparecer sem maiores considerações. 
Embora seja importante que a decisão 
seja tomada sem a interferência de ou
tras pessoas, é igualmente importante 
que o pai se decida antes do minuto fi
nal. Participe de todos os preparativos: 
acompanhando as consultas do pré
natal, as sessões do curso, lendo bastan
te. Muitos papais hesitantes descobrem 
que a familiarização com o trabalho de 
parto e o parto traz uma nova perspec
tiva, que os tranqüiliza e lhes permite as
sistir ao parto e dele participar. 

Outros, no entanto , acabam deciclin
do que seria contraproducente para si 
mesmos e para as mulheres assistir ao 
parto. Outros ainda decidem tentar 
acompanhar o trabalho de parto e um 
pouco antes ou durante o parto desco
brem que deviam ter ficado de fora. 
Deve-se ter liberdade para seguir os pró
prios instintos, 8abendo que tal conduta 
não interferirá absolutamente na capa
cidade de assumir a paternidade. 

"O parto úe minha mulher será cirúrgico. O 
lwspitul nau permite a presença úus pais d upe· 
roçao, e por isso desconfio de que nru·safumf· 
llu niltJ ~'OI ter um bom cumuçu. " 

Quando você toma uma decisão e de
pois descobre que não cabia a você 

tomá-la (como no caso da cesariana em 
hospital que não permite a presença do 
pai), não convém desistir sem lutar civi
lizadamente. Com o apolo do obstetro 
de sua mulher (se o apoio vier), tente 
convencer a direção do hospital a aten
der o pedido. (Sempre é bom lembrá-los 
de que a maioria dos hospitais hoje per-
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mite a presença do pai em partos cirúr
gicos não-emergenciais.) Se a campanha 
não for bem-sucedida (ou se o parto fei
to às pressas impedir a presença do pai), 
o pai tem todo o direito de ficar desa
pontado. Mas não deixe o desaponta
mento tomar conta de você e macular a 
al~gria que cercará o nascimento do be
bê. Sua ausência no parto só ameaçará 
o seu relacionamento com o bebê se vo
cê deixar, fomentando os sentimentos de 
culpa, ressentimento ou frustração. 

VÍNCULO PAI/FILHO 

"Nv último minuto minha mulher teve de se 
submeter a uma cesariana e 11iio me deixaram 
/iCilr com ela. D:~rante as 24 horas seguintes, 
não pude segurar o beM, e receio nllo ter cria· 
do qualquer vlllcu/o com ele." 

Até o in.\cio da década passada, pou
cos eram os pais que testemunha

vam o nascimento dos filhos, e, como a 
expressão " vínculo pai/filho" só surgiu 
no decênio de 70, nmguém sequer sus
peitava da possibilidade de estabelecer 
um vínculo imediato com a prole, logo 
ao nasc'er. Mas essa falta ele esclareci
mento não impediu o desenvolvimento 
de um relacionamento amoro.;o entre 
pais e filhos ou filhas. Em contrapani
da, o pai que assiste ao nascimento do 
filho e tem um contato físico com ele de 
imediato não está garantindo automati
camente um bom relacionamento Int imo 
futuro com ll sua proie. 

Estar junto de sua mulher à hora do 
parto é ideal, e ser privado dessa opor· 
tunidade é motivo de desapontamento
sobretudo quando você passou meses em 
preparativos para o evento. Mas não é 
motivo para se esperar um relacionamen· 
lO menos perfeito com o bebê. O que de 
fato cria o vinculo entre pai e filho ~ o 
contato amoroso diário - trocando as 
fraldas, dando o banho, a mamadeira, 
embalando, acalentando. O bebê nunca 

saberá se o pai esteve presente ou não ao 
nascimento, mas saberá da ausência do 
pai se este não se fizer presente do
ravante. 

EXCLUSÃO DURANTE O 
ALEITAMENTO 

"Minha mulher está amamentando. Há uma 
intimidade entre ela e o beM de que pareço nllo 
compartilhar. SintQome excfuldo." 

Há certos aspectos biológicos imutá · 
v eis da maternidade que excluem o 

pai: ele não engravida, não passa pelo 
trabalho de parto, tampouco pelo par
to, e não amamenta. Todavia, confor
me descobrem milhões de novos papais 
todos os anos, não há por que ficarem 
relegados a um segundo plano, como 
meros espectadores, por causa de suas li
mitações físicas naturais. Você pode 
compartilhar de todas as alegrias, expec
tativas, tentativas e atribulações da ges
tação, do trabalho de parto e do parto 
de sua mulher - do primeiro chute ao 
último esforço expulsivo - como parti· 
cipante ativo, de apoio. E embora você 
nunca venha a poder dar de mamar ao 
bebê (ao menos não com a espécie de re
sultado que o bebê espera), você pode 
participar do processo de alimentação: 

Seja o pai outrfclo complementar. São 
várias as maneiras de se alimentar um be
b!. E embora voce n4o possa amamen· 
tar, pode ser um dos que lhe dara.o as 
mamadeiras suplementares. Não só dá 
uma folga à sua mulher (seja no meio da 
noite, seja no meio do jantar) como dá 
oportunidade para uma maior intimida
de com o bebê. Não desperdice a opor
tunidade empurrando a mamadeira boca 
do bebê adentro. Assuma a posturu da 
nutriz, e, com a mamadeira na posição 
do seio materno, aconchegue o bebe pe,. 
ra junto de você. 
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Só durma a noite inteira quando o bebê 
o fizer. Partilhar as alegrias da amamen
tação também significa partilhar as noi
tes insones. Mesmo que não tenha de dar 
mamadeiras à guisa de complemento, 
vot:ê pode participar dos rituais notur
nos de alimentação: tirar o bebê do ber
ço, fazer a troca de fraldas, levá-lo para 
a mamada e colocá-lo de volta ao berço 
depois de ter adormecido. 

Observar com admiração e apreciar. Po
de advir uma enorme satisfação só em 
observar o milagre da amamentação -
como acontece quando se observa o mi
lagre do nascimento. Em vez de você se 
semir excluído, sinta-se um privilegiado 
por poder testemunhar o amor que pas
sa entre a mãe e o bebê quando ela ama
menta. 

Participar de todos os demais rituais diá
rios. A amamentação é a única tarefa 
diária que só cabe à mãe. E se você to
mar para si a responsabilidade de pelo 
menos uma outra dessas tarefas (ou 
quantas seja possível), estará tão ocupa
do que não terá tempo para sentir 
ciúmes. 

PERDA DO 
APETITE SEXUAL 
DEPOIS DO PARTO 

"Ver o parto foi presenciar um verdadeiro ml1a· 
gre. Mas ver o bebll saindo pela vagina de mi· 
nlul mulher parece que me esfriou sexualmente." 

Aresposta sexual humana, em compa
ração com a de outros animais, é su

mamente delicada. Acha-se subordina
da não só ao corpo mas também ao 
fll.lqUI8ftlO. B O HU!t~O pslq YIN&nC1, ~N '111• 
zes, compromete impiedosamente essa 
resposta, essa reação. Uma dessas oca
siões, como o pai provavelmente já terá 
percebido, é durante a gestação. Outra, 

que talvez o pai esteja percebendo ago
ra, é durante o puerpério. 

É bem possível que a sua repentina 
ambivalência sexual nada tenha a ver 
com o fato de você ter assistido ao par
to: Os recém-papais, na grande maioria, 
acham tanto o espírito quanto a r.arn..: 
bem menos atraentes depois do parto 
(embora nada haja de anormal com os 
que não acham), por razões. perfeitamen
te compreensíveis: fadiga, sobretudo 
quando o bebê ainda não dorme durao· 
te a noite; o constrangimento de ter urra 
terceira pessoa em casa; medo de que o 
bebê acorde chorando já na primeira ca
rícia (sobretudo quando dorme nomes
mo quarto); medo de machucar a mulht'r 
ainda não plenamente recuperada do 
parto; e, por fim, un ta preocupação ge
ral , física e mental, com o recém
nascido, que faz sensivelmente com que 
concentremos as energias naquilo que é 
mais necessário nessa fase da vida. 

Em outras palavras, justifica-se que o 
pai não se sinta sexualmente motivado, 
sobretudo quando a mulher também não 
se sente, nem física nem emocionalmen
te (como costuma ocorrer no pés-parto 
imediato). Quanto tempo levará para 
que a motivação retorne em ambos é im
possível prever. Como em todos os te
mas sexuais, os limites da "normalida
de" são muito amplos. Para alguns ca
sais, a premência em fazer sexo se ma
nifesta rá antes das seis semanas de 
abstinência recomendadas pelo médico. 
Para outros, poderão transcorrer seis 
meses até que o amor e o bebê comecem 
a ter uma coexistência harmoniosa. (AI· 
gumas mulhen.:s percebem a falta de de
sejo até o fim do aleitamento, o que não 
significa que não possam desfrutar da in
timidade do sexo com o homem que 
amam.) 

AlauttN Plth, 1111!Nttll1 qu~ Jlrupurultn~ 
para a experiência do parto, saem achan· 
do que o seu •· território" foi "viOiildo", 
que aquele lugar especial feito para o 
amor foi repentinamente ocupado para 
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atender uma mera finalidade prática. 
Mas, com o passar dos dias, esse senti
mento também costuma passar. O pai 
começa a perceber que a vagina tem duas 
funções, igualmente importantes e mira
culosas. Uma não exclui a outra, e são 
na verdade bastante inter-relacionadas. 
Passa também a admitir que a vagina é o 
veículo para o parto só por um perlodo 
muito breve, enquanto é fonte de prazer 
para ele e para a mulher pela vida toda. 

Se o apetite sexual não retornar e a sua 
ausência começar a provocar tensão, 
provavelmente vai ser necessário o acon
selhamento profissional. 

''Antes do bebê, os seios de minha mulher eram 
o centro de prazer sexual - para nós dois. 
ligora que ela está amamentando, parece que 
só servem para isso, e não mais para o sexo. " 

C orno a vagina, as mamas foram fei
tas para atender uma finalidade prá

tica e outra sexual (que, do ponto de vis
ta estritamente da procriação, também 
é prática). E não obstante essas duas fi
nalidades não sejam mutuamente exclu-

sivas, podem conflitar-se temporaria
mente durante a lactação. 

Alguns casais descobrem na amamen
tação uma fonte de estímulos sexuais. 
Outros, por razões estéticas (o extrava
samento de leite, por exemplo) ou pelo 
constrangimento em usar a fonte de nu
trição do bebê como fonte de prazer se
xual, vêem-na como desestímulo 
definitivo. 

O que quer que o motive ou que odes
motive, é o que é normal ao seu caso. Se 
os seios de sua mulher deixaram de ser 
atraent(S como fonte de prazer, não in
sista para que voltem a sê-lo. Deixe-os 
fora da esfera sexual por enquanto, com 
a certeza de que tudo se normalizará de
pois que o bebê desmamar. Procure, 
contudo, ser franco e sincero com sua 
mulher; não colocar mais repentinamen
te, inexplicadamente, a mão nos seios 
poderá fazê-la sentir-se pouco atraente. 
Tenha o cuidado também de não criar 
ressentimentos com o bebê por estar 
usando os "seus" seios; ao contrário, 
olhe para a situação como se houvesse 
feito um "empréstimo" temporário. 



--ll 
Preparando-se para 
os Próximos Filhos 

No melhor de todos os mundos pos
síveis, seríamos capazes de pla
nejar a vida segundo todos os nos

sos desejos, todos os nossos sonhos. Mas 
no nosso mundo, onde todos vivemos, 
os melhores planos sucumbem a toda 
sorte de imprevistos, a todas as voltas do 
destino, sobfe o qual temos um contro
le exíguo, mas important íssimo. Embo
ra o destino nos force a aceitá-lo, temos 
a obrigação de só aceitar o que de me
lhor apareça em nosso caminho. 

Na melhor de todas as gestações pos
síveis, haveríamos de saber antecipada
mente quando conceber e quando mudar 
e reajustar o estilo de nossas vidas, para 
assegurar aos filhos as melhores chances 
de nascer em condições ideais de vida e 
de bem-estar . Esse planejamento anteci
pado é um luxo: muitas mulheres preca
vidas (ora por alguma Irregularidade 
menstrual, ora por alguma falha do mé
.odo contraceptivo) nunca o conseguem. 
Insistimos, no entanto, neste livro, que 
o qre a mulher faz antes de perceber que 
está grávida (alguns drinques a mais, al
guns excessos na alimentação, algumas 
rodioar&Aflua dentárln11), em llCrul, pou· 
co Interfere na saúde do bebê. Poucas 
são as que agem como gestantes desde 
a concepção e, apesar de tudo, a grande 

maioria dá à luz filhos absolutamente sa
dios, normais. 

Mas seria negligência não esboçar um 
plano para a melhor de todas as gesta
ções possíveis- porque, à medida que 
as técnicas de planejamento familiar se 
tornam mais confiáveis, para um núme
ro crescente de mulheres, essa possibili
dade existe. O plano serve para quem já 
está tentando conceber ou para quem es
tá apenas pensando em conceber. Embo
ra nunca seja tarde demais para 
cuidarmos do corpo, cedo demais tam
bém nunca é. E os cuidados pré
gestacionais nunca beneficiam · tão 
somente os filhos: fazem bem aos filhos 
dos filhos. É preciso agir agora: 

Ir ao médico. Você e o seu marido de
vem procurar um clínico aeral ou o mé· 
dico da família. O exame permitirá a 
identificação de possíveis problemas que 
devam ser corrigidos antecipadamente, 
ou que venham a necessitar de acompa
nhamento durante a gestação. Também 
tratar das alergias, de qualquer proces· 
so cirúrgico menor, e de tudo o mais que 
VOilhU NCildO UCIItldO , (SO voei COIIIQÇL\r 
a fazer a dcssensiblllzação alérgica nes· 
sa fase , poderá continuar com clu uo 
conceber.) 
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Ir ao den.tista. Marque consulta para 
exame e limpeza completos. Fazer todo 
o tratamento necessário - exame radio
lógico, obstruções e cirurgia dental ou 
periodontal - nessa fase. 

Escolher o obstetra e submeter-se a exa
ne pré-gestti.cional. É mais fácil escolher 
J médico antes da co11cepção, sem pres
;a, do qu~ depois da concepção, por oca
dão já da primeira consulta pré-natal. 
Quanto às opções, ver o Capítulo 1.) 
\'lesmo quem der preferência a parteira 
1abilitada deve recorrer também a um gi
lecologista ou a um clínico de confian
:a para esse exame a fim de garantir que 
tão terá uma gestação de alto risco. 

Se a história médica e o exame físico 
.pontarem para esse potencial de alto ris- , 
o, você precisará dos cuidados ce um 
obstetra ou mesmo de especialista em 
Jedicina matr:rnofetal durante a gesta
ão . Ver na p. 8 para dicas sobre a esco-
1a do profissional. 

:orrigir problemas ginecológicos e de 
3Úde. Agora é hora de identificar e tra
u condições que possam interferir na 
estação: pólipos, cistos, tumores benig
os, hiper ou hipotiroidismo, endome
·iose, infecção urinária de repetição. Se 
>uber ou suspeitar que sua mãe fez uso 
e dietilcstilbestrol (DES) quando este
~ grávida de você, diga ao médico para 
1e seja feito um bom exame dos órgãos 
:produtores - com colposcopia (que 
!rmite o exame visual próximo da va
na c da córvice), se necossál'io. Se v oca 
v e prévio problema de gravidez, como 
lOrto espontâneo ou parto prematuro, 
scuta as medidas que possam ser toma
:s para afastar uma repetição. Mesmo 
te esteja certa de não ter doença sexual
!nte transmissível, faça teste para sí· 
is, aonoa·réln , clamldiu e hurpes. 
ate-se se for necessário. Quando apro
iado faça um teste para a AIDS (para 
vírus da doença), mas providencie 

aconselhamento no caso improvável do 
resultado dar positivo. 

Outros testes recomendados antes da 
concepção são a hemoglobina ou o he
matócrito (exame para ver se há anemia); 
o exame de urina (pesquisa de proteína 
e de açúcar); o PPD (imunidade para a 
tuberculose); hepatite B (se você estiver 
em categoria de alto risco, profissional 
de saúde, por exemplo); e sorologia pa
ra a citomegalovirose e varicela (para ver 
se você é imune a essas doenças). Se al
gum exame demonstrar problema clíni
co, busque o tratamento apropriado 
antes de engravidar. 

Se você tem gato ou regularmente co
me carne crua ou bebe leite não
pasteurizado, também está recomenda
do o teste para a toxoplasmose. Se for 
imune, não precisa se preocupar com es· 
se problema agora ou durante a gravi· 
dez. Se não for, comece a tomar as 
precauções indicadas na p. 93. 

Não perca de vista o período fértil . As 
chances de conceber quando se quer são 
muito maiores quando se mantém rela· 
ções durante o período fértil do ciclo. Sa
ber exatamente quando se deu a con
cepção facilita também o cálculo da da· 
ta provável do parto. Para isso, anote o 
primeiro dia de cada menstruação num 
diário ou calendário; também procure 
observar quando você ovular. A ovu
lação em geral ocorre no meio do ciclo 
(no 14? dia de um ciclo de 28 dias, por 
exemplo}, embora isso seja menos fácil 
de prever quando o ciclo é irregular. Os 
sinais físicos da ovulaçao sa.o bnstnnte 
aparentes para algumas mulheres, mas 
imperceptíveis para outras (a temperatu· 
ra do corpo, tomada pela manhã, atin
ge o ponto mais baixo durante o mês e 
repentinamente se eleva; o muco vagl· 
nal é claro como geléia, e pode ser pu
xndo em floe~: ll córvico, normnltnento 
rosada, fica azulada; e você pode expe
rimentar mittelshmertz - um breve pe
ríodo de dor de um dos lados das costas). 
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Se estiver entre as últimas, se parece que 
está ovulando irregularmente, ou tem di
ficuldade em conceber, busgue orienta
ção do médico. 

Atualize as vacinações. Se você não foi 
vacinada contra o tétano nos últimos dez 
anos, vacine-se agora. Certifique-se da 
imunidade contra a rubéola, verifican
do se teve a doença ou se já foi vacina
da. Peça ao médico para fazer o exame 
apropriado antes de conceber. Se você 
não for imune, vacine-se e então espere 
três meses antes de tentar conceber (mas 
não entre em pânico se acidentalmente 
engravidar antes- o risco é meramente 
teórico; ver p. 357). Se você não está 
imunizada contra o sarampo e nunca te
ve a doença ou se tem alto risco de con
trair hepatite B, talvez seja recomendável 
que você se vacine agora. 

Exame genético. Se qualquer um de vo
cês dois tiver qualquer distúrbio genéti
co (fibrose cística, síndrome de Down, 
distrofia mij/icular, espinha bífida, ou 
outra anomalia congênita) na sua histó
ria pessoal ou entre os parentes consan
güíneos, procure um geneticista ou 
especialista em medicina maternofetal. 
Deve fazer exame para qualquer doença 
genética de seu grupo étnico: doença de 
Tay-Sachs se um de vocês for de origem 
judaico-européia (asquenazim) ou 
franco-canadense; traço falsêmico se de 
origem africana; pesquisa de talassemia 
s! cte origem grega, italiana, sul-asiática 
ou filipina. Prévias dificuldades obsté
tricas (dois ou mais abortos espontâneos, 
natimortalidade, longo período de infer
tllldade, ou criança com anomalia con
gênita) ou casamento com primo ou 
outro parente consangtilneo são tambêm 
razões para o aconselhamento genético. 

Avullur o m~todo contruccptlvo em UNO, 
Quem faz uso de método anticoncepcio
nal que possa acarretar algum risco (mes
mo que pequeno) para as gestações 

futuras deve mudá-lo antes de tentar a 
concepção. As pílulas devem, se possí
vel, ser suspensas vários meses antes da 
concepção, para que o sistema reprodu
tor passe ao menos por dois ciclos nor
mais antes. Remover o DIU antes de 
tentar conceber. Como os riscos dos es
permicidas ainda não são conhecidos, 
haverá maior segurança suspendendo o 
seu uso (exclusivo ou com o diafragma 
ou a camisinha) um mês a seis semanas 
antes de engravidar. Método contracep
tivo recomendado nesse ínterim: a cami
sinha (usada com cuidado e sem 
espermicida). 

Controle as demais condições médicas. 
Se você tiver diabetes, asma, doença car
díaca, ou qualquer outra enfermidade 
crônica, procure obter o aval do médico 
antes de engravidar, procure manter sob 
controle a condição antes de conceber, 
e comece ,, cuidar-se desde agora (ver 
Capítulo 16). Se você foi bebê com fe
nilcetonúria (pergunte a sua mãe, con
sulte os arquivos médicos) então comece 
agora uma dieta sem fenilalanina (por 
pior que seja ao paladar) antes de con
ceber (ver p. 381) e prossiga durante a 
gravidez. 

Melhorar a dieta. Começar eliminando 
as refeições ligeiras e pouco nutritivas, 
os açúcares refinados, aumentando os 
grãos integrais e as fibras na dieta. Co
mo convém engravidar quando se está o 
mais próximo possível du peso normal, 
tentar chegar a ele antes da concepção. 
Acrescentar ou subtrair as calorias ne
cessárias. (Usar a Dieta Ideal, p. 109, pa
ra o planejamento dietético elementar; 
embora as duas porções a mais de cál
cio e de proteína diárias só venham a ser 
necessárias depois da concepção. Qual
quer perda de peso deve ser realizada 
com cautela, entretanto, meemo qu·~ is· 
so signifique adiar a gcstaçao por mais 
dois meses. A dieta exagerada pode oca
sionar deficiência nutricional, algo que 

l 

I 
i 
i 

·! . 



PREPARANDO-SE PARA OS PRÓXIMOS FILHOS 475 

você não quer ao começar a gravidez. Se 
você fez alguma dieta radical recente
mente, dê a si mesma alguns meses para 
que o corpo retorne ao equilíbrio antes 
da concepção. 

Se você tem hábitos alimentares inco
muns (gosta de goma de roupa, ou argi
la), sofre ou sofreu de distúrbio alimentar 
(anorexia nervosa ou bulimia), ou está 
em dieta especial (macrobiótica, diabéti· 
ca, ou qualquer outra) informe o médico. 

Melhorar a dieta do seu marido. Quan
to melhor a nutrição do marido, mais sa
di0 será o esperma. A dieta dele deve 
espelhar a dieta pré-gesta;ional da mu
lher, com aporte calórico reajustado ao 
peso às atividades desenvolvidas pelo 
marido. Caso ele seja diabético, deve 
controlar o nível de açúcar do sangue. 

Faça uso de complemento vitamínico 
próprio para a gestante. Algumas pes
q uisas mostram que o uso de comple
mento vitamínico gestacional que 
contenha ácido fólico antes da concep
ção e nos primeiros meses da gravidez re
duz ainda mais o já pequeno risco de se 
ter bebê com defeito do tubo neural (es
pinha bífida, por exemplo). Além disso, 
o r.ompl~mento garantirá as vitaminas e 
os sais minerais necessários ao bebê nos 
primeiros dias de desenvolvimento. Se 
você estiver em uso de qualquer outro 
complemento nutricional, entretanto, 
pare de tomá-lo antes de conceber. Ex
cessos podem ser perigosos. 

FlquP. em forma, mas .sem exagero. Um 
programa de exercícios tonificará e for
talecerá os mlisculos em preparo para a 
::iiffcil tarefa d1.: carregar um filho na bar
riga e depois dar à luz. Também ajuda 
:1 perder o peso em excesso. Evite o su
~eraquecim.!ntO durante eles, entretan
:o, q uundo· começar 11 tentar conceber, 
iá que IS~c· poJe levar a um aumento po
:enclalmente prejudicial da temperatura 
:lo corpo. Evite os banhos de imersão 

quentes e a exposição direta a coberto
res elétricos pela mesma razão. Tenha 
em mente também que embora o exercí
cio seja bom para você, pode fazer mal: 
o exercício em excesso pode interferir na 
ovulação - e se você não ovular, não 
poderá conceber. 

Evite a exposição desnecessária à radla· 
ção. Se os raios X forem necessários por 
razões médicas, proteja os órgãos repro
dutores (a menos que eles sejam o alvo) 
e que seja usada a menor dose possível. 
Depois de começar a tentar conceber, 
lembre-se de que você pode ter tido êxito. 
Informe qualquer médico que a trate com 
radiação, ou os técnicos da radiologia, 
que você pode estar grávida, e peça-lhes 
para tomarem as precauções necessárias. 
Só deve ser permitida a exposição r adio· 
lógica absolutamente necessária para a 
sua saúde e a do bebê (ver p. 97). 

Evite a exposição a substâncias químicas 
perigosas. Só algumas substâncias quími
cas, e em geral só as em muito alta dose, 
são potencialmente perigosas para o es
perma do marido e para os óvulos antes 
da concepção. E depois para o embrião 
ou feto em desenvolvimento. Embora o 
risco na maioria dos casos seja pequeno, 
ambos devem tomar precauções para evi
tar a exposição perigosa no trabalho. Em 
certas áreas deve ser redobrado o cuidado 
(medicina e odontologia, artes, fotogra· 
fia, transporte, agricultura e jardinagem 
ou paisagismo, construção civil, cosme
tologia, lavanderia a seco, e certos traba-
lhos em fábricas). Em alguns casos, con
vém mudar de emprego ou tomar precau
ções especiais antes de conceber. 

Em virtude do elevado teor de chum
bo na concepção ser um fator que pode 
causar problemas ao bebê, você deve 
submeter-se a exame se houve exposição 
no local de trabalho ou noutro lugar. Se 
os nlvels forem elevados, os especlnlls· 
tas recomendam a terapia com quelante 
para remover o chumbo do sangue e de-
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pois a redução da exposição antes de se 
tentar a concepção. Evite também a ex· 
posição excessiva a toxinas domésticas 
(ver p. 98). 

Elimine a cafeína. Modere (e gradual
mente elimine, se possível) o seu consu
mo de café, de chá e de refrigerantes 
cafeinados. Se o fizer agora, se verá livre 
dos sintomas de abstinência depois que 
engravidar. Além disso, há evidências re
centes de que as mulheres que consomem 
mais do que uma xícara de café ou o 
equivalente em outras bebidas cafeinadas 
(chá ou refrigerantes que contêm cafeína) 
ao dia têm menos chance de engravidar. 
Se isso é porque a cafeína tem efeito bio
lógico sobre a fertilidade, ot• se ela faz 
parte do estilo de vida altamente estres
sante que possa comprometer a chance 
do casal de conceber não se sabe. Ape
sar disso, é uma boa idéia eliminá-la. 

Limite o consumo de remédios sem re· 
ceita. Já que a maioria dos medicam<:n
tos trazem .. avisos sobre o seu risco 
durante a gravidez, consulte o médico 
antes de tomá-los depois que começar a 
tentar conceber. 

Verifique a segurança de qualquer pres· 
crição médica. Certos medicamentos usa
dos no tratamento de doenças crônicas 
estão vinculados ao desenvolvimento de 
anomalias congênitas; se você está em 
uso de algum medicamento agora, con
sulte o médico. Os remédios potencial- , 
mente prejudiciais devem ser interrompi
dos pelo menos por um mês (para alguns, 
por tres a seis meses) antes de se tentar 
conceber, usando-se de tratamento alter· 
nati\O até que termine a gravidez (ou até 
o desmame do bebê se a droga ameaçar 
o lactente durante a amamentação). 

Evite as drogas IUcltns. Entre elas estilo 
a cocaína, o crack, a maconha, a heroí
na: todas podem ser perigosas durante 
a gestação. Impedem a concepção em 

grau variável , e quando se consegue en
gravidar, são potencialmente prejudiciais 
para o fe to e também aumentam o risco 
de aborto espontâneo, de prematurida
de e de natimortalidade. Se você usa dro
gas, casual ou regularmente, deixe de 
usá-las imediatamente. Se não conseguir 
parar, procure auxílio (ver Apêndice) an
tes de tentar conceber. 

Faça com que seu marido renuncie às 
drogas ilícitas e reduza o consumo de ál· 
cool. Nem todas as respostas foram es
clarecidas, mas as pesquisas começam a 
revelar que o uso de drogas (inclusive o 
uso excessivo de álcool) pelo pai antes da 
concepção pode impedir a concepção ou 
levar a uma gestação com mau desenla
ce. Os mecanismos não estão certos, mas 
as drogas podem aparentemente lesar o 
esperma ou reduzi-los em número, po
dem alterar a função testicular e reduzir 
o nível de testosterona, e são excretadas 
no sêmen. Se o seu marido não co;se
guir renunciar à bebida, deve buscar au
xílio dos Alcoólicos Anônimos ou trata
mento em instituição ou ambulatorial. 

Elimine o consumo de álcool. Embora 
um coquetel diário ou um copo de vinho 
não sejam prejudiciais na sua fase de 
preparação para a gravidez, evite beber 
muito, o que pode interferir na fertilida· 
de ao desorganizar o ciclo menstrual. Ao 
começar a tentar engravidar, pare de be
ber por completo (ver p. 83). 

Pare de fumar. Os dois. Pesquisas recen· 
tes indicam que o tabaco não só é preju· 
dicial à gravidez, mas também pode 
impedir a concepç€1 i> por roduçllo d.n fçr
t!lidade tanto do homem quanto da mu
lher. Um ambiente sem fumaça é o 
melhor presente de aniversário que você 
poderia oferecer ao s~u bebê. 

Relaxe. Talvez seja, de todas, a rer.o· 
mendação mais importante. A tensão e 
a ansiedade em relação à concepção cos· 
tumam impedir a gravidez. 
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Apêndice 
OS EXAMES COMUNS FEITOS 
DURA~TE A GESTAÇÃO* 

EXAME E ~QUANDO 
É FEITO 

COMO É FEITO MOTIVO 

Tipo sangüíneo; primeira Exame de sangue Para determinar o tipo de 
consulta, salvo quando colhido do braço. sangue - sistema ABO e Rh 
já conhecido por exame - em caso de haver 
anterior ou por ocasião necessidade de transfusão em 
de gestação prévia algum momento, e para 

descobrir a possibilidade de 
incompatibilidade Rh (ver p. 
63). Existe ainda um teste 
para o fator Kell (fator de 
incompatibilidade, bem mais 
raro) . 

Açúcar (glicose) na Uma vareta, com um Embora o aumento 
urina; a cada consulta indicador, é esporádico do açúcar seja 

mergulhada em amostra normal durante a gravidez 
urinária, acusando a (ver p. 187), a elevação 
presença de açúcar, se persistente indicaria 
houver. hiperglicemia; outros exames 

permitirão verificar se há 
diabetes gestacional, que 
sempre requer dieta e atenção 
especiais. 

Albumina (pro teína) na Um indicador especial, A elevação do teor de 
urina; a cada consulta mergulhado na amostra albumina pode estar 

urinária, revela a relacionada à toxemia; se o 
presença de albumina. exame rotineiro revelar essa 

elevuçlto, poderá ser pedido 
exame de 24 horas. 

Bactérias na urina; à Exame laboratorial de Bactérias na urina podem 
p~imeira consulta amostra uriná ria . significar maior suscetlbilidde 

a infecção urinária; poder-se· 
á dal' inicio ao tratamento. 

~o obstetra poderá omitir alguns desses exames e pedir outros, depedendo da condlçi!.o da gestam~ 
e da própria opinião profissional. 
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EXAME E QUANDO 
É FEITO 

COMO É FEITO MOTIVO 

-
Pressão arterial; a cada A pressão arterial é A elevação pressórica 
consulta medida com o repentina de mais de 30 

esfigmomanômetro e pontos acima do limite 
com o estetoscópio, ou superior (pressão sistólica) Oi.l 

através de aparelho de mais de 15 pontos acima 
eletrônico. do limite inferior (pressão 

d iastólica) é indir.ação de 
possível complicação, como a 
pré-eclâmpsia (pp. 240, 396). 

Hematócrito ou O sangue é colhido do Os valores se mostram um 
hemoglobina; à primeira braço (ou então é fe ito pouco reduzidos durante a 
consulta e muitas vezes em gota de sangue gestação, mas, quando muito 
no quarto mês (sendo colhida da ponta do baixos, requerem o utros 
repetidos se os valores dedo). exames e tratamento. 
denunciarem anemia) 

Titulo rubeólico; à O sangue é retirado do Titulação elevada indica 
primeira consulta braço e nele se pesquisa imunidade à doença; se a 

o nível de anticorpos paciente não for imune, 
anti-rubeólicos. cumpre evitar a exposição à 

doença - sobretudo no ... primeiro trimestre - e 
vacinar-se antes da próxima 
gestação. 

Esfregaço de Colhe-se a secreção As células anormais, também 
Papanicolaou; à primeira cervical (do colo reveladas em outros exames, 
consuJta uterino, através de podem se tornar malignas, 

exame colposcópico) requt:rendo tratamento. 
m~diante esfrcga.;o e 
nela se pesq uisa, ao 
microscópio, a 
existência de células 
anormais. 

T este de te lerância à Exame de uma série de Níveis anormais de glicose no 
glicose; quinto mês; em amostras de sangue, sangue podem indicar níveis 
geral, mais cedo e com colhida antes e depois impróprios de Insulina e a 
maior freqüência em da ingestão de gllcose. ocorrência de dlabetei. 
diabéticas 

VDRL: à primeira Amostra de sangue é Permite detectar a sífilis; 
:onaultn, às vezes no colhida do braço pura quando presente, o 
•étimo ou no oitavo mês exame em laboratório. tratamento imediato previne a 

lesao fetnl , 
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EXAME E QUANDO 
É FEITO 

COMO É FEITO MOTIVO 

Cultura para gonorréia; Colhe-se com esfregaço Se houver gonococos, o 
à primeira consulta• a secreção vaginal e tratamento previne a infecção 

faz-se a cultura no ocular do bebê ao nascer. 
laboratório. 

Teste para clamídia; É fe ito um swab de A infecção por clamidia na 
antes c'e conceber ou à área em torno da mãe deve ser tratada para 
pri 'lleira consulta cérvice, da uretra, ou prevenir a infecção do reéem-

do reto para colher-se nascido. 
possíveis germes 
infecciosos. 

Teste de AIDS; antes da Colhe-se sangue do Presença de anticorpos não 
t:onccpção ou ,\ primeira braço c é feita H significa presença de AIDS e 
ccmsult<>. pesquisa de anticorpos sim que a doença pode se 

contra o vírus HIV . desenvolver; o HIV pode ser 
transmitido ao feto . 

Pesquba de drogas na Amostra urinária é Qualquer abuso de drogas 
urina; antes da examinada na busca de durante a gravidez é perigoso 
concepção ou à primeira sinais de uso de drogas para o feto e deve ser 
consulta ilícitas. Às vezes se usa prontamente tratado. 

amost ra de sangue. 

Swab para estreptccocos Faz-se o exame em Em presença de estreptococos 
do grupo B; com 26 ou amostra de material ela do grupo B a mãe é tratada 
28 semanas de gestação cérvice. ao começar o trabalho de 

parto ou quando se rompem 
as membranas, para prevenir 
a infecção do recém-nascido. 

HcpHtite B; em geral Examina-se amostra de Para descobrir a infecção 
no fim do segundo sangue colhida no pela hepatite D, de forma que 
trimestre braç0. a mãe seja tratada no pré-

uatal e o bebê logo depois do 
nascimento. 

Consul tar as doenças respectivas (diabetes, hepatite B etc.) para outras informações. 

•os exames paru herpes gen ital podem t ~mbém ser feitos à primeira consulta. 
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TRATAMENTOS NÃO-MEDICAMENTOSOS 
DURANTE A GRAVIDEZ 

SINTOMAS TRATAMENTO PROCEDIMENTO 

Dor lombar ou nas Calor Tomar longo banho morno 
costas (não com água muito 

quente), pela manhã e à 
noite. Aplicar bolsa de água 
quente, enrolada em toalha, 
durante 20 minutos, 3 ou 4 
vezes ao dia. 

Medidas preventivas Exercícios, corrigi r mecânicéi. 
corporal, boa postura; ver 
pp. 209-210. 

Contusões Bolsa de gelo Usar bolsa de gelo comercial 
guardada em freezer; um 
saco plástico cheio de cubos 
de gelo e alguns papéis-t.Jalha 
para absorver o gelo que 
derrete, fechado com nó ou 
borracha; ou uma lata 

. fechada de suco congelado . 
Aplicar durante 30 minutos, 
repetir 30 minutos depois se a 
inchação ou a dor persistir; 
repetir depois conforme 
necessário. 

Compressas frias Mergulhar pano macio numa 
bacia Cl)m cubos de gelo e 
água fria, torcer, aplicar n<1 
região afetada. Reesfriá-lo 
quando o frio dissipar. 

Traumatismos contusos Imersão em água fria Colocar dois cubos de gelo 
nas mãos, nos punhos e numa bacia (isopor é melh<1r) 
nos pés com água fria e imergir a 

parte atingidu durante 30 
minutos; repetir 30 minuto!. 
depois, se neces3árlo. -Queimaduras Compressas frias Ver contusões. Não r.plicar o 
gelo diretamente na 
queimadura. -Queimaduras nas mãos, Imersão em água fria Ver contusões. 

punhos e pés 
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Resfriados Pingar gotas de solução 
salina no nariz 

Preparar a solução, diluir 
meia colher de chá de sal em 
200 ml de água. Pingar algu
mas gotas em cada narina, 
esperar 5 a 10 minutos e as
soar o nariz. 

Usar Vick VapoRub 

Líquidos em abun
dância 

Seguir instruções na bula. 

Beber 200 ml de água ou-il
quido de hora em hora (su
cos, sopas, líquidos quentes, 
sobretudo canja de galinha, 
são os melhores). Limitar a 
ingesta de leite ao volume re
comendado pelo médico. 

..................................................... 
Para Manter a Umidade 

O ar quente e seco contribui para resse
car a pele, para a tosse, e possivelmente pa
ra aumento dos resfriados e de outros males 
respiratórios. O ambiente úmido em casa aju
da a reduzir esse problema, mas a maneira 
como você o umedece pode fazer diferença. 
As vezes, a cura sugerida pode fazer mais mal 
do que bem. 

Os vaporizadorcs e umidit'icadores, por 
exemplo, devem ser escolhidos com cautela. 
Nos Estados Unidos, os vaporizadores fabri
cados desde a década de 70 são seguros e efi
cazes, mas no caso de haver crianças 
pequenas por perto eles devem ficar fora do 
alcan.;e. Há alguns que estimulam o cresci
mento bacteriano e a propagação de germes, 
e não devem ser usados. Os ultra-sônicos lan
çam no ar minúscular partículas bacterianas 
c outras impurezas dllllsua c podem causar 
reaç i5cs alérgicas ou doença alérgica se não 
forem limpos todo dia e se for usada água 
comum de torneira. Panelas de água sobre 
aquecedores talvez acrl'sccntem um pouco de 
ut.lidade ao ar, mas podem ser um risco de 
qu ~imadura para crianças pequenas. Cha· 

!eira fervendo sob uma tenda também apre
senta esse risco e deve ser usada com cuida
do só por breve período! 

Existem novos modelos de umidificado
res que parecem emitir menos germes do que 
os modelos mais antigos. De qualquer for
ma, todos devem ser drenados e limpos an
tes de serem guardados. Devem também ser 
completamente limpos antes de serem nova
mente usados. 

Não importa o método que você use pa
ra umidificar o ar de sua casa, mais impor
tante ainda é limitar o tempo da operação. 
Não a umidifique o tempo todo- entre ou
tras coisas, estimula o crescimento de fun
gos (mofo) nas plantas e nos móveis. Tente 
primeiro não deixar que o ar ambiente fique 
seco e superaquecido. Para isso, em tempo 
frio, se houver aquecimento ç~mral em suo 
casa, não exagere na temperatura ambiente 
(nllo acima de 20 graus). E nlo vede todas 
as frestas, portas e janelas - permita a re
novação do ar da casa. (Isso também mini
miza o perigo de poluentes dentro ele casa, 
como o do radônlo.) 
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Inalação Usar vaporizador, umidifica-
dor ou chaleira de vapor; 
preparar uma tenda cobrindo 
com uma toalha um guarda-
chuva aberto colocado no en-
costo de uma cadeira; colocar 
o Ltmidificador na cadeira. 

Ficar 15 minutos 3 a 4 vezes 
por dia debaixo da tenda; 
prolongar o tempo para 30 
minutos se não ficar muito 
desconfortável. (Não ficar 
sob a tenda se o ambiente se 
tornar muito quente.) Manter 
o umidificador perto da cama 
ao dormir ou repousar. 

Tosse, por gripe ou res- Inalação Ver resfriados. • 
friado Uquidos em abull-

dância Ver resfriados. 

Diarréia Líquidos em abun- Beber 200 ml de llquidos de 
dância hora em hora, incluindo ágoo, . 

suco de fruta diluído (mas não 
de ameixa) , sopas. Tomar lei-
te conforme recomendado pe-
lü médico (ver p. 356). 

Febre .Banho frio Usar banheira com água 
morna e gradualmente 
resfriá-la, acrescentando ~u-

bos de gelo - parar imedia-
tamente se começar a ter 
calafrios. 

Banho de esponja Mergulhar toalhas numa 
tigela com 2 litros d'água, 
meio litro de álcool de 
cozinha e 1 litro de água 
(cubos de gelo); aplicar as 
toalhas frias à pele. Usar 
toalha de plástico para 
recolher as gotas. Parar se 
começar a •er calafrios. 

• Ver p. 481 , Embora a inalação de vapor seja há muito usada no tratamento das tosses e resfriados, 
ná naora alauma dúvida sobre suu verdadei ra vfl~ác l11 , 
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Chame o médico 
imediatamente se a febre 
passar de 39°C. 

Hemorróidas Banho de assento Sentar em água quente (mais 
quente do que a do banho 
usual) para cobrir a área 
atingida durante 20 a 30 
minutos, 2 a 3 vezes por dia. 

Coceira abdominal Bicarbonato de sódio e Misturar l!V2 xícara de 
ou na pele pasta amoniacal bicarbonato de sódio com 

bastante amoníaco caseiro 
para fazer uma pasta (evitar 
respirar os vapores); aplicar à 
região que coça. Se persistir, 
consultar o médico. 

Medidas preventivas Evitar as duchas e os banhos 
quentes e prolongados, e os 
sabonetes ressecantes. Usar um 
bom creme umidificante, passar 
depois do banho antes de 
enxugar-se. Para umidificar o ar 
ambiente ver p. 481. 

Conjuntivite, com cocei· Compressas mornas Usar pano embebido em água 
ra e secreção morna (quente não), verificar 

a temperatura na parte 
interna do antebraço e aplicar 
ao olho durante S a 10 
minutos, de 3 em 3 horas 

Dores e traumatismos Bolsa de gelo, compres- Ver contusões. 
musculares sas frias, ou imersilo 

em água fria durante as 
primeiras 24-48 horas. 

Depois de 48 horas, Umedeça uma toalha com água 
imersão em água quente, morna, então enrole-a e co-
banhos quentes ou calor loque-a sobre o lado atingido, 
local cobrindo-a completamente com 

saco plástico. Coloque uma ai-
mofada elétrica (em vez de boi-
s11 de água quente) sobre o plás-
tlco na temperatura média, cuJ-
dando para que ela não encoste 
na toalha úmida. Aplique du-. rante 1 hora duas vezes oor dia 
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Congestão nasal por res- Gotas de solução Ver resfriados. 
fr iados salina 

Sinusite Alternar compressas Mergulhe um pano em água 
quentes e fr ias quente, torça e aplique na re-

giâo dolorosa até o calor dis-
si par, cerca de 30 segundos; 
então aplique uma compressa 
fria até o frio dissipar. Conti-
nue alternando o calor e o 
frio durante 10 minutos, 4 
vezes ao dia. 

Dor de garganta Gargarejo (colutório) Dissolva 1 colher de chá de 
sal em 200 ml de água qu ·~nte 

(temperatura do chá) e garga-
reje durante 5 minutos; repe-
tir conforme necessário, ou 
de duas em duas horas. 

O APORTE IDEAL DE CALORIAS E GORDURAS 
As necessidades de calorias e gorduras jar o consumo diário de gordura duran-
variam segundo o peso e o nível de ati- te a gestação. As porções mencionadas 
vidade da pessoa; fatores como o meta- levam em conta o fato de que você terá 
bolismo também entram em operação. pelo menos uma porção de gordura por 
Embora a tabela seguinte seja apenas dia " oriunda" de alimentos com "bai-
uma lista de orientação, ajuda a plane- xo teor de gordura". 

Necessidade lngcsta Máxima 
Peso Ideal Nível de Calórica de Gordura Porções Máximas 
(quilos) Atividade* Diária** (g) de Gordura 

45 1 1.500 50 2Y2 
45 2 1.800 60 3 Y2 
45 3 2.500 83 5 

55 1 1.800 60 3V2 
5S 2 2.175 72 4 
5S 3 3.050 !OI 6 

6S 1 2. 100 70 4 
65 2 2.500 85 s 
65 3 3.600 120 ?Y2 

•Classifique o seu nfvel de atividade da seguinte forma: I sl.!dentária, 2 modcrudumentc ativ!l, 3 mul
to ativa; pouquíssimas gestantes cut!m nessa última cate~oria . 
.. Ver p . . 13. 
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A Academia Nacional de Aditivos nos alimentos 
Ciências (dos Estados ver Substâncias químicas 

Abaixar-se e levantar-se, Unidos), 117 Adoçantes, 93, 164 
210 Acetaminofen, uso de, na Agentes químicos, ver 

Abdome gravidez, 366 Substâncias químicas 
coceira no, 240 Acidentes Água 
coceira no, tratamento e aborto espontâneo, 145 segurança da, 99 

de, 483 preocupação com, 259 segurança da, em 
dor no, 142, 145, 151, prevenção de, 167 viagens, 217 

213 quando procurar auxílio ver taml>ém Llquidos 
rlormir sobre o, 208 após, 260 AIDS, 67 
músculos abdominais, e traumatismo, 260 teste de, 68, 479 

459 Ácido fólico, 115 Albumina na urina, teste 
ver também Aspecto Acne, ocorrência de, 156 de,477 

Físico da Gestante, O Aconselhamento genético, Álcool 
Abortamento espontâneo 71 abstenção do, 84 

precoce, 144, 389 na preconcepção, 474 e aleitamento, 450 
e abo rtamentos Açúcar efeitos do, no feto, 84 

anteriores, 144 controle do, no sangue, efeitos do, na gravidez, 

f a to;es relacionados ao, 373 84 

144· substitutos do, 93 substitutos do, 84 

medo de. 146 aspartame, 164 e trabalho de parto 

quando chamar o sacarina, 164 prematuro, 257 
uso do, no período 

médico, 146 sorbitol e manitol , 165 
anterior à concepção, 

o que fazer na suspeita teste de, na urina, 477 476 
de, 392 teste de, no sangue, 187 Alergias, 192 

sinais t1e, 146, 393 tipos de, 111 agravamento de, 192 
tratamer. h.l de, 393 na urina, 187 tratamento de, 192-93 

~bortamento espontâneo Açúçar no sangue Alfafetoprotelna (AFP), 
tardio, 212, 392 controle do, no diabetes, dosagem de, no 

prevenç.''io de, 213, 393 373 sangue materno, 78 
sinais dl , }93 e desmaios ou tonturas, Alimentação eficaz, l i O 
sin tomas de, 212 207 Alimentação na gravidez, 
tratamento de, 393 no diabetes gestacional, ver Dieta 

\ bono espontâneo, 144, 188, 395 Alimentos 
212, 392-93 e :adiga, 135 contaminação dos, 166 

~borto induzido e náusea matinal, 138 preparação segura dos, 
anterior, e gravidez, 48 nível baixo de, 136, 139, 166 
apó~ exposição à 207 processamento dos, 111 

rubéola, 357 Açúcar no sangue, baixo seaurança dos, 163 
c diuguóstlco pré-nutaJ, teor de, ver Alimentos pouco 

73 Hipoglicemia nutritivos, 161 
oposição ao, e Acup. essão no trabalho de Alimentos que provocam 

diagnóstico pré-natal, parto, 318 gases, 172 
43 Acupuntura para o alívio Alojamento conjunto, 

bscesso mamário, 442 da dor no parto, 270 431-32 
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Altitudes, grandes 
viagens a, 216 
vida em, e gravidez~ 62 

Amamentação/aleitamento, 
291 

após cesárea, 442 
benefícios, 291 
como anticoncepcional, 

454 
contra-indicações para, 

294 
decisão sobre, 293 
Dieta Ideal para, 441 
de gêmeos, 443 
início, 436 
e medicamentos, 294 
posi,:ões para, 437 
principies básicos, 437 

Amenorréia, com sinal de 
gravidez, 32 

American College of 
Obstetrics and 
Gynecology, 53 

Amniocentese, 74 
complicações da, 75 
razões para a, 74 
segurança da, 75 

Amniorrexe prematura 
(rompimento 
prematuro das 
membranas), 404 

Amor entre a mãe e o 
bebê,430 

Amor, fazer, 199 
cólicas após o orgasmo, 

178 
falta de interesse em, no 

puerpério, 452 
praz~r em, 203 
recomeçar a, no 

puerpério, 451 
restrições a, na gravidez, 

203 
sexo oral, 178 
sintomas que afetam o 

ato de, 200 
nos últimas semanas de 

gravidez, 290 
variações no desejo de, 

177 
Amostragem da pele fetal, 

82 
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Amostragem das 

vilosidades coriônicas, 
79 

segurança da, 80 
Amostragem do sangue do 

couro cabeludo, 304, 
324 

Amostragem do sangue 
fetal, 82 

Analgésicos para as dores 
do parto, 266 

Anemia, 189 
Anestesia 

geral, 269 
local, 267 
odontológica, 215 

Anemia falciforme, 382 
e gravidez, 382 
hereditária, 383 
testes de, 71, 75 

Animais domésticos, 
alergia a, 193 

Anomalia do tubo neural 
exame diagnóstico de, 

74, 78 
redução do risco de, 475 

Anomalias congênitas, 54 
correção de, 253 
diagnóstico pré-natal de, 

73 
enfrentando a descoberta 

de, 393 
ver também Anomalias 

genéticas 
Anomalias genéticas 

aconselhamento sobre 
possíveis, 71 

história familiar de, 54-5 
opções de dlainósticos 

de, 74 
riscos de um bebê com, 

71 
transmissão de, 71 

Anoréticas e gravidez, 377 
Anormalidades 

cromossômicas, 58, 
74 

Allllconcopclonals de U80 
oral e gravidez, 69 

Apgar, teste de, 329 
Apresentação do feto, 276 

pélvica (de nádegas), 278 

mudança de posição do 
feto, 276 

opções de parto na, 
276 

parto vaginal na, 349 
vértice, 278 

Aréola 
no aleitamento, 439 
escurecimento da, 141 

Ar, umidade do, 481 
Asma, 374 
Aspartame, 93 
Aspecto físico 

mudanças no, no inJeto 
c\a gravidez, 156 

preocupações com o, 156 
readquirindo o, anterior, 

no puerpério, 448, 
456 

no segundo trimestre, 
195 

Aspecto Físico da 
Gestante 

no primeiro mês, 134 
oo segundo mês, 155 
oo terceiro mês, I70 
no quarto mês, 186 
no quinto mês, 206 
no sexto mês, 236 
no sétimo mês, 252 
no oitavo mês, 272 
no nono mês, 297 

Aspirina 
e aleitamento, 450 
substitutos da, 366 
uso na gravidez, 365 

Assistência centrada na 
família, 41 

Atividade fetal, ver 
Movimentos t'etals 

Atividade física 
e abortamento 

espontâneo, 144 
extenuante, na prática de 

exercfcios, 230 
extenuante, no trabalho, 

241 
ext~:nuunto, o trubnlhc• elo 

parto prematuro, 2 56 
Auxlllur no purto, o 

marido como' 
na cesariana, 351 · 
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no parto de emergência, chances de ter outro, do feto e pelve materna, 
351 400 279 

responsabilidades do, redução do risco de Cabelos 
333, 336, 340, 345, um, 262 crescimento excessivo de, 
348 condição do, no 212 

Aversões alimentares, 158 nascimento, 328 queda de, no puerpério, 
Aves, substâncias químicas nascimento do, 342 455 

em, 165 perda do, 411 no recém-nascido, 345 
Avião, viagens de, 217 primeiro contato com o, Cafeína 

riscos ocupacionais de, 345 e amamentação, 450 
104 responsabilidade pelo, 259 minimização dos 

Azia, 157 tamanho do, e diabetes, sintomas da 
373 abstinência, 92 

B tamanho do, e ganho dt na pré-concepção, 476 
peso da mãe, 275 renúncia ao hábito da, 

Bactérias na urina, testes vida com o, 224 91 
para detectar, 362, vínculo com o, 430 segurança da, na 
477 Betacaroteno gravidez, 91 

Banhos alimentos ricos em, 121 Cálcio 
de assento, 483 necessidade de, na e cãibras nas pernas, 239 
para febre gravidez, 115 em complementos, 118 

de esponja, 482 Bexiga na dieta vegetariana, 161 
frio, 482 após a insinuação, 300 Classificação dos 

no pós-parto, 455 no pós-parto, 424 alimentos para a 
nas últimas seis semanas, no primeiro trimestre, 140 Dieta Ideal, 119 

288 Bicarbonato de sódio e lanches ricos em, 120 
Banhos quentes de amoníaco, pasta de, necessidade de, na 

imersão, segurança 483 gravidez, 114 
dos, 95 Biotina, 118 Calor 

Barriga, dormir sobre a, Biscoitos de aveia com aplicação de, para dores 
208 frutas, 126 nas costas, 480 

Barriga, silhueta da, Biscoitos de figo, 126 perigo de exercidos no, 
diversas formas da, Bloqueio anestésico 232 
275 caudal, 269 Calorias 

no oitavo mês, 276 Bloqueio anestésico necessidade de, na 
no quinto mês, 223 regional, para a dor gravidez, 111 

Batatas ao forno, 123 do parto, 267 necessidades individuais, 
Batimento cardíaco fetal Bloqueio epidural, 268 484 

como avaliação do bem- Bloqueio pudendo, 268 qualidade das, 110 
estar do bebê, 304 Bolsa d'água, rompimento queima de, através de 

no diagnóstico da prematuro da, 404 exerclc!os, 230 
gravidez, 34 Boro, 115 Caminhar 

ouvido pela primeira Bradley, método de parto, como exercício na 
vez, 177 250 gravidez, 233 

no trabalho de parto, Broas integrais, 124 no trabalho de parto, 
321 Brotoeja, 214 331, 333, 335 

Bellê Bulimia, 377 Canais galactóforos, 
ambivalência em relação obstrução dos, 441 

ao, 197, 430 c Cansaço, ver Fadiga 
e amor materno, 430 Caput succedaneum (bossu 
ansiedade em relação ao, Cabeça serossangülnea), 345 

144, 148, 253 ajustamento da, do Carboidratos, 111 
de baixo peso, 262, 399 recém-nascido, 343 na Dieta Ideal, 115 
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Classificação dos 
Alimentos para a 
Dieta Ideal, 121 

importância dos, 
complexos, 111 

Carne crua, 95 
substâncias químicas na, 

165 
e toxoplasmose, 95 

Carregar crianças no colo 
no primeiro trimestre, 

149 
no segundo trimestre, 

211 
Casamento, mudança do 

relacionamento no, 
289, 465 

Casa, volta para, depois 
do pano, 432 

Catapora, 364 
Cateterismo vesical 

com anestesia, 268 
no pós-parto, 425 
na recuperação da 

cesárea, 434 
CaJtumba, 364 
Cefaléia (dor de cabeça), 

173 • 
por enxaqueca , 175 
por forre, 174 
por sinusite, 174 

tratamento de, 484 
na pré-eclâmpsia, 241 
quando chamar o 

médico por causa da, 
151, 175 

tratamento não-
medicamentoso da, 
173 

Cerclagem, 50 
Cereais 

em combtnações 
protéicas, 127 

Classificação dos 
Alimentos para a 
Dieta Ideal, 121 

necessidades de, na 
gravidez, 115 

C~rvlcc 
alterações na, como .~inal 

de gravidez, 32, 33 
aragamento da, 301 
dilatação da, 301 
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dilatação ela, no trabalho 
de parto, 332, 334, 
339 

dilatação da, no trabalho 
de parto prolongado, 
334 

insuficiente, 49 
Cesariana, ver Parto 

cesáreo 
Chamberlen . Peter, 328 
Checkup, 150 

importância do, i49 
inicial, 133 
odontológico, 150, 215, 

473 
plano de, 149 
pré-concepção, 472 
ver também Consultas 

Chumbo, exposição ao, 99 
Chutes do bebê, 194, 237, 

298 
ver também Movimentos 

fetais 
Ciática, 260 
Ciclismo, 233 
Cigarro, 85 

ver também Fumo 
Cinto de segurança, uso 

de, na gravidez, 221 
Cimura, expansão da, 156 
Cistite, 362 

no puerpério, 426 
Cistos do corpo lúteo, 182 
Citomegalovírus (CMV), 

359 
Clamldia, 67 

teste para, 479 
Cloasma, 214 
Cobertores elétricos, 

segurança dos, 96 
Cobre, em complementos, 

118 
Cocaína, 90 
Coceira 

no abdome, 240 
na pele, 214 
tratamento para a, 483 
ver tambt!m .Pele 

Cócoras, posição de, 
no parto, 342 
no trabalho de parto, 

331 

Coeficiente de mortalidade 
infantil, 253 

Colesterol na gravidez, 
160 

Cólicas abdominais 
no abortamento 

espontâneo precoce, 
145 

no abortamento 
espontâneo tardio, 
213 

depois do orgasmo, 178 
na fase premonitória do 

trabalho de parto, 
309 

na gravidez ectópica, 143 
no puerpério, 422 
por estiramento de 

ligamentos, 213 
Colostro (pré-leite), 427 

ausência do, antes do 
parto, 307 

saída de, durante a 
atividade sexual, 201. 

saída de, no nono mês, 
307 

Compleição física, 
problemas afins, 156 

Complicações 
em gestações anteriores, 

51 
na gravidez, 388 
no parto, 407 
no pós-parto, 410 

Compressas para 
ferimentos 

frias, 480 
quentes, 483 
úmidas, 480 

Concepção, preocupações 
com a, 454 

Cônjuge, alteração das 
relações com o, 289 

Conjuntivite, compres:;as 
mornas para, 483 

Conselhos indesejáveis, 
198 

Consultas 
fiO l>l'fmeJro mes, 133 
no segundo mês, 1.53 
no terceiro mês, 169 
no quarto mês, 18S 
no quinto mês, 20S 



no sexto mês, 235 
no sétimo mês, 251 
no oitavo mês, 272 
no nono mês, 296 
no puerpério, 445 

Contra~eptivos 
(anticoncepcionais), 
concepção em uso de, 
69 

Contrações 
de Braxton Hicks, 288 
na frs~ pn.:monitória do 

trabalho de parto, 
310 

no falso trabalho de 
purto, 310 

inten upção de, 
prematuras, 407 

irregulares, 318 
no pós-parto, 423 
prematuras, 258 
na primeira fase do 

trabalho de parto, 
332 

na segunda fase do 
trabalho de parto, 
334 

na terceira fase do 
trabal~o de parto, 
340 

no trabalho de parto 
verdadeiro, 310 

Contrapressão no trabalho 
de pano, 317 

Controle da natalidade 
mudança do, na 

preconcepção, 474 
necessidade de, no pós

parto, 454 
Cordão umbilical 

prolapso do, 405 
secção (corte) do, 346, 

348, 351 
Cordocentese, 82 
Coréia de Huntington, 71, 

75 
Corioarnnionite (infecção 

amniótica), 396 
Corloollrclnomll, 394 
Coronarlopatla (doença 

das coronárias), 381 
Corrida de velocidade, 233 
Costas 
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dores nas, 209, 260 
alivio para as, 210 
no parto, 309, 317 
prevenção contra, 210 
tratamento sem 

medicamentos para 
as , 480 

dormir de, 208 
exercidos para fortalecer 

as, 211 
exercícios de, 225 

Costelas, dor nas, 274 
Couvade (incubadora, 

berço), 463 
Crack, uso de, na 

gravidez, 90 
Crenças religiosas 

e aborto, 72 
e cuidados médicos, 62 
e redução da gravidez, 

413 
Crescimento intra-uterino, 

retardo do, 399 
ver também Bebê de 

baixo peso 
Cromo, 11 8 
C:ursos, ver Parto, 

educação para o 

o 
Daiquiri de morango, 128 
Data provável do parto, 

36 
cálculo da, 36 
determinação da precisão 

da,36 
parto após a, 302 

Deficiência fís ica e 
gravidez, 378 

Demerol, 267 
Dentes 

checkup odontológico, 
215 

na gravidez, 215 
na pré-concepção, 472 

problemas 
odontológicos, 

freqU8ncin de, n11 
gravidez, 215 

prevenção de, 215 
trabalhos odontológicos 

anestesia em, 215 

489 

dieta após, 215 
na pré-concepção, 4'73 
raios X em, 215 

Depressão 
ausência de, no 

puerpério, 448 
durante a gravidez, 137 
no pai, 462 
no puerpério, 446 
tratamento da, 446 

DES (dietilestilhestrol), 
gravidez em filhas de, 
70 

Desejo sexual, alterações 
do, 177, 199, 452, 
469 

Desequilibrio hormonal e 
trabalho de parto 
prematuro, 256 

Desejos alimentares, 153 
como sinal de gravidez, 

32 
Desenvolvimento fetal 

primeiro mês, 134 
segundo mês, 155 
terceiro mês, 170 
quarto mês, 186 
quinto mês, 206 
sexto mês, 236 
sétimo mês, 252 
oitavo mês, 273 
nono mês, 297 

Desmaio, 207 
quando chamar o 

médico, 151 
Desproporção 

cefalopélvica, 279, 
335 

Diabetes, 370 
dieta para, 370 
freqüência card!aca nos 

exercícios e, 372 
gestacional, 187, 395 
sintomas do, 395 
tratamento adequado do, 

370 
Diabetes gestacional, 187, 

395 
alntomas do, 188 

Diagnóstico da aravldez, 
31 

Diagnóstico pr6·natal 
amniocentese, 74 
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amos1 ragem das 
vilosidades coriônicas, 
79 

dosagem de 
alfafetoproteíha no 
sangue materno, 78 

fetoscopia, 78 
e oposição ao aborto, 72 
razões para o, 73 
tipos variados de, 82 
ultra-som, 76 

Diástase do músculo 
abdominal, 459 

Diarréia 
com gastrenterite, 356 
na fase premonitória do 

trabalho de parto, 
310 

tratamento da, 357, 482 
Diazepam, 267 
Dieta 

efeitos da, na gravidez, 
109 

e a fa:nília, 112 
gastrenterite e, 357 
Ideal, 109 

no aleitamento, 441 
Os Doze Componentes 

Diários da, 113 
fuga da, 163 
Grupos de Seleção de 

Alimentos, 119 
necessidades de calorias 

e gorduras na, 484 
necessidades diárias na, 

113 
prindpios básicos da, 

110 
quebra da, 163 

melhoria da, na pré-
concepção, 474 

na pré-concepção, 474 
resfriado e, 356 
sem carne, 161 
vegetariana, 161 

combinações protéicas 
completas na, 111 

Dietilestiibestroi (DES) 
efeito da exposição pré

natal ao, 70 
e gravidez ectópica, 143 

Dilatação, 301 
ver também Cérvice 
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Dirigir no último 
trimestre, 288 

Dispositivo intra-uterino 
(DIU) 

e abortamento, 144, 145 
e gravidez, 68-69 
e gravidez ectópica, 143 

Distócia (de ombro), 409 
Distúrbios do apetite, 377 
Distúrbios hereditários, 

ver Anomalias 
genéticas 

DlU e gravidez, 68-9 
Doação de órgãos, 74 
Doenç:1 de Lyme, 361 
Doença de Tay-Sachs, 71, 

75 
Doenças cardíacas 

congêni tas, 71 
e gravidez, 381 

Doenças crônicas na 
gravidez, 370 

preparação para, 474 
vivendo com, 384 

Doença das coronárias 
(coronariopatia), 381 

Doenças gastrintestinais, 
356 

Doenças na gravidez, 355 
crônicas, 370 
prevenção de, 368 

Doenças pélvicas 
inflamatórias e 
gravidez ectópica, 143 

Doenças sexualmente 
transmissíveis 

AIDS, 67-8 
clamídia, 67 
gonorréia, 66 
herpes genital, 65 
sífilis, 66-7 
vaginite inespeclfica, 67 
verrugas venéreas (ou 

genitais}, 67 
Doença trofoblástica, 393 
Doppler, sonar, teste de 

velocimetria com o, 
304 

Dor 
abdominal, 143, 145, 

151, 213 
alívio da, no trabalho de 

parto, 263 

de cabeça, ver Cefaléia 
nas costas, 209 
nas cost.:las, 274 
em decorrência dos 

movimentos fetais, 
238, 274 

depois da cesariana, 434 
fatores que 

aumentam/diminuem 
a, 341 

de garganta, 356 
tratamento da, 484 

nos ligamentos 
abdominais, 213 

lombar baixa, 260 
nas mãos, 237 
medo da, do parto, 243 
nas pernas, 260 
no puerpério, 423 
quando chamar o 

médico, 151, 429 
na região perineal, no 

puerpério, 423 
Dor, alívio da 

aspirina e substitutos 
para, 366 

no parto, 263 
no puerpério, 424, 434 

Dor lombar, 209 
alívio da, 209 
baixa, 260 
prevenção da, 209 
no trabalho de parto, 

310, 317 
tratamentos não

medicamentosos par;:t 
a, 480 

Drogas, uso de, n?. 
gestação 

álcool, 83 
e aleitamento, 449 
cocaína, 90 
herofna, 90 
maconha, 89 
narcóticos, 90 
nicotina, 85 
outras, 90 
na pré-concepção, 476 
teste, 479 
e o trabalho de parto 

prematuro , 256 
ver também 

Medicamentos 
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E Esquecimento, 190 Exercícios de basculação 
Esqui, 233 da pelve, 227, 459 

.~clâmpsia, 399 Estimulação acústica fetal Exercícios calistênicos, 
Ecocardiografia, 82 (ou vibro-acústica), 226, 233 
Edema (inchação) 303 Exercícios de extensão das 

das mãos, rosto e olhos, Estimulação neuroelétrica pernas, 459 
254 transcutânea (ENET), Exercícios de elevação da 

dos pés e tornozelos, 254 270 cabeça, 458 
quando chamar o Estiramento e dor nas Exercícios na gravidez, 

médico, 15 l costas (lombar), 210 225 
Ek ito alcoól ico fetal, 83 Estreptococos do grupo B, benefícios dos, 226 
Eletrocardiografia fetal, 479 desenvolvimento de um 

304 Estresse, 145 programa para, 227 
Emoções na gravidez, 137 alívio do, 147 escolhas dos, corretos, 

primeiro mês, 135 incontinência por, 274 233 
segundo mês, 153 e trabalho de parto grupos de , 230 
terceiro mês, 169 prematuro, 257 moderação nos, 231 
quarto mês, 185 teste de, para o feto, 304 para prevenir a 
quinto mês, 205 Estresse físico no constipação, 171 
sexto mês, 235 trabalho, 104 para as sedentárias, 230 
sétimo mês, 251 Estrias, 177 relaxamento, 147, 229 
oilavo mês, 272 Estribos, uso durante o restrições aos, 234 
nono mês, 297 parto, 327 segurança durante os, 
do pai, 462 Evacuação no pós-parto, 426 231 
reação do pai às, 462 Exame cardiotocográfico superaquecimento 

Encaixamento do feto , sem ocitocina, 304 durante os, 232 
300, 308 Exame colpocitológico Exercfcios na pré-

Episiotomia, 325 ( esfregaço de concepção, 475 
dor após a, 423 Papanicolaou), 478 Exercfcios no puerpério, 
infecç'io após a, 423 Exame físico 456 

Epilepsia, 379 no primeiro mês, 133 Exercfcios, posição básica 
Equitação, 233 ver também Consultas para, 225 
Eritt:ma infeccioso (a Exames/ testes Exercícios de tonificação 

Quinta Doença), 360 comuns, durante a da pelve (de Kegel), 
Eriterra palmar gestação, 477 225, 227, 459 

(vermelhidão das de diagnóstico pré-natal, 
mãos), 214 72 F 

Erros médicos de gravidez, 31 
~ c~sarianas, 281 na primeira consulta pré- Fadiga 
pro\egendo-se contra os, natal, 133 aumento da, no sétimo 

45 Exaustão no puerpério, 456 mês, 253 
Ervas medicin:ds, 368 Exercício da corcova de extrema na anemia, 253 
Esch:roHt: múltipla, 376 dromedário, 228 no primeiro trimestre, 
Escoriações, tratamento Exercfcio da posição do 135 

de, 480 alfaiate, 231 no puerpério, 456 
Espermicidas e gravidez, Exercfcio de elevação no segundo trimestre, 

6\' alternada das pernas, 207 
Espinha bífida, 74, 78 232 tratamento da, 136 
Esportes Exercício de relaxamento Falso trabalho de parto, 

competitivos, 233 do pescoço, 229 sinais de, 310 
de cortnto, 233 Excrcfcios aeróbios Falta de ar, 190 
prática dr, 221 (ginástica aeróbia), e asma, 374 
ver também Exerdcios 226 no terceiro trimestre, 2n 
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antasias, 261 ver também Bebê necessidades especiais de, 
ase ativa do trabalho de Fetoscopia, 78 180 

parto (segunda fase), Fibras, 115 perda de um dos, 415 
335 na Dieta Ideal, 111 preocupação com a 

ase latente do trabalho iraportância das, no segurança de, 181 
de parto (primeira diabetes, 371 quando um dos, não se 
fase), 332 para prevenir a prisão de desenvolve, 414 

ase transicional do ventre, 171 Gengivas 
trabalho de parto no puerpério, 426 cuidados preventivos 
(terceira fase), 339 Fibromas uterinos e com as, 216 

ator Kell, teste do, 477 gravidez, 49 nódulo nas, 216 
ator Rh fibrose cística, 71 sangramento das, 215 
incompatibilidade, 63 Fisioterapia para alívio da Genitália 

e indução do trabalho dor no parto, 270 ingurgitamento da, na 
de parto, 314 fórceps, 328 gravidez, 200 

teste do, 4 77 fórmula nutricional nos inchação da, no recém-
ebre rótulos de produtos, nascido, 346 
na gestação, 365 166 Gestação/ gravidez 
puerperal, ver Puerpério, Frutas e legumes anterior problemática, 52 

inf.:cção no Classificação dos complicações em, 
quando chamar o alimentos para a anterior, 52 

médico, 151 , 429 Dieta Ideal, 121 complicações na, 387 
tratamento não- necessidades de, 115 diagnóstico da, 31 

medicamentoso para resíduos químicos em, doenças crônicas e, 370 
a, 366, 482 165 doenças durante a, 355 

·energan, 267 Fumar, hábito de duração da, 302 
·enilcetonúria, 381 (tabagismo) e história familiar, 54 
erro e aleitamento, 450 e idade, 58 
alimentos ricos em, 122 alergia ao, passivo, 193 interrupção da, 411 
em suplementos, 117 efeitos crônicos do, 85, molar, 393 
deficiêr,cia de (anemia), 88 mudança do estilo de 

189 efeitos do, sobre a vida na, 94 
necessidade de, na gravidez, 85 nova, no ?uerpério, 454 

gravidez, I 16 do pai, 89 perspectiva de perigos 
suplementação de, I 16, na pré-concepção, 476 na, 91 

189 no puerpério, 450 preparação para a, 472 
~e to renúncia ao, 86 redução dos riscos na, 
estimulação do, 222 e o trabalho de parto 81 
influências externas prematuro, 256 riscos ambientais na, 105 

sobre o, 222 segunda, ou subseqüente, 
morte do, 144, 411 (; 52 
posição do, 275 segurança na, 167 
preocupação com a Ouses (flatulência), 172 sentimentos ambivalertes 

condlçllo do, 14!1 Gltses lntestlnuls, 172 em relação à, 197 
e relações sexuais, 178, Gatos e toxoplasmosc, 93 sinais de, 31 

2SS Gelo em ferimentos, 480 em sucessão (gestações 
retardo do crescimento Gêmeos muito próximas), SS 

do, 399 amamentação de, 443 e tamanho da famllia, 56 
soluço no, 261 decepção com, 182 Olicose 
t(lmo.nho do, o aunho de dluanóltloo do anwldo~ ntvol• do, no iiiUllll!ll, I!IB 

peso pela mãe, 275 gemelar, 179, 238 teste de tolerância, 188, 
tratamento pré-natal do. ganho de peso na 478 

73 gravidez gemt:lur, 181 testes de, na urinu. 477 
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na urina, 187 Gravidez, redução da, 414 Hiperventilação no trabalho 
ver também Açúcar no Gravidez, testes de, 31 de parto, 337 

sangue em casa, 33 Hipnose para alivio da dor 
Gonadotrofina coriônica falso-negativos, 35 no parto, 269 

humana (hCG) mais exatos, 35 Hipoglicemia, 136, 139,207 
em partos , 303 de sangue, 34 Hipotensão 
teste de, 34 de urina, 34 postura!, 207 

Gonorréia, 66 Gravidez tubária, 142 e tonteira, 207 
teste para detectar a, 479 ver também Gravidez História ginecológica, efeito 

Gordura ectópica da, na gravidez, 48 
alimentos ricos em, 122 Gripe, 355 História obstétrica 
necessidade de, na Grupos de mútua ajuda, colhida à primeira 

gravidez, 116 386 consulta, 133 
necessidade de, Hospital 

individual, 484 H alojamento conjunto, 431 
Grantly-Dick Read, chegando ao, 338 

método de parto, 249 Hábitos, mudança de, 94 deixando o, 432 
Grãos HCG internação no, 338 

em combinações em partos após a data não chegar ao, a tempo, 
protéicas, 127 provável , 303 318 

Classificação dos teste de, 33 , 34 o que levar para o, 306 
Alimentos para a triagem de, para receios a respeito do, 302 
Dieta Ideal, 121 diagnóstico pré-natal, tempo de permanência 

necessidades de, na 82 no, 432 
gravidez, 115 Hematócritos, exame de, visita prévia ao, 302 

Grãos e cereais, 115, 121 478, Humor, oscilações de, 137 
Gravidez, ver Gestação Hemofilia, 71, 74 
Gravidez de alto rísco, 384 Hemoglobina, exame de, 

escolha do obstetra na, 478 
39 Hemorragia no puerpério, lbuprofen, uso de, na 

e estresse conjugal, 384 410 gravidez, 366 
grupos de mútua ajuda Hemorróidas Icterícia no recém-nascido, 

na, 386 na gravidez, 239 432 
reduzindo os riscos da, tratamento das, 483 Idade da mãe, 257 

para o bebê, 400 Hepatite A, 363 e amniocentese, 74 
ver também Capítulos I6 Hepatite B e gravidez, 58 

e 17 exame de rotina, 208 e saúde do bebê, 60 
Gravidez ectópica, 142, infecção do cônjuge e testes pré-natais, 60 

388 com, 363 Idade do pai 
!'atores da, 143 portador de, 68 e saúde do bebê, 60 
si 1ais de, 389 teste de, 479 e sfndrome de Down, 60 
sintomas de, 143 Hepatites C e E, 364 e testes pré-natais, 60 
tratamento da, 389 Heroína, uso de, na Implantação e abortamento 

ClrtiVidez, hipertensão gravidez, 90 múltiplo, 144 
provocada pela, 240, Herpes genital, 65 Imunização, 368 
396 e necessidade do parto atualização na pré-

ver também Pré- cesáreo, 285 gravidez, 474 
eciãmpsia teste de, 479 para viagens durante a 

Gravidez múltipla Hiperêmese gravfdica, 388 aravidez, 216 
(1111111@1(11'), 1'79, 4414 Hlp!lrtcnsao, 18'7 a rub66lll, ~58 

e relaçOes sexuais, 203 crônica, 37~ Inalaçllo, como tratamento 
ver também Gêmeos, 179 na pré-eclãmpsla, 240, nilo-medicamentoso, 

Gravidez, perda du, 411 396 482 
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Inalação de vapor, 95 L tingido de mecônio, 3I3 
lnalantes, como Lll}uidos 

medicamento no Lacerações e aleitamento, 441 
parto, 267 cervicais, 410 e exercícios, 230 

h ,chação, ver Edema no puerpério, 410 necessidade de, na 
Incisão uterina, na vaginais, 410 gravidez, 117 

cesariana, 52 Lactação, ver Aleitamento para a diarréia, 482 
Incontinência urinária, 274 (amamentação) para prevenir a prisão de 
Infecção Lactação, supressão da, 428 ventre, 171, 426 

do líquido e membranas Lactente, ver Bebê para o tratamento de 
amnióticos, 396 Lactose, intolerância ~. resfriados, 482 

no puerpério, 411 159 Lóquios, 422 
e relações sexuais, 290 Lanches, 120, 121, 139 LSD, uso do, na gravidez, 
nos 5eios, 442 Lanugo, 346 90 
vaginal , 193 Lavagem intestinal Lúpus Eritematoso 

Infecções estreptocócicas, (enema) no trabalho Sistêmico (LES), 383 
360 de parto, 319 

exame de, 479 Leboyer, Frederick e o M 
Infecções urinárias, 362 parto não-violento, 43 

no puerpério, 424 Legumes, verduras e Maconha, uso de, na 
Inseticidas, segurança dos, fru tas gravidez, 89 

99 Classificação dos Má digestão, 157 
Inseminação artificial e Alimentos para a Mãe solteira, 57 

gravidez, 61 Dieta Ideal, I21 Magnésio, 115 
Insinuação, 300 necessidades de, 115 em complementos, 118 
Insuficiência cervical, 49 resíduos químicos em, Mal das montanhas (mal 

e abortamento tardio, I64 das alturas), forma 
2I3 Leite aguda, 216 

e trabalho de parto aversão ao, I59 Mamadeira 
prematuro, 257 intolerância ao, I59 benefícios da, 293 

Insulina não-pasteurizado e êxito com a, 295 
produção de, na toxoplasmose, 95 Mamilos 

gravidez, 188 Leite materno com fissuras e 
uso de, na gravidez, 372 adequação (suficiência) rachaduras, 440 

Inversão uterina, 407 do, 427 estimulação dos, para 
lodo em suplementos, 118 benefícios do, 291 induzir ao trabalho 
Iogurte de frutas, I28 contaminação do, 449 de parto, 302 
Irritabilidade uterina, 257 Leucorréia, 193 invertidos e aleitamento, 
IV, ver Soro intravenoso Levantar pesos 307 

de outras crianças, 149, Manganês, 118 
J 211 Manitol, 165 

posições melhores para, Mãos 
Jejum na gravidez, 110 210 dor e entorpecimento 
Joggfng, 233 no trabalho, 243 nas, 237 

Ligamentos abdominais, edema (lnchaçllo) das, 
K dor nos, 213 254 

Llnea nfgra, 214 palmas avermelhadas, 
Kegel, exercícios de Líquido amniótico 214 

benefícios dos, 227 amostragem do, 30S queimação e 
como praticar os, 22S avaliação do volume do, formigamento nas, 
no puerpérlo, 457 305 237 

Kennedy, Ethel, 52 ldentiflcaç!lo do, 313 síndrome do túnel 
Infecção do, 396 cárpico, 237 
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Máscara gravídica, 214 Membranas amnióticas, externa, 321 
Massagem no trabalho de infecção das, 396 interna, 322 

parto, 317 Membranas, ruptura das, leituras anormais na, 324 
Mastite, 442 313 Monóxido de carbono 
Maternidade antes do início do na poluição do ar, tro 

e incapacidade física, trabalho de parto, na fumaça do cigarro, 87 
378 314 Morte 

rer.eios em relação à, identificação do, 313 do feto, 411 
224, 259, 307 para induzir o trabalho medo da, durante o 

e sexualidnde, 199 de parto, 313 parto, 279 
quando se é solteira, 57 prematuro, 404 do recém-nascido, 411 

Maternidades, 40 e prolapso do cordão Movimentos desajeitados 
Maturidade do pulmão umbilical, 313 na gravidez, 243 

fetal, 75, 407 em público, 305 Movimentos fetais, 
Mec:ônio, líquido quando chamar o ausência de, antes da 

amniótico tingido de, médico, 311 28~ semana, 194 
313 restrições após o, 313 ausência de, no nono 

Medicaçi.io Meperidina (demerol), 267 mês, 298 
e aleitamento, 294, 450 Mergulho, 233 avaliação dos, 303 
necr>sidade de, durante Metabolismo, alteração com falso trabalho de 

o trabalho de parto, do, 254 parto, 310 
339 Metadona, uso de, na como sinal de gravidez, 

para epilepsia, 379 gravidez, 90 34 
para o parto, 263 Método de parto Bradley, dor causada pelos, 238, 
pesando riscos versus 250 274 

benefícios no uso de, Micção no final da gravidez, 409 
367 ausência de aumento na e gêmeos, 238 

na pré-concepção, 476 freqüência urinária, mudanças nos, no nono 
uso ~cgu ro de, 366 141 mês, 298 

Médico dificuldade com a, no muito ativos, 237 
discordar do, 46 puerpério, 424 primeira identificação 
encontrando o, 41 dolorosa, com dos, 194 
escolha d0, 38 queimação, 151 quando chamar o 
mudar de, 46 freqüente, como sinal de médico por causa 
pr irneira consulta pré· gravidez, 32 dos, 151 

natal ao, 133 freqüente, no primeiro no segundo trimestre, 
relato dos sintomas ao, trimestre, 140 237 

44 incapacidade em teste dos, 238 
tipo de atendimento controlar a, 274 no trabalho de parto, 

prestado pelo, 39 mais freqüente após a 332 
trabalho com o, 44 insinuação, 300 variações dos, 237 

Médico de família (clinico ver também Urina Muco tingido de sangue, 
geral), 38 Microondas, exposição a, 299, 310, 311 

Médico, quando chamar 96 Mllsculos abdominais nQ 
durante a gestação, 15 I Milk Shake duplo, 125 pós-parto (puerpérlo), 
no puerpério, 429 Mingau de aveia especial, 459 
na suspeita de aborto 124 Música, influência da, 

espontâneo, 146, 212 Miomas (tumores) sobre o feto, 222 
na suspeita de gravidez uterinos, 213 

ectópica, 143 Mola hidatiforme, 393 N 
no trabalho de parto, parcial, 394 

311, 316 Molibdênio, 11 8 Narcóticos, uso de, na 
Mel, 112 Monltorlzaçi!.o fetal gravidez, 90 



INOtCE REM ISSIVO 

ariz, sangramento do, cólicas após o, 178 assistência centrada na 
191 e contrações uterinas, família durante o , 41 

ascimento jo bebê 202 cadeira de, 42 
(estágios do), 344 contrações uterinas após cama de, 42, 346 

latação, 233 O, 255 cinérgico, ver Fórceps; 
láusea/ enjôo efeitos do, sobre o feto, Cesariana 
alívio para a, 138 255 constrangimento durante 
após anestesia geral, 434 segurança do, 178 o, 245, 343 
como sinal de gravidez, e trabalho de parto debaixo d'água, 43 

32 prematuro, 201, 202 descrição do, 347 
grave, 388 Ovulação dificuldade em, anterior, 
na gravidez ectópica, 144 cálculo da , para a 52 
intensa, 388 concepção, 473 dor no, 243 
matinal, 138 e a data provável do de emergência, 318, 320 
no pai, 463 parto, 36 estiramento vaginal 

-levos arãneos, 154 Óxido nitroso, 267 durante o, 326 
-liacina em suplementos, pelo método Leboyer, 43 

118 p planejamento do, 263 
'llitratos e nitritos, 165 posições para o, 342 
.'llível da parte de Pai preocupações em relação 

apresentação, 300 e aleitamento, 469 ao, 245 
Nutrição na gravidez, 109 ansiedades do, 460-70 preparação (assepsia e 

inadequada e trabalho de e cuidados com o recém- anti-sepsia) para o, 
parto pré-termo, 258 nascido, 249, 465, 320 

ver t'.lmbém Dieta 469 previsão da duração do, 
idade do, e saúde do 301 

o bebê, 60 sala de, 42 
impaciência do, 462 ser amarrada durante o 

Obesidade e gravidez, 64 mau humor do, 462 327 
Ocitocina náusea no, 463 e tamanho da pelve, 279 

para indução do presença do, no parto Parto cesáreo, 281, 350 
trabalho de parto, cesáreo, 3 50 amamentação após o, 
314 presença na hora do 442 

prova da, 304 nascimento, 468 centrado na família, 287 no puerpério, 422 sintomas do, por 
Obstetra afinidade com a mãe, cicat riz do, 451 

na gravidez de alto risco, 463 dor após o, 434, 451 
38 e tabagismo, 88, 476 efeitos do, sobre o bebê, 

ver também Médico uso do álcool pelo, na 281 
Óleo mineral para pré-concepção, 476 de emergência, 351 

e~timu1nr o trabalho uso de droga pelo, na exerclcios após o, 435, 
de parto, 315 pré-concepção, 476 451 

Olhos Panquecas de leitelho e e hospitais, 286 
problemas com os, na trigo integral, 125 incisão uterina no, 52 

gestação, 221 Papanicolaou, esfregaço indicações para o, 284 
problemas com os, no de (exame marido (como auxiliar) 

puerpério, 423 colpocitológico), 478 no, 351 
tratamento de prurido Parteira habilitada, 39 medo do, 283 

nos, 483 independente, 40 parto vaginal após <'. S3 
Ollgoelementos, li S, 118 ver também Médico perguntas sobre o, 28$ 
Orgasmo P11rto prepuruçllo Pllrll o, l86 

e aborto espontâneo, 201 alternatl v as de, 41 procedimento tlpico 
alterações do, 177, 200 após a data provável, 302 durante o, 350 



razões para o aumento 
do númt>ro de, 283 

recuperação a longo 
prazo do, 451 

recliperação do, 433 
relações sexuais após o, 

451' 452 
repetido, segurança do, 

52 
retirada dos pontos, 436 
segurança do, 281 

Parto de emergência 
a caminho do hospital , 

319 
em casa ou no escritório, 

323 
sozinha, 320 

Parto, disfunção do 
trabalho de, 335 

Parto domiciliar 
de emergência, 323 
por opção, 43 

Parto, educação para o 
(cursos) 246 

abordagens diferentes de, 
249 

beneficios do, 247 
escolhendo um curso, 

248 
fontes de informação 

sobre, 249 
Parto, estágio expulsivo 

do, 342 
Parto, estágios do, 330 

primeiro estágio 
(trabalho de parto), 
332 

segundo estágio (parto 
propriamente dito), 
342 

terceiro estágio (ex'Ju1são 
da placenta), 348 

Parto, medicamentos no, 
265 

decisão sobre, 270 
necessidade de, 265 
n d ução do risco dos, 

266 
tlpos de, 266 

Purto pré-termo, 301 
Purto, trabalho de 

abreviado {súbito), 316 
al!vlo para a dor do 
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acupressura, 317 
acupuntura, 270 
contrapressão, 317 
decisão sobre, 270 
distração, 270 
fisioterapia, 270 
hipnose, 269 
medicamentos, 265, 

266 
anormal, 335 

disfunção ou 
interrupção no, 335 

distócia de ombro no, 
409 

e indução, 314 
e parto cesáreo, 317 
prolongado, 335 

com dores nas costas, 
317 

descrição do, para o 
médico, 316 

dor no, 309 
duração do, 332 
falso, 310 
identificação do, 308 
indução do, 314 
e parto, 312 

medo de, prolongado, 
299 

receios em relação a, 
245 

posições confortáveis no, 
331 

prematuro, 256, 406 
primeira fase do (latente 

ou precoce), 332 
quando chamar o 

médtco, 311, 316 
e salas de parto, 301 
segunda fase do (ativa), 

334 
sinais do, iminente, 308 
sintomas do, 309 
terceira fase do 

(transicional), 339 
Parto, trabalho de, 

indução do, 314 
auto-induzir o trabalho 

de parto, 302 
procedimento paru a, 314 
l'llzOes pnru 11, 314 
razões para evitar a, 31 S 

Parto, trabalho de, 

497 

período premonitório 
do, sinais do, 309 

Parto, trabalho de, 
prematuro 

adiamento do, 407 
fatores que contribuem 

para o, 256 
redução do risco de, 256 
sinais de, 258, 406 
tratamento do, 407 

Parto, trabalho de, pré· 
termo, 256, 406 

ver também Trabalho de 
parto prematuro 

Parvovírus humano Bl9, 
360 

PCP, uso de, na gravidez, 90 
Peixes, na alimentação 

segura, 165 
Pele 

alterações na pigmentação 
da, 213 

azulada, com manchas 
roxas, 214 

brotoeja, 214 
coceira na, do abdome, 

240 
erupções cutâneas, 260 

no terceiro trimestre, 260 
problemas de, no início da 

gravidez, 156 
protetor solar para a, 214 
do recém-nascido, 346 
retalho cutâneo, 214 
seca, prevenção da, 483 
tratamento para coceira 

na, 483 
vermelhidão e coceira na, 

213 
Pelve 

adequação da, ao parto, 
279 

encaixamento do feto na, 
300 

Perfil biofísico, 304 
Per!neo 

cuidados com o, no 
puerpério, 424 

dor no, no puerpério, 423 
e episiotomla, 325 
t~stlrtunento do, no porto, 

326 
Períodos menstruais 



1sência de, como sinal 
de gravidez, 32 

regulares e a data 
provável do parto, 36 

~r Menstruaçãó 
:manentes, segurança 

dos, 190 
:nll3 
ãibrru; nas, 239 
ornas, 260 
rspiração (sudorese, 

transpiração) 
excessiva 

.a gestação, 215, 255 

.o puerpério, 427 
s 
lterações nos, 211 
dema (inchação dos), 

254 
1roblemas com os, 211 
so, excesso de, e 

gravidez, 64 
ver também Obesidade 
,so, ganho de, 182 
:om gêmeos, 180 
listribuição do, 184 
: dor nas costas, 211 
:feitos do, na gravidez, 

182 .. 
:m gestações múltiplas, 

180 
nsuficiente e trabalho de 

parto prematuro, 256 
~m mulheres obesas, 64 
no nono mês, 309 
para diabéticas, 371 
para mulheres abaixo ao 

peso, 183 
no primeiro trimestre, 172 
recomendado, 183 
no segundo trimestre, 183 
súbito, 151 
e tomf\nho do bebê, 27S 
no terceiro trimestre, 184 
eso, perda de, no 

puerpérlo, 448 
h do couro cabeludo 

fetal, 324 
lelonefrlte, 362 
iJulas antlconcepclonals e 

gravidez, 69 
ilulas dietéticas, uso de, 

90 

Pitocina, ver Ocitocina 
Placas e pápulas urticadas 

e pruriginosas, 260 
Placenta 

acreta, 403 
baixa, 222, 401 
descolamento abrupto 

da, 403 
e parto cesáreo, 286 
sinais de, 403 
tratamento do, 404 

descolamento prematuro 
da, 403 

desenvolvimento da, 135 
SCI.:UIIUalllelltO 

(dequitadura) da, 348 
Placenta prévia, 401 

e relações sexuais, 203 
sinais de, 40 
tratamento para a, 402 

Plantas como 
purificadores do ar, 
!OI 

Poluição atmosférica, 100 
Poluição sonora, 104 
Posição fetal, 276, 277, 

278 
Posição de pé 

para prevenir a dor nas 
costas, 209 

no trabalho, 241 
no trabalho de parto, 331 

Posições 
para o parto, 342 
para relações sexuais na 

gravidez, 203 
para o trabalho de 

parto, 331 
Pós-maturidade do bebê, 

303 
Potássio, 11 S 
Pré-concepção, preparação 

para a, 472 
Pré-eclãmpsia, 240, 396 
e edema das mãos e 

rosto, 2~4 
sinais de, 397 
tratamento da, 397 

Pré-natal, consultas no, 
ver Consultas 

Preocupações 
com abortamento 

espontâneo, 146 

com a AIDS, 67 
com o bebê, 144, 148, 253 
com a dor do parto, 243 
com a morte, 279 
com a segunda gravidez, 

56 
Preocupações financeiras, 

465 
Pressão arterial alta, 187 

crônica, 375 
na pré-eclâmpsia, 396 

Pressão arterial baixa, 207 
Pressão sangüínea 

alta crônica, 375 
alta na pré-eclâmpsia, 

396 
alterações da, durante a 

gravidez, I 87 
baixa, 207 
medição da, 478 

Prisão de ventre 
(constipação), 171 

ausência de, 171 
como causa de 

hemorróidas, 239 
cuidados com a, 171 
durante viagens, 218 
no pós-parto, 426 
prevenção de, 171 

Produtos 
orgânicos, 166 
resíduos químicos nos, 

165 
Produtos domésticos, 

segurança dos, 98 
Produtos de limpeza, 

segurança dos, 98 
Profissões da área de 

saúde e gravidez, 103 
Prolapso de cordão, 405 
Prostaglandina E para o 

amadurecimento da 
cérvice, 315 

Protelnas 
(albumina) na urina, 

397, 477 
complementos, 114 
lanches ricos em, 119 
necessidades de, na 

gestação, 114 
vegetais, 127 

Provera, 70, 105 
Ptialismo, 140 
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Puerpério (p,)s-parto), Refeições ligeiras, 162 ver também Trabalho 
421, 444 Relação conjugal, Rompimento prematuro 

aspecto físico no, 448, mudanças na, 289 das membranas 
456 Relação médico-paciente, (amniorrexe 

condição no, 422 44 prematura), 404 
depressão no, 446 Relações sexuais Rosto 
dificulC.:~de em urinar, facilitando a volta a, no edema do, 254 

424 puerpério, 453 manchas no, no 
dor no, 423, 434 falta de interesse nas, no puerpério, 423 
evacuaçao no, 426 puerpério, 452 Rótulos da composição 
exaustão no, 456 falta de interesse por nutricional de 
exercícios no, 456 parte do pai nas, no produtos 
febre no, 445 puerpério, 470 industrializados, 
hemorragia no, 410 reinício das, no leitura de, 166 
inft:~ç:1o no, 411 puerpério, 451 , 452 Roupa para gestantes, 196 
perda de peso no, 449 ver Amor, fazer Rubéola, 357 
perspirac;ão no, 427 ver também Sexo exame de titulação, 478 
a primeira semana do, Repouso absoluto na imunização à, 351-58 

421 gravidez, 384 Ruídos 
as primeiras seis semanas Resfriado comum, 355 e dor de cabeça, 175 

do, 444 tratamento não- poluição sonora, l 04 
sangramento no, 422 medicamentoso para, Ruptura uterina, 408 
secrer,ão vaginal no, 4?.2 481 

Resíduos, ver Fibras s 
Q Respiração diafragmática, 

458 Sacarina, 93 
Quedas, 259 Responsabilidades da Saco amniótico (bolsa 
Queimaduras, tratamento paternidade, 259 amniótica, 

de, 480 Ressonância nuclear membranas 
Quinta Doença, 360 magnética, amnióticas), ver Bolsa 

mapeamento por, 82 d'água 
R Restaurantes, 219-21 Sal, necessidade de, na 

Reto abdominal, 458 gravidez, 117 
Raios X Riboflavina, 115 Salas de parto, 301 

efeitos dos, sobre o feto, em complementos, 118 Salivação excessiva, 140 · 
97 Riscos versus benefícios, Sangramento 

exposição a, na 106 no início da gravidez, 
contracepção, 475 Rins 390 

normas de segurança afecção dos, 286 ligado à relaçllo sexual, 
para, 97 infecção dos 201 

odontológicos, 97 na gravidez, 362 no melo ou no fim da 
para diagnosticar no puerpério, 426 gravidez, 391 

desproporção Riscos ambientais no nono mês, 299 
cefalopélvica, 275 água da torneira, 99 no pós-parto, 410, 422 

riscos do trabalho com, Inseticidas, 99 reta!, 239 
103 microondas, 96 vaginal, 1~1. 390·91, 

Raspagem (tricotomia) dos poluição atmosférica, 422 
pêlos pubianos no 100 Sangria virgem, 128 
trabalho de parto, produtos de limpeza Sangue 
320 doméstica, 98 coágulo de, na vela, 405 

Receitas, 123 tintas, 100 fazendo uma reserva do 
Recém·nascido, 329, 345 Riscos ocupacionais na seu próprio sangue, 

ver também Bebê gravidez, 102 280 



lO 

preocupação com 
transfusões de, 280 

no parto, 325 
1patos 
apropriados para a 

gestação, 212 
de maior segurança, 167 
para prevenir as dores 

nas costas, 210 
para viagens, 217 
uampo, 361 
:tuna, segurança da, 95 
!ereção mucosa, 193 
!ereção vaginal 
no aborto precoce, 145 
no aborto tardio, 213 
como sinal de infecção, 

193 
no falso trabalho de 

parto, 310 
na gravidez, 193 
e relações sexuais, 201 
sanguinolenta, ver 

Sangramento 
no trabalho de parto 

premonitório, 310 
no trabalho de parto 

verdadêíro, 311 
edativos, uso de, na 

gravidez, 90 
ede, quando chamar o 

médico, 151 
egurança materna no 

parto, 279 
eios 
abSCl'SSOS DOS, 442 
alterações nos 

como sinal de gravidez, 
32 

em gestações 
subs~qüentes, 141 

no pós-parto, 141 
no primeiro trimestre, 

141 
doloridos, 428 
Infecção nos, 442 
ingurgftamento dos, 428 
ohstruçGo dos canais 

galactóforos, 441 
prcpuruçAo dos, para a 

amamentação, 307 
quAndo seca o leite: no 
· puerpério, 428 
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nas relações sexuais, 471 
ressecamento dos, no 

pós-parto, 428 
tamanho dos, e 

amamentação, 307 
vazamento de leite dos, 

307 
Selênio, 116 
Sentimentos, ver Sintomas 

Comuns; ver também 
Emoções 

Sexo 
e abortamento, 201 
cólicas após, 178 
e o feto, 201, 256 
medos com relação ao, 

201 
mudança no interesse 

pelo, 177 
oral, 178 
e parto prematuro, 201 
posições para o, 203 
restrições ao, 203 
sangramento relacionado 

ao,201 
nas últimas semanas de 

gravidez, 290 
Sífilis, 66 

exame de diagnóstico, 
478 

Simpson, Dr. James 
Young, 265 

Sinais de nascença no 
recém-nascido, 346 

Síndrome alcoólica fetal, 
84 

Síndromeda 
Imunodeficiência 
Adquirida (AIDS), 67 

teste de, 67, 479 
Síndrome de Down 

e a Idade da mãe, S8 
e a idade do pai, 60 
teste para detectar a, 60 

Síndrome de Hunter, 74 
Sintomas 

de complicações na 
gravidez, lS 1 

de complicações no 
puerpérk, 429 

de gravidez, ver 
Sintomas Comuns 

Sintomas Comuns 

do primeiro mês, 135 
do segundo mês, 153 
do terceiro mês, 169 

--derqt"aito mês, 1-8-§ 
do quinto mês, 205 
do sexto mês, 235 
do sétimo mês, 251 
do oitavv mês, 272 
do nono mês, 297 
após o parto, 348 
durante o estugio 

expulsivo do parto, 342 
da primeira semana do 

puerpério, 421 
das seis semanas do 

puerpério, 444 
do trabalho de parto, 

332, 334, 339 
Skate, 233 
Sofrimento fetal, 409 

com liquido amniótico 
tingido de mecônio, 
313 

no monitor fetal, 322 
sinais de, 409 
testes para detectar, 304 
tratamento do, 409 

Sofrimento materno e 
cesariana, 286 

Solução salina (gotas 
nasais), 481 

Soluços fetais, 261 
Sonhos,261 
Sono 

melhores postções para 
dormir, 208 

problemas no, 175 
Sopa creme de tomate, 

123 
Sorbitol, 165 
Soro intravenoso (IV) 

no parto cesáreo, 3SO 
remoção do, após o 

parto cesáreo, 434 
no trabalho de parto, 321 

Substâncias químicas 
(agentes qufmicos) 

nos alimentos, 164 
nas carnes e aves, I6S 
eJtposlçllo a, nu grovld!lz, 

103 
eJtposlçllo a, na prê· 

concepção, 475 
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no leite materno, 450 Tipo sangüíneo Tromboflebite, 406 
no peixe, 165 e fator Rh, 63 Trombose venosa, 405 

Sudorese, ver Perspiração testes para determinar o, Tumores uterinos, 213 
excessiva 477 Tylenol, ver Acetarninofen 

Suplementos nutricionais, Tonteira, 207 
117 na hiperventitação, 337 u 

Suplementos protéicos quando chamar o 
(líquidos e em pó), médico, 151 Ultra-som, 76 
114 Tosse para demonstrar 

Suplementos vitamíricos e com sangue, 151 desproporção 
minerais noturna, 191 cefalopélvica, 279 

dificuldade com, 142 tratamento não- para determinar 
fórmula de, na gravidez, medicamentoso para, posição/apresentação 

118 482 fetal, 279 
necessidade de, na Toxemia, 240 , 396 para diagnosticar a 

gravidez, 1 18, 142 ver também Pré- gravidez, 34 
necessidade de, na eclâmpsia razões para o, 76 

lactação, 441, 449 Toxoplasmose, 358 segurança do, 77 
necessidade de, na pré- efeitos da, sobre o feto, Umidade do ar, 48 1 

concepção, 475 358 Umidificador, 482 
prevenção da, 93 Unhas 

T Trabalho alterações nas, 214 
após a chegada do bebê, crescimento rápido das, 

Tabaco , 85 259 212 
fumaça de, alergia à, durante a gravidez, 241 Urina 

193 extenuante, 241 açúcar na, 187 
ver também Fumar, posição dé pé no, 241 exame para detectar 

hábito de redução do estresse físico açúcar na, 477 
Talassemias, 71 no, 242 retenção da, e início ias 
Talidomida, 105 risco de certos tipos de, contrações, 259 
Tampão mucosa, 102 ver também Micção 

desprendimento do, Tranqüilizantes Útero 
310, 312 como medicação no alterações da 

Telangiectasias, 154 parto, 267 for'lla/ posição do, 
Telemetria, monitorização uso de, na gravidez, 90 ver Aspecto Físico da 

fetal com, 322 Transferência de gametas Gestante 
Temperatura, elevação da intrafalopiana anormalidades do, 213, 257 

e desmaio ou tonteira, (GIFT), 61 aumento do, como sinal 
207 Transpiração excessiva, de gravidez, 33 

e exercícios, 232 427 inversão do, 407 
na gravidez, 255 Tratamento pré-natal do no puerpério, 423, 449 

Tênis, 233 feto, 74 ruptura do, 408 
Turatógenos, Tratamentos não-

suscetibilidade a, 105 medicamentosos, 480 v 
Termtnnis de ver também Doenças 

computadores, 102 especificas Vacinas antialérgicas, 374 
Testes de gravidez feitos Traumatismo espinhal ou Vagina 

em cusu, 33 medular, 378 alterações da, depois do 
Tiamina, em Traumatismos parto, 326 

complementos, 11 8 acidentais, 259 cuidados com a, no 
Tintas, toxicidade das, 100 musculares, tratamento puerpérlo, 424 
Tinturu ri ~.: cauclo e de, 483 gotejamento constante de 

permanentes, 190 Trem, viagens de, 219 líquido da, 151 



lto da, ver de carro, 218 Vitamina 86, 115 
mento de avião, 218 Vitamina B12 
13 dicas para , 217 em complementos, 118 
:specífica, 67 a grandes a !ti tudes, na dieta vegetariana, 161 
r, 482 216-217 Vitamina C 
.tapora), 364 imunização para, 217 em complementos, 118 

informações médicas Classificação dos 
;, 154 sobre, 217 Alimentos para a 
39 no segundo trimestre, Dieta Ideal, 120 .J 
154 216 necessidades de, na e. 

segurança da água nas, gravidez, 115 p 
217 

segurança das, no Vitamina D Sl 

venosas na terceiro trimestre, 288 em complementos, 118 d 
:z, 141, 154 Vick Vaporub, 481 excesso de, 119 I é 
1eos, 154 Vida, primeira sensação na dieta vegetariana, 162 d 
154, 239 de, 194 Vitamina E, 115 n 

54 Vida social, mudanças na, em complementos, 118 
:>s seios, 141 465 Vulva, varizes na, 154 

p 

Vínculo Vômitos q 

:ão dos mãe-filho, 430 com gastroenterite, 356 d 
.tos para a pai-filho, 469 na gravidez ectópica, 144 rr 
deal, 121 Visão, problemas de intensos, 389 a 
.es de, na na gravidez, 223 na náusea matinal, 138 gl 
:z, 115 na pré-eclãmpsia, 240, quando chamar o St 
néreas (ou 396 médico, 151 té 
;), 67 quando chamar o tratamento de, 357 rr 
lica externa, médico, 151 rt 

Vitamina A z 
apresentação em complementos, 118 s~ 

(de nádegas) , excesso de, 119 Zinco, 116 
necessidades de, na em complementos, 118 r e 

gravidez, 115 d• 
à 
ci 
te 



POSFÁCIO 

\

gora que você já leu o nosso livro, 
terá percebido que todas as ges
tações (como todos os casais que 

peram filho) são dtferentes, que são 
•ucas as normas rígidas e objetivas que 
pode (ou se deve) seguir. Terá apren
jo que hoje somos capazes de contro
-, em grande medida, o que acontece 
r ame a gestação e o parto- pela for
l qt te usarmos os recursos obstétricos, 
la forma que comermos, pela forma 
e imprimirmos ao nosso estilo de vi
-, tornando a probabilidade de ter

)S um bebê sadio bem maior do que 
:onseguida por qualquer geração pre
!ssa. E temos a esperança de que você 
tenha beneficiado de um fato impor
lte: embora as preocupações sejam co
ms a todas nós, as informações cor
as conseguem, com êxito, mitigar nos
; ansiedades. 
Esperamos também que o livro tenha 
olvido todas as dúvidas, afastado to
s os receios e feito você dormir melhor 
oi te. Esperamos que, ao tomar conhe
leuto do que realmente esperar duran
l gravidez, a expectativa e a realidade 

se tenham harmonizado melhor, se te
nham tornado mais interessantes e bem 
mais gratificantes. 

Ao pesquisarmos sobre o assunto e ao 
prepararmos o livro, empenhamo-nos 
em não deixar nenhuma pergunta sem 
resposta. Baseamo-nos não só em nossa 
própria experiência, mas na de centenas 
de casais grávidas que entrevistamos. No 
entanto, tendo em vista a enorme va
riação das preocupações apresentadas 
por cada um, é possível que tenhamos 
omitido inadvertidamente algumas ques
tões. Se deixamos de mencionar qual
quer uma das suas, gostaríamos de sa
ber. Poderemos assim incluí-las (e res
pondê-las) na próxima edição -que es
peramos que saia bem antes da sua pró
xima edição. 

Resta-nos desejar-lhes a mais feliz de 
todas as gestações e o mais venturoso de 
todos os desfechos. 

A ,.Iene Eisenberg 
Heidi E. Murkoff 

Sandee E. Hathaway 
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