
Tomar vacinas e fazer exames preventivos evitam complicações durante a gravidez

● Ahipertensãoarterialnagra-
videzdeveseravaliada.Quan-
do se desenvolve na gravidez,
recebeonomedepré-eclâmp-
siaeseinstalaapartirda20ªse-
mana,especialmenteno3˚tri-
mestre. “É uma complicação
grave, que pode acarretar pe-
quenocrescimentodofeto,di-
minuiçãodolíquidoamnióti-
co, crises convulsivas e até a
morte do bebê e da gestante”,
afirma o especialista. No pré-

natal,omédicotambéminves-
tigaseagravidezestáocorren-
donormalmentenoútero,ou
seestá localizadanas trompas,
alémdepoderverificarseagra-
videz é de gêmeos, se há algu-
ma doença pré-existente na
mãe e avaliar a formação do
bebê.“Comosexamesdopré-
natal é possível determinar se
a gravidez é de baixo ou alto
risco e definir o acompanha-
mentoadequado”,conclui.

Cuidados começam cedo
NesteDiadasCrianças,mui-

toscasaispodemestarpla-
nejandoaumentarafamí-

liaouteroprimeirobebê.Paraga-
rantir a saúde da mãe e da crian-
ça, a busca por um médico deve
ocorrerantes mesmo da concep-
ção.Avaliarseamulheréimunea
algumasdoenças,comocatapora
e rubéola, e fazer suplementação
de vitaminas, como o ácido fóli-
co,queauxilianaformaçãodobe-
bê, sãoatitudesimportantes.

“Se a mulher quer engravidar,
ela deve fazer exames para verifi-
car se é imune a doenças que po-
dem afetar a formação do feto e,
se não for, tomar algumas vaci-
nas.Avacinaparacataporaeade
rubéola devem ser ministradas
pelomenosummêsantesdacon-
cepção. Já o uso do ácido fólico
deve começar três meses antes”,
explica o ginecologista e obstetra
AntonioPauloStockler,daFede-
ração Brasileira de Ginecologia e
Obstetrícia(Febrasgo).

Após engravidar, as visitas ao
obstetrasãoessenciaisparagaran-
tir a saúde da mãe e do filho. Da-

dos do IBGE, relativos a 2010,
mostram que 57,1% das mães fi-
zeram o mínimo de sete consul-
tasnopré-natal—quandoamãe
faz exames para detectar anemia,
diabetes,infecçãourinária,hepati-
teBeoutrospossíveisproblemas.

“É importante tomar a vacina
antitetânica e a da hepatite B. Se
houver anemia, é preciso ter su-
plementaçãodeferro,poissuade-
ficiência pode levar ao parto pre-
maturo. Se houver diabetes, a
mãe precisará seguir uma dieta e
às vezes até tomar medicamen-
tos, jáqueadiabetesgestacionalé
perigosa”,alertaomédico.

Segundo Stockler, a diabetes
gestacional pode provocar um
parto prematuro, causar infec-
çãourináriaecandidíase namãe,
dificultaronascimento,poisobe-
bê pode ganhar mais peso, e até
provocaramortedosdois.

Agestantedevefazerexamepa-
ra verificar os índices de glicose
no início da gravidez e após a 24ª
semana,quandoosníveisdeaçú-
car podem aumentar, mesmo
emquemnuncateveadoença.

Exames do pré-natal são
fundamentais para a

saúde da mãe e do bebê
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Riscos da hipertensão arterial
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