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Os cuidados pré ‑concepcionais compreendem a identificação e 
abordagem dos aspectos comportamentais, biomédicos ou so‑
ciais que podem representar risco para uma futura gravidez.1 ‑3 
O seu objectivo é assegurar uma óptima saúde nas mulheres 
antes da primeira gravidez ou nos períodos entre gravidezes.1,3 
Os cuidados pré ‑concepcionais incidem em medidas que podem 
reduzir o risco de resultados adversos na gravidez, na promoção 
de estilos de vida saudáveis e na preparação para a gravidez.4 
Continuam a ocorrer muitas gravidezes não planeadas,1 ‑5 que re‑
sultam em início tardio ou ausência de vigilância pré ‑natal e em 
comportamentos de risco nas primeiras semanas da gestação.6 

MELHORAR A SAÚDE PRÉ ‑CONCEPCIONAL  
As principais intervenções incluem a avaliação materna (proble‑
mas médicos, uso de medicamentos, rastreios), as vacinações 
e o aconselhamento (estilo de vida, nutrição, comportamentos 
saudáveis, riscos).3,4,7 O planeamento familiar constitui uma 
oportunidade para promoção da saúde.2,4 

Problemas médicos 
A gravidez pode influir nos problemas de saúde da mulher ou 
ser afectada por eles.5 Devem recorrer a uma consulta pré‑
‑concepcional as mulheres com doenças crónicas, como dia‑
betes, cardiopatia, asma, hipertensão, epilepsia, fenilcetonúria, 
tuberculose, doença da tiróide, renal ou psiquiátrica.1,2,3,6 Poder‑
‑se ‑á avaliar a situação, preparando a mulher para encarar com 
êxito a gravidez.7 Os problemas de saúde devem estar controla‑
dos da forma mais efectiva possível antes da gravidez.4 
Antes da concepção, ou no início da gravidez, é recomendável 
a avaliação da função tiroideia, que pode alterar ‑se na gravi‑
dez.3 Se não for adequadamente tratado, o hipotiroidismo au‑
menta o risco de aborto espontâneo, morte fetal, baixo peso 
na criança e as complicações maternas, como a hipertensão.1,3 
O hipotiroidismo no primeiro trimestre tem sido associado 
com problemas cognitivos na criança.2 

É importante identificar as mulheres com fenilcetonúria.1 Com 
a idade, muitas podem não seguir totalmente as restrições 
dietéticas e ter níveis aumentados de fenilalanina, o que pode 
implicar riscos (atraso mental, microcefalia ou defeitos congé‑
nitos cardíacos no feto). A adesão às restrições dietéticas an‑
tes da concepção e na gravidez é importante.3,4 
Uma diabetes mal controlada na altura da concepção pode 
causar complicações graves.1,4 A criança terá maior probabi‑
lidade de defeitos congénitos cardíacos ou no tubo neural,3,8 
existe risco de morte fetal, abortos, parto prematuro e com‑
plicações no recém ‑nascido ou na mulher.3,4 O controlo pré‑
‑concepcional da diabetes reduz os riscos.2,4,9 A mulher que 
pretenda engravidar deve manter um peso correcto e um bom 
controlo glicémico,2,5,8 tentando manter níveis de hemoglobi‑
na glicosilada (HbA1c) tão perto do normal quanto possível.2 
Deve existir um aconselhamento nutricional específico e revi‑
são da medicação.8 Em mulheres assintomáticas com sobre‑
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peso e algum factor de risco, incluindo antecedentes de dia‑
betes gestacional, devem realizar ‑se testes para detecção de 
pré ‑diabetes e de diabetes.4  
A asma e a hipertensão devem estar controladas, já que po‑
dem piorar na gravidez. A terapêutica pode ter de ser altera‑
da.2,4 As hipertensas podem desenvolver pré ‑eclampsia.2 
Na etapa pré ‑concepcional é importante manter um peso ade‑
quado, com uma alimentação correcta e actividade física.4 A 
obesidade materna acarreta um maior risco de complicações 
na gravidez e de defeitos no recém ‑nascido.1,2,4 ‑6,10 Pode cau‑
sar morte fetal, defeitos no tubo neural, complicações no par‑
to, hipertensão ou diabetes gestacional.3,4,10 As mulheres com 
sobrepeso (índice de massa corporal (IMC) ≥ 25 kg/m2) devem 
ser informadas dos riscos, incluída a infertilidade,5 e as obe‑
sas (IMC> 30 kg/m2) devem ser aconselhadas a reduzir o peso 
antes da gravidez.1,3,9 Um peso muito baixo (IMC <18,5 kg/
m2) também pode aumentar riscos,1,2,5,6 como baixo peso na 
criança ou o parto prematuro,2,10 e tem sido associado com de‑
ficiência em nutrientes, osteoporose, amenorreia, infertilidade 
e arritmias.2,4 
Os antecedentes médicos familiares ou pessoais são impor‑
tantes. Se incluírem anomalias congénitas ou doenças genéti‑
cas, pode ser necessário aconselhamento genético.2,4 
A saúde bucal pode ser afectada pela gravidez, recomenda ‑se 
o cuidado de dentes e gengivas.5

Medicamentos teratogénicos
Alguns medicamentos estão contra ‑indicados na gravidez. 
Deve ‑se avaliar o uso de possíveis teratogénios.1,2,4,10 Não 
se devem tomar medicamentos, suplementos ou produtos à 
base de plantas sem avaliar a sua segurança na gravidez.2 

As grávidas que precisam de medicação devem ser tratadas. 
Contudo, só devem ser tomados os medicamentos realmente 
necessários e mais seguros,2,4 nas doses mais baixas necessá‑
rias para o controlo da doença.2 
As mulheres que usam antiepilépticos devem consultar o mé‑
dico. A concepção deve ser adiada até existir um bom controlo 
da doença, preferencialmente em monoterapia.1,3 Alguns an‑
tiepilépticos, como o ácido valpróico, são teratógenicos;3 se 
possível, devem ser evitados.1  
Também as utilizadoras de varfarina, que é teratogénica, de‑
vem consultar o médico.3,4 Se possível, no início da gravidez 
será utilizado um anticoagulante com menor risco.1,3,4 
A isotretinoína é teratogénica, aumentando também o risco de 
morte fetal, parto prematuro e aborto. Há programas de preven‑
ção da gravidez. Devem ser utilizadas duas formas de contracep‑
ção um mês antes, durante e um mês após o tratamento.1,3 
Os inibidores da enzima de convenção da angiotensina e os 
antagonistas dos receptores da angiotensina devem ser evi‑
tados na gravidez por efeitos adversos fetais.5 As estatinas 
representam um risco, pois o colesterol é essencial para o de‑
senvolvimento fetal.1,8 O médico poderá alterar a medicação.4 



ficha técnica
Rastreios 
A identificação do HIV antes da concepção, com tratamento no 
caso de ser positivo,1,3 permitirá o aconselhamento sobre o risco 
de transmissão vertical e em relação ao tempo para a concepção.2,3 
Devem ser testadas as doenças de transmissão sexual 
(DTS).1,2,4,6 Se transmitidas à criança, podem causar morte fetal, 
nado ‑morto, aborto e problemas de desenvolvimento, como atra‑
so mental ou cegueira.4 Devem ‑se tratar antes da gravidez.1,2,4 
Em função dos factores de risco existentes, pode ser adequa‑
do o rastreio pré ‑concepcional da hepatite C, informando dos 
riscos de transmissão. O rastreio da toxoplasmose permite 
aconselhamento para prevenção na gravidez.6,9 O Toxoplasma 
pode ser transmitido pela carne crua e fezes de gato.9

O rastreio da tuberculose em mulheres de alto risco, com tra‑
tamento antes da gravidez, pode reduzir complicações. O ras‑
treio da infecção por Chlamydia trachomatis permite diminuir 
a infertilidade e a gravidez ectópica.2,9

Vacinações
As vacinas do Plano Nacional de Vacinação devem estar em 
dia.1,5 As mulheres não imunizadas para infecções que podem 
ter implicações no desenvolvimento do embrião se houver in‑
fecção na gravidez têm de ser identificadas, efectuando a vaci‑
nação, se possível.7

Antes da concepção, recomenda ‑se a vacinação de mulheres 
em risco de contrair hepatite B para prevenir a transmissão 
perinatal ao feto.1,3 As portadoras devem ser orientadas para 
prevenção da transmissão.2

As mulheres sem evidência de imunização à rubéola, por revisão 
da história vacinal ou serologia, devem considerar a vacinação 
antes da concepção,1 ‑3,6,9 para evitar a síndrome da rubéola con‑
génita (defeitos no olho, ouvido, coração e/ou SNC), aborto ou 
nado ‑morto.3 A vacina é contra ‑indicada na gravidez.1,3,9 Deve 
ser evitada a concepção durante 3 meses após vacinação.2,5,11 
Assegurar a prevenção do tétano neonatal e no puerpério.2,6,11 
Devem ter sido efectuadas ao menos 5 doses da vacina contra 
o tétano e a difteria, e esta deve ser administrada em grávi‑
das não correctamente vacinadas.11 Deve existir rastreio da 
imunidade à varicela, vacinando as mulheres sem imunidade 
não grávidas, evitando a gravidez um mês após a vacinação.2

Dieta saudável 
Os hábitos alimentares e estado nutricional são importantes.6 
A dieta deve ser variada, completa e equilibrada.10 
É aconselhável o rastreio da deficiência de ferro para identifica‑
ção e tratamento da anemia.5 Na gravidez, podem ser aconselhá‑
veis suplementos de ferro e cálcio, sempre sob controlo médico.7

As mulheres em idade reprodutiva com possível deficiência em 
iodo devem ser informadas dos riscos para a gravidez e da 
importância de uma ingesta diária adequada.4 Tem sido suge‑
rido o consumo de sal iodado.9,12 Uma recente orientação da 
Direcção ‑Geral da Saúde recomenda a suplementação de iodo 
desde o período pré ‑concepcional e durante toda gravidez e o 
aleitamento, que deverá ser prescrito pelo médico.12 

Ácido fólico 
A adequada ingesta de ácido fólico, antes da concepção e du‑
rante o primeiro trimestre, tem mostrado reduzir o risco de 
defeitos no tubo neural.2 ‑4,9 O ácido fólico encontra ‑se em ali‑
mentos, mas é difícil obter a quantidade necessária através da 
dieta, sendo recomendada a suplementação.3 As mulheres que 
podem engravidar devem consumir 400 mcg de ácido fólico ao 
dia. As que apresentam risco elevado de ter uma criança com 
defeitos no tubo neural podem tomar doses mais elevadas (4 ‑5 
mg de ácido fólico/dia) no período pré ‑concepcional e na gra‑
videz. Por ex., se já tiveram um filho com defeitos relaciona‑
dos com deficiência em fólico, tomam antagonistas do ácido 
fólico, ou têm epilepsia,2 ‑4,9 obesidade,2 ou diabetes.4,8,9 Iniciar a 

suplementação no mínimo dois meses antes da interrupção do 
contraceptivo.6 

Tabaco, álcool e abuso de substâncias
O consumo de substâncias nocivas, como tabaco, álcool e dro‑
gas ilícitas, implica riscos para a gravidez.1 ‑4,6 O seu uso pode 
diminuir a fertilidade, causar complicações na grávida e graves 
danos fetais.1 Deve ser estimulado o abandono do consumo e 
realizada a desabituação antes da concepção.1,3,4,9 
O tabaco associa ‑se com parto pré ‑termo e baixo peso à nas‑
cença.3,4 O tabagismo passivo na gravidez aumenta as possi‑
bilidades de ter uma criança com baixo peso.4 O consumo de 
álcool na gravidez pode provocar danos no feto (problemas na 
aprendizagem, emocionais, comportamentais ou atraso men‑
tal), sendo a situação mais grave a síndrome alcoólica ‑fetal.3 

Exposição a substâncias tóxicas 
No local de trabalho, ou no domicílio, podem existir substân‑
cias que devem ser evitadas por quem pode engravidar, como 
produtos químicos, metais pesados, pesticidas, repelentes, 
fertilizantes, radiações, excreções de gatos ou de roedores.6,13 
Actividades com possível uso de tóxicos são: limpeza a seco, ti‑
pografia, têxteis, agricultura e trabalhadores sanitários.2 Nestes 
últimos pode existir risco de contágio de doenças com riscos 
reprodutivos (citomegalovírus, hepatite B, HIV, rubéola, toxo‑
plasmose ou varicela).13

Questões pré ‑concepcionais no homem 
Os homens devem participar na saúde reprodutiva.3,4,6 A expo‑
sição ocupacional a toxinas ou produtos químicos pode afectar 
a espermatogénese e a fertilidade masculina.3 Esta pode tam‑
bém ser afectada pelo consumo de álcool, tabaco ou drogas, 
obesidade, medicamentos, tóxicos, radioterapia, quimiotera‑
pia e doenças.4 No planeamento da gravidez, a história familiar 
de saúde do homem é relevante.3,4 O rastreio e tratamento 
das DTS, permite a própria protecção e atenuar a transmissão 
às parceiras.3 ‑5 Os homens que trabalham com produtos tóxi‑
cos devem ter cuidado para não expor as mulheres a estes.5 

*
Existem diversas oportunidades para a intervenção farmacêu‑
tica no período pré ‑concepcional, podendo colaborar também 
com outros profissionais de saúde: planeamento familiar; infor‑
mação, educação e aconselhamento pré ‑concepcional; revisão 
da medicação e informação sobre o uso de medicamentos.1

 Aurora Simón 
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