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O que as gestantes 
podem ou não fazer?
Médico obstetra 
esclarece quais 
conselhos recebidos 
pelas grávidas
não fazem sentido
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Quando uma mu-
lher engravida, ela 
começa a repensar 

sua rotina e seus hábitos. O 
que antes era feito pensando 
somente em si, agora é rea-
lizado também em prol da 
saúde e do desenvolvimento 
de seu bebê. Conforme a 
barriga cresce, aumentam 
também as recomendações 
de parentes, vizinhos e ami-
gos sobre como ela deve agir: 
“não pinte o cabelo”, 
“agora você preci-

sa comer por dois”, “esqueça 
o chimarrão”, entre tantas 
outras. Estes “pitacos” en-
chem a gestante de dúvidas. 
O ginecologista e obstetra 
Telmo Padilha Garcia explica 
que é natural que ela tenha 
dúvidas, especialmente se 
for mãe de primeira viagem. 
Mas, sobretudo, aponta a 
importância do diálogo com 
o médico durante o pré-natal, 
bem como após o nascimento 
do neném.

Segundo o médico, a co-
municação entre a paciente 
e o profi ssional precisa ser 
muito boa. “O médico vai 
fazer as recomendações ne-
cessárias e avaliar o que ela 
pode ou não fazer durante a 
gestação”, afi rma. Telmo ex-
plica que existe um período 
mais crítico em que os cuida-
dos são muito importantes, 

que ocorre nas semanas 
iniciais da gravidez, 

comer por dois?
Essa ideia não é correta. 
A mãe tem é que comer 
certo, a partir de cinco 
elementos: proteína ani-
mal, ovo, frutas, verduras e 
leite. Para obter a proteína 
de origem animal ela pode 
consumir tanto carne ver-
melha como branca, desde 
que magra. Um ovo por 
dia também é recomen-
dável, além do leite sem 
gordura, contanto que a 
mãe não tenha intolerân-
cia à lactose. Cuidando da 
sua alimentação, a gestan-
te oferece ao bebê tudo 
o que ele precisa para se 
desenvolver bem. 

comer menos doces?
Sim. A mãe precisa cuidar 
os exageros. Por exemplo, 
na Páscoa, ela pode co-
mer chocolate, mas não 
demais. Quanto menos 
açúcar, melhor. Comendo 
açúcar de forma modera-
da, a gestante pode evitar 
a diabete gestacional, 
problema que aumenta 
o risco de desenvolver 

hipertensão, de parto 
prematuro ou de o bebê 
nascer muito grande.

evitar o excesso de sal?
Sim. Quanto menos sal, 
melhor. Consumir menos 
sal diminui o risco delas 
desenvolverem hiperten-
são, que é um problema 
grave durante a gestação. 

deixar de ter 
relações sexuais?
Não necessariamente. Em 
uma gravidez em que está 
tudo bem, não há desco-
lamento de placenta e não 
há sangramento, o casal 
pode manter relações. Mas 
eles devem fazer sexo com 
bastante cuidado. A partir 
de uma ameaça de deses-
tabilizar a gravidez ou de 
um aborto, é necessário 
pedir que o casal espere. 
Sobretudo, em uma gra-
videz normal, os futuros 
pais podem ter relações 
sexuais até por questões 
emocionais, porque a 
mulher quer continuar se 
sentindo desejada. 

GESTANTES DEVEM...

tomar café e chimarrão?
Não pode. Nem refrigeran-
te, pois contém muita quí-
mica e gases, além de es-
tufar a barriga. Em relação 
aos sucos, mesmo os natu-
rais e especialmente os de 
uva e de laranja, também 
não são recomendados. 
Isso porque há indicativos 
de que seu consumo pode 
provocar alterações no 
coração do bebê. E quan-
to ao chá? De sete ervas, 
aquele para emagrecer, ou 
chá preto não pode. Mas 
pode-se tomar água sem 
gás, de preferência água 
da torneira e fi ltrada e chás 
de funcho, poejo, capim 
cidró e maçanilha.

consumir bebida 
alcoólica?
Não pode. A bebida al-
coólica deve ser evitada. 
Costumo dizer para as 
gestantes, já que daqui a 
pouco é Natal e Ano Novo, 
um cálice de vinho ou uns 
golinhos de espumante 
não vão fazer mal, mas 
claro, se consumirem com 

cuidado. E se a gestante 
já consumiu bebida al-
coólica quando não sabia 
que estava grávida? Se 
a pessoa bebeu e não 
sabia que estava esperan-
do um fi lho, não tem que 
se sentir culpada. Basta 
parar de tomar, porque o 
bebê tem uma capacidade 
enorme de recuperação. 
E caso uma mulher esteja 
tentando engravidar, ela 
não deve consumir álcool, 
refrigerante ou sucos, já 
pensando em se preparar 
para a gestação que está 
por vir.

comer comida japonesa?
Comida crua não pode. Se 
forem vegetais ou sala-
das cruas tudo bem. Mas 
o problema é o produto 
de origem animal, sejam 
os marinhos, peixes, ca-
marão, siri, entre outros. 
As demais carnes, seja de 
frango, gado ou porco, 
têm que ser bem assadas. 
A carne crua pode ser um 
meio para contrair toxo-
plasmose e pode estar 

contaminada com outras 
bactérias que vão passar 
para a mãe. O ovo também 
precisa ser bem cozido e 
frito, por causa da salmo-
nela e outras bactérias que 
contém.

pintar o cabelo?
Até pode, mas naquelas 
primeiras 14 semanas de 
gravidez onde os riscos de 
desestabilização são maio-
res, melhor não. A grávida 
não deve usar tinta ou des-
colorante no cabelo, pois 
têm substâncias químicas 
mais fortes. Na dúvida, 
melhor não fazer. Pode 
usar Henna e spray para 
o cabelo, mas em pouca 
quantidade e com cuidado. 
Quer fazer? Use materiais 
mais leves. 

andar de avião?
Depende. Por exemplo, 
recomenda-se para ges-
tantes com mais de 28 
semanas que não andem 
de avião, devido ao risco 
de entrar em trabalho de 
parto durante um voo. 

POSSO OU NÃO POSSO...

do início até 12 a 14 semanas. 
Depois deste período, ele 
afi rma que dá pra relaxar um 
pouco, mas sempre agindo 
mediante orientação médica. 

Além disso, avalia que 
nem sempre é preciso mudar 
hábitos radicalmente, como 
em relação à atividade física. 
“Exercícios são bem-vindos, 
desde que a gestante não faça 
grande esforço, nem movi-
mentos de impacto, porque 
isso pode desestabilizar a 
gravidez”, esclarece. Dessa 
forma, recomenda hidrogi-
nástica, yoga e pilates feitos 
com orientação e de forma 
apropriada para a grávida, 
respeitando suas limitações. 
Outra dica é a caminhada. 
“De preferência de uns 20 a 
30 minutos”, completa.

Confi ra nos quadros dicas 
do que as mulheres podem 
ou não fazer durante a gesta-
ção segundo o dr Telmo.  

Médico 
recomenda
diálogo
entre mãe 
e profi ssional
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