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Gestação

• Momento único

• Nova fase da vida

• Período de mudanças



Modificações 
Hormonais

Ovariana: corresponde às primeiras 8 a 9 
semanas da gravidez, quando o corpo amarelo 
gravídico, estimulado pela gonadotrofina 
coriônica humana (hCG), é o principal responsável 
pela secreção de esteroides. 

Placentária: a partir de 8 a 9 semanas, quando a 
placenta se incumbe da produção de esteroides 
em quantidades crescentes.

O ovário também produz a relaxina, peptídio cuja 
principal função é, juntamente com a 
progesterona, inibir a contratilidade espontânea 
do útero, o que é útil para a manutenção inicial 
da gravidez.



Modificações 
Hormonais

• Os estrogênios desempenham papel relevante 
na implantação da placenta ao induzirem uma 
vasodilatação do leito vascular uterino materno. 

• Desse modo, atuam promovendo o crescimento 
uterino e o aumento do fluxo sanguíneo 
uteroplacentário. 

• Determinam a proliferação do sistema ductal 
mamário e, em conjunto com a progesterona, 
promovem o desenvolvimento do tecido 
glandular.



Modificações 
hormonais

• HCG 

• Hormônio lactogênio placentário (hPL)

• Hormônio de crescimento placentário (GH 
placentário)

• Ativina 

• Inibina



Postura e 
deambulação

• As articulações apresentam maior mobilidade 
durante a gestação, notadamente as 
sacroilíacas e a sínfise pubiana. 

• Aumento da capacidade pélvica, favorecendo a 
disjunção sinfisária e os movimentos do sacro. 

• Essa crescente mobilidade das articulações 
contribui para transformar a postura materna e 
a sua marcha

• Modificação do centro de gravidade e lordose



Musculoesqueléticas

• Caimbrãs

• Dor isquiática (síndrome do piriforme)

• Trajeto do nervo isquiático



Metabolismo

• O consumo contínuo de glicose pelo concepto e 
seu rápido transporte através da placenta 
influenciam profundamente o metabolismo dos 
carboidratos na gestante. 

• Todos os estágios da gestação, os níveis de 
glicemia são 15 a 20 mg/dℓ inferiores. 

• Aumento na resistência à insulina

• Elevação de lipídios nos depósitos de gordura.



Alterações 
sanguíneas

• Queda na concentração de hemoglobina e 
hematócrito por hemodiluição

• Redução do número de plaquetas

• Aumento da demanda de ferro com absorção 
maior da dieta e mobilização dos estoques 
maternos

• Aumento dos fatores de coagulação



Alterações na pele
Hiperpigmentação

Face 

Cloasma gravídico

Mamas 

Aréola primária e secundária, tubérculos 
de Montgomery

Abdome 

Linha nigra

Estrias



Mamas



Mamas

 Aumento do volume

 Mamilos maiores e eretos

 Rede de Haller (aumento da vascularização)

 Escurecimento dos mamilos e aréolas 

 Aréola secundária (sinal de Hunter)

 Tubérculos de Montgomery (glândulas sebáceas)

 Estrias 

 Colostro



Alterações 
hemodinâmicas
• Aumento do débito cardíaco, do volume sanguíneo, 

por causa principalmente do volume plasmático, da 
redução da resistência vascular periférica e da 
pressão sanguínea.

• Elevação na frequência cardíaca (10-15bpm)

• Síndrome da Hipotensão Supina



Aparelho 
Respiratório

• Elevação do diafragma

• Dispneia aos esforços, taquicardia, edema de MMII

• Aumento do volume corrente para permitir a 
oxigenação adequada  do sangue materno

• Aumento progressivo do volume de reserva 
inspiratória

• Redução do volume expiratório por compressão 
torácica pelo útero

• Aumenta o consumo de O2

• Respiração mais profunda e mais frequente 

• É mais diafragmática que costal por hipotonia dos 
músculos abdominais



Adaptação circulatória

Sinal de Jaquemier-Kluge-Chadwick

Arroxeamento dos órgãos genitais 

Aumento da secreção vaginal

Alteração do pH

Normal: ácido <4,5

Na gestação ocorre aumento do pH



Aparelho Urinário

• Compressão: redução da capacidade

• Hipomotilidade e hipotonicidade do trato 
urinário com maior estase urinária (infecção)

• Elevação da bexiga pelo útero 
(incontinência)

• Polaciúria e nictúria



Funcionamento 
intestinal

• Constipação

• Gestação = fator de risco para hemorróidas

• Hemorróidas são resultantes do 
ingurgitamento e extravasamento de 
plexos vasculares na submucosa do canal 
anal.



Sistema digestório

Sialorreia

Nauseas e vômitos (manhã, estímulos  sensoriais) 

Hiperêmese gravídica - Vômitos contínuos e intensos que 
impedem alimentação e ocasiona:

 desidratação

 oligoúria

 perda de peso

 transtornos metabólicos 

Aumento da pressão do útero e relaxamento da cárdia 



Emocionais

Ambivalência

MUDANÇAS DE HUMOR, IRRITAÇÃO, CHORO 
FÁCIL

• Necessidades maternas e fetais



Desenvolvimento fetal



ANEXOS FETAIS

• Placenta

• Cordão Umbilical

• Membranas (âmnio e cório)



Placenta

• Metabólica 

• Endócrina 

• De trocas 

• Imunológica



Placenta

• Completamente formada após o 5° o mês 

• Constituída por placa corial, septos (que a dividem em lóbulos 
ou cotilédones), vilosidades coriais, placabasal e espaço 
interviloso. 

• Chama-se remodelação das artérias espiraladas a sua 
transformação nas artérias uteroplacentárias pelo trofoblasto
invasivo. 

• O endotélio e a capa musculoelástica são removidos e 
substituídos por trofoblasto e material fibrinoide. 

• A circulação placentária pode ser dividida em fetoplacentária e 
uteroplacentária. A circulação placentária materna é feita por 
80 a 100 artérias espiraladas.

• A circulação placentária fetal é feita pelas artérias umbilicais, 
que carreiam sangue pobre em oxigênio em direção à placenta, 
e pela veia umbilical, que retorna ao concepto o sangue bem 
oxigenado.



Cordão umbilical

• Inserção 

• Tamanho 

• geleia de Wharton  

tecido conjuntivo indiferenciado 

vasos umbilicais e revestido pelo âmnio funicular





• 200/400 milhões de espermatozoides

Espermatozóide penetra a zona pelúcida



Tubo neural



Desenvolvimento 
do coração



Fase 
embrionária



Final do 
primeiro 

trimestre

• 9 centímetros e pesa por volta de 43 gramas. 

• Os órgãos genitais estão diferenciados e realiza 
movimentos de respiração e engolir o líquido 
amniótico. 

• Os receptores de paladar estão desenvolvidos.



Diferenciação 
dos órgãos 

sexuais



16 semanas

• Movimentos 

• Rins em funcionamento



24 semanas

• Audição

• Movimentos 

vigorosos

• Lanugem



Maturação 
pulmonar



37-40 semanas

• Vérnix caseoso

• Órgãos com 

maturação completa



Montenegro R.J, Barbosa C.A. Obstetrícia Fundamental. Rezende. Obstetrícia Fundamental. Guanabara Koogan; 13 ed. 2014. 

Brasil. Ministério da Saúde. Instituto Sírio Libanês de Ensino e Pesquisa. Protocolos de Atenção Básica. Saúde das Mulheres. 
Brasília. Ministério da Saúde; 2016.

Reberte LM. Celebrando a vida: construção de uma cartilha para promoção da saúde da gestante [dissertação]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Escola de Enfermagem. [Internet]. 2008 [citado 2019 maio 02].Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/premio2009/luciana_magnoni.pdf

Lowdermilk DL. Perry SE, Bobak IM. O cuidado em enfermagem materna. Porto Alegre: Artmed; 2002.


