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FERTILIDADE E SEXUALIDADE
O que precisa saber



1 Gravidez e sexualidade nas Doenças Reumáticas

A SEXUALIDADE, JUNTAMENTE COM OUTRAS ÁREAS COMO  
A SAÚDE, A DOR, A ENERGIA, O SONO E O DESCANSO,  
SÃO PARTE INTEGRANTE DA QUALIDADE DE VIDA.

Mais de metade dos doentes reumáticos têm algum tipo  
de dificuldade no seu relacionamento sexual.

Um estudo sobre o impacto das doenças reumáticas nas relações 
conjugais revelou que 55% dos inquiridos considera que a sua 
doença afeta a confiança em termos de relações sexuais, e que 
31% sente dificuldade em explicar as suas necessidades e receios 
relacionados com este tema ao parceiro.

É preocupante que 21% dos inquiridos considera que a doença 
torna difícil manter relações. Nalguns casos chegam a cessar  
por completo a atividade sexual.

“ MAIS DE METADE DOS 
DOENTES REUMÁTICOS 
TÊM ALGUM TIPO DE 
DIFICULDADE NO SEU 
RELACIONAMENTO SEXUAL. “

NÃO HESITE EM PEDIR AJUDA  
A UM ESPECIALISTA:

Se considera que a doença pode estar a 
afetar a sua relação conjugal, não hesite em 
contactar o seu médico, de forma a abordar 
o problema atempadamente.

55% dos inquiridos considera 
que a sua doença afeta a 

confiança em termos de 
relações sexuais.55%

31% dos inquiridos sente 
dificuldade em explicar 
as suas necessidades e 

receios relacionados com 
este tema ao parceiro.31%

21% dos inquiridos 
considera que a  

doença torna difícil 
manter relações.21%

A DOENÇA REUMÁTICA E A SEXUALIDADE



2 

POSSÍVEIS CAUSAS
DE DIFICULDADES  
NAS RELAÇÕES 
SEXUAIS:

• Físicas: dor, fadiga, rigidez, limitação dos movimentos 
articulares, impotência ou diminuição da lubrificação. 

• Psicológicas: baixa auto-estima e imagem corporal 
negativa, depressão, ansiedade, sentimento de culpa, 
frustração ou tensão com o parceiro.

• Farmacológicas: a maioria dos fármacos utilizados nas 
doenças reumáticas não interferem na função sexual. 
Excepções: 
• Alteração da imagem corporal pelos corticóides. 
• Úlceras orais e genitais resultantes de terapêutica  
 imunosupressora.
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CUIDE DO SEU PARCEIRO

• A relação do doente com o 
parceiro deve ter como base a 
comunicação. 

• É importante que o parceiro seja 
compreensivo e apoie o doente. 

• Este, por seu lado, também 
deve manifestar as suas 
necessidades.

ORIENTAÇÕES PARA MELHORAR A SUA VIDA SEXUAL

CUIDE DE SI PRÓPRIO

• Não converta a dor no centro da sua vida, 
uma vez que isso não o deixa desfrutar das 
coisas positivas - evite a catastrofização.

• Promover a autoestima: cuide de si próprio, 
mime-se e reforce a sensualidade. Faça algo 
para se sentir atrativo (mudar o visual, usar 
novos perfumes, cremes corporais, lingerie…).

• Mantenha-se em boa forma, praticando 
exercício físico adequado regular.

• Para a secura vaginal recomenda-se a 
utilização de lubrificantes à base de água, 
terapêutica substitutiva com estrogénios  
ou creme de estrógenios.

• Manter uma vida sexual gratificante  
é uma tarefa de ambos. 

• A confiança é um ponto chave:  
se alguma coisa incomoda ou dói,  
deve dizê-lo ao seu parceiro.

• Utilize o humor e os elogios. Cuide  
da sua relação (surpresas, prendas...).

• Nos casos de disfunção eréctil,  
existem medicamentos que podem  
ser utilizados; pergunte ao seu médico.
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PREPARAR A 
RELAÇÃO SEXUAL 

Para prevenir a dor e o cansaço, planear 
a relação na altura de maior efeito da 
medicação (e/ou tomar um analgésico 
30 minutos antes).

Aplicar calor uns 10-15 minutos antes.

Realizar exercícios de alogamento antes.

Tomar um banho quente.

Fazer uma massagem relaxante.

Aplicar um creme analgésico.

Aquecer a cama e o quarto.

Utilizar almofadas ou travesseiros para 
apoiar determinadas zonas do corpo.

QUANDO MANTER 
RELAÇÕES?

As relações sexuais podem ajudar também 
a aliviar a dor. O importante é adaptar a 
intensidade a cada momento.

No caso de agudização, se não se encontra bem, 
provavelmente não terá vontade e preferirá deixar para 
quando se encontre melhor. No entanto, manter relações 
sexuais na maioria dos casos não agrava a doença. 
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Adequado para homens e mulheres com problemas 
nas ancas (incluindo próteses).

1.

Adequada para mulheres com problemas nas ancas, 
joelhos ou coluna.

2. Adequada para uma mulher que não possa dobrar as 
ancas ou esticar os joelhos.

4.

POSIÇÕES SEXUAIS RECOMENDADAS
PARA DOENTES REUMÁTICOS

Adequada para mulheres com problemas na anca, ou 
na maiorias das articulações. Não recomendada em 
prótese total da anca.

3.
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Adequada para homens com problemas na anca ou 
nos joelhos.

6.

Adequada para mulheres com as ancas fletidas ou 
que não possam esticar os joelhos.

5.

Adequada para qualquer pessoa que tenha 
dificuldades em se ajoelhar ou deitar-se de cabeça 
para baixo. Também adequada no caso de quem tem 
uma prótese da anca.

9.

Adequada para mulheres com problemas na
anca. Não recomendada no caso de próteses.

8.

Adequada para homens com problemas nas costas.
Também para doentes com prótese da anca, se a
perna boa é a que está em cima.

7. Adequada para homens com problemas de costas ou
joelhos.

10.
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A EXPERIÊNCIA DA GRAVIDEZ:
ANTES,DURANTE E DEPOIS DO NASCIMENTO

O FACTO DE POSSUIR UMA DOENÇA REUMÁTICA 
INFLAMATÓRIA COMO A ARTRITE REUMATÓIDE, ARTRITE 
PSORIÁTICA, ESPONDILARTRITE AXIAL OU LUPUS 
ERITEMATOSO SISTÉMICO (LES), NÃO SIGNIFICA QUE NÃO 
POSSA ENGRAVIDAR. Contudo, o tempo que demora a 
conceber poderá ser maior que o habitual 1-5.

Tal pode dever-se a diferentes motivos, entre os quais se 
destacam a atividade da doença e terapêutica 1,2,4.  
Há estudos que demonstram que quando a doença permanece 
controlada, 3 em cada 4 doentes reumáticas conseguem 
engravidar durante o primeiro ano, ou seja, ter a doença 
controlada iguala as suas possibilidades de engravidar às da 
população geral 3,4,6,7.

Poderá estar preocupada com a possibilidade do seu filho vir 
a herdar a sua doença. No entanto, estas doenças não são 
hereditárias. Apesar dos familiares em primeiro grau terem uma 
maior predisposição do que a população geral, este risco é tão 
baixo que não deverá influenciar na sua decisão de ter filhos.

Seria conveniente que em primeiro lugar (e antes de parar 
qualquer tratamento anticoncepcional) falasse com o seu 
reumatologista e o seu ginecologista, sobre a sua decisão de 
ter filhos para que estes a possam ajudar a esclarecer todas 
as suas dúvidas, permitindo um planeamento o mais tranquilo 
possível.

O seu reumatologista responderá às suas dúvidas desde o 
primeiro momento e irá propor um plano de tratamento tendo 
em consideração o seu desejo de engravidar. Quanto melhor 
controlada estiver a atividade da sua doença, mais fácil será 
conseguir o seu objetivo. 3,4,6,7

ANTES DA GRAVIDEZ

Decidir quando será o melhor momento para engravidar 
pode não ser fácil. Manter um estilo de vida saudável ainda 
pode ajudá-la a engravidar 5. Deve também ter em conta que, 
normalmente, quanto maior a idade mais difícil será conseguir 
engravidar.

Outro aspecto importante que deve saber é que se não 
chegar a conseguir engravidar ou a doença tardar a estar 
controlada (por qualquer motivo), pode considerar ser 
avaliada em consulta de apoio à fertilidade, recorrer a 
técnicas de reprodução assistida e/ou conservação de 
ovócitos.

NESTE PROCESSO  
É A PROTAGONISTA 

Tendo em consideração outros especialistas, o reumatologista 
será o responsável por ajustar o tratamento da doença 
reumática durante a gravidez. 
 
NESTE PROCESSO É A PROTAGONISTA, pelo que a sua 
implicação com o tratamento é muito importante e a decisão 
deverá ser partilhada consigo. É importante que coloque todas 
as suas dúvidas e manifeste as suas preferências durante todo 
o processo. 

É conveniente que antes da consulta anote as questões, 
para que não se esqueça de nada e não fique com nenhuma 
questão pendente. É recomendável que alguém vá consigo às 
consultas para estar acompanhada e poder lembrar- se de 
tudo o que lhe digam. O ideal é que vá acompanhada pelo  
seu parceiro, para que a ajude no que for necessário. Assim, 
sentir-se-á mais serena e tranquila.
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ALGUMAS PERGUNTAS 
QUE LHE PODEM SURGIR 
PODERIAM SER:

Se durante a gravidez os sintomas da doença estiverem 
controlados, tanto a sua saúde como a do seu filho 
serão muito melhores. Isto reduzirá a probabilidade de 
complicações que possam existir (aborto espontâneo, parto 
prematuro ou baixo peso do feto/recém nascido). 3,6,10

Nem todos os medicamentos são adequados para todas 
as etapas da gravidez. Não obstante, é provável que 
necessite manter algum tratamento antes, durante e depois 
da gravidez para controlar a atividade da sua doença 
e reduzir a probabilidade de complicações fetais. Assim, 
vai estar a assegurar o bem estar de ambos, o seu mas 
também o do bebé. 

É muito importante que entenda e se informe de todas 
as suas opções antes de tomar qualquer decisão sobre o 
tratamento. O seu reumatologista explicará se necessita 
fazer alguma alteração na sua medicação. Além disso, 
poderá necessitar de suplementos vitamínicos ou outros 
fármacos, de acordo com a opinião do seu obstetra. 5,11

• Existem riscos para mim ou para o meu filho 
se ficar grávida?

• Poderei levar a minha gravidez a termo?

• Devo deixar de tomar a minha medicação?

LISTA DE VERIFICAÇÃO 
ANTES DA GRAVIDEZ

 Comente aos profissionais de Saúde que 
tratam da sua doença o seu desejo de 
engravidar.

 Faça saber, a todos os profissionais de 
saúde que o acompanham, o plano 
de tratamento da doença reumática 
acordado com o seu reumatologista.

 Conheça todas as opções de tratamento 
compatíveis com esta etapa.

 Quando indicado e uma vez acordado 
com o seu reumatologista, comece o seu 
novo plano de tratamento e deixe de 
usar métodos anticoncepcionais. Esse 
plano poderá ter que ser alterado ao 
longo da gestação.

 Mantenha um estilo de vida saudável 
(dieta, exercício, horas de sono 
adequadas, não fumar…).

 Comece a tomar um suplemento de 
vitaminas/minerais segundo lhe seja 
indicado pelo ginecologista.
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Apesar das manifestações reumáticas poderem melhorar 
durante a gravidez, nomeadamente as dores, nalgumas 
mulheres os sintomas podem não variar ou inclusivamente 
podem agravar. Tal é mais provável nos casos em que os 
sintomas estavam mal controlados antes da gravidez ou em 
situações em que a grávida deixou de tomar a medicação por 
decisão própria sem o conhecimento do seu reumatologista 12,15. 
Por isto, é muito importante não realizar nenhuma alteração na 
medicação sem consultar o médico responsável. 

Tendo em conta que durante a gravidez vai a ser vigiada pelo 
seu obstetra e outros profissionais de saúde, é muito importante 
que todos estejam informados do plano de tratamento da sua 
doença inflamatória. De facto, a comunicação entre todos os 
profissionais de saúde é fundamental. 

No geral, as vacinas que se administram na gestação não estão 
contra-indicadas pela sua doença ou pelos tratamentos que 
recebe. De qualquer forma, pergunte sempre aos profissionais 
de saúde que acompanham a sua doença, que vacinas estão 
recomendadas 16 e, se for possível, verifique previamente a 
engravidar o seu calendário de vacinações.

Como provavelmente será do seu conhecimento, a gravidez 
tem a duração de 40 semanas e divide-se em três etapas 
(primeiro, segundo e terceiro trimestre). Durante a gravidez 
serão realizadas consultas médicas regulares. 

Idealmente, a sua gravidez deverá ser planeada. Não 
obstante, caso engravide sem planeamento prévio, logo que 
confirme a gravidez deverá consultar os profissionais de saúde 
que a acompanham (médico de família, reumatologista, 
ginecologista/obstetra), para que verifiquem o seu tratamento  
e interrompam os medicamentos que possam afetar o bebé. 

Durante a gravidez, é importante que seja seguida de forma 
apertada pelo seu reumatologista e o seu obstetra. 

É também importante que esteja atenta a qualquer alteração 
nos seus sintomas. Em caso de agravamento, deverá contactar 
o seu médico com a maior brevidade.

“ IDEALMENTE, A SUA 
GRAVIDEZ DEVERÁ 
SER PLANEADA.“

DURANTE DA GRAVIDEZ
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O QUE A PODE AJUDAR?
LISTA DE VERIFICAÇÃO 
DURANTE DA GRAVIDEZ

 Não interrompa a sua medicação 
sem consultar o seu médico. Se for 
clinicamente necessário, existem opções 
de tratamento compatíveis com esta 
etapa. 

 Visite regularmente os profissionais de 
saúde que acompanham a sua doença 
e não hesite em contactar se nota 
alterações nos seus sintomas. 

 Realize todos os exames necessários 
durante a gravidez de acordo com as 
indicações do seu obstetra. 

 Converse com o seu obstetra sobre os 
seus planos para o parto e sobre o desejo 
de amamenta, mantendo-o sempre 
informado acerca da atividade da sua 
doença e da medicação que está a 
tomar. 

 Mantenha um estilo de vida saudável. 

 Sempre de acordo com as suas 
necessidades, trate de compensar os 
seus períodos de atividade com períodos 
de descanso. 

 É conveniente que mantenha um ritmo de 
vida ativo (o mais normal possível) a não 
ser que o seu médico lhe recomende o 
contrário. 

 Inscreva-se num curso de preparação 
para o parto. 

 Informe-se acerca de acessórios que 
facilitem o seu dia a dia (casa, veículo…).

Existem alguns tratamentos complementares 
e desportos adaptadas a mulheres grávidas 
que podem ajudá-la a sentir-se melhor (yoga, 
massagens, pilates, desportos aquáticos, 
gestão de stress...). 

Pergunte ao profissional de saúde que a 
acompanha qual o mais adequado para si. 
Se necessitar do apoio de um psicólogo para 
a ajudar no processo, não descarte ir a uma 
consulta, toda a ajuda é boa.
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NASCIMENTO E CUIDADO DO SEU FILHO

Cuidar de um recém nascido pode ser bastante exigente, 
especialmente se a atividade da sua doença permanecer 
moderada a elevada. Manter a doença controlada e evitar 
uma possível reativação irá facilitar a sua organização nesta 
etapa, por vezes difícil mas gratificante. Após o parto,  
ocorrem alterações hormonais que resultam num estado 
emocional alterado, o que é completamente normal e tende  
a estabilizar-se passado algumas semanas.   

Se a situação se mantiver, pode ocorrer o que se conhece 
como “depressão pós-parto”, cujos sintomas variam em 
intensidade e duração dependendo de cada caso. Não hesite 
em pedir ajuda à sua família, amigos e profissionais de saúde 
durante esta fase, sobretudo até que esteja habituada às 
novas mudanças. É recomendável que peça ajuda para cuidar 
do seu filho e também para cuidar de si mesma, de forma a que 
possa descansar quando necessite.  

Aconselhe-se com o seu pediatra, enfermeiros, e/ou fisiatra 
sobre como pegar no seu filho, como vesti-lo, lavá-lo ou 
alimentá-lo. É aconselhável que adapte a vida às suas 
capacidades em cada momento para evitar situações 
frustrantes. Tente facilitar as coisas ao máximo.

AINDA QUE A SUA DOENÇA TENHA MELHORADO DURANTE 
A GRAVIDEZ, É POSSÍVEL QUE AGRAVE NAS SEMANAS A 
SEGUIR AO PARTO (40-90%). Pode verificar-se reativação 
da doença (talvez de forma intensa), mas que poderá ser 
novamente controlada 9,13. Não se preocupe. Caso necessitar, 
existem tratamentos que são compatíveis com o pós-parto 
e amamentação e que a ajudarão a controlar a sua doença. 
Consulte o seu reumatologista para que avalie a atividade  
da doença assim como o tratamento apropriado.  

Não há motivo para que as mulheres com doenças reumáticas 
inflamatórias não possam ter um parto vaginal. É certo que 
se tem as costas e/ou as ancas afectadas, o parto pode ser 
mais difícil e pode mesmo ser necessário optar por cesariana 
programada. Podem considerar-se distintas posições para 
o parto, assim como o uso de analgesia epidural, sempre 
que seja recomendado pelo anestesista. A decisão de parto 
por cesariana não deverá ser tomada de ânimo leve. Deve 
ser tomada pelo seu obstetra, de acordo com os restantes 
profissionais de saúde que a acompanham 5,7.  
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ALEITAMENTO MATERNO

MUITAS MULHERES COM A SUA DOENÇA REUMÁTICA 
CONSEGUEM AMAMENTAR COM SUCESSO. A DECISÃO  
DE AMAMENTAR OU NÃO O SEU FILHO DEPENDERÁ  
DE VÁRIOS FACTORES:

Da sua decisão pessoal, da medicação, do grau de controlo  
da doença e do seu filho e suas necessidades.  

Existem medicamentos que são compatíveis com a 
amamentação. No entanto, existem outros que não devem ser 
administrados, uma vez que passam através do leite materno  
e poderiam prejudicar o bebé.  

Antes de tomar a decisão de parar ou reduzir a sua 
medicação com a intenção de amamentar, é importante que 
fale com os profissionais de saúde que o acompanham. Se 
tiverem em conta as opções de tratamento antecipadamente, 
não terá que decidir entre receber tratamento ou desfrutar 
da amamentação. Existem medicamentos compatíveis com 
amamentar o seu filho 5.  

Se lhe servir de ajuda, pode consultar a Web, existindo um stie 
espanhol www.e-lactancia.org que disponibiliza informação 
sobre os fármacos em geral e a sua compatibilidade com a 
amamentação. Existem também blogs sobre amamentação, 
dirigidos por enfermeiros de pediatria e neonatologia que 
podem ajudá-la nas primeiras semanas. É importante 
que possa também considerar o aleitamento misto ou o 
aleitamento artificial como opção, se for necessário.  

Cuidar da sua saúde é muito importante, 
independentemente de decidir amamentar ou não. 
Apenas se cuidar da sua saúde poderá sentir-se 
bem e só deste modo poderá cuidar do seu filho 
como deseja.

LISTA DE VERIFICAÇÃO 
DEPOIS DA GRAVIDEZ

 Se decidir optar pelo aleitamento 
materno, informe os seus profissionais  
de saúde. 

 Converse sobre as s opções de 
tratamento com o seu reumatologista. 
Caso seja necessário, existem opções de 
tratamento compatíveis com esta etapa. 

 Consiga na medida das suas 
possibilidades o apoio necessário das 
pessoas que a rodeiam. 

 Pergunte aos profissionais de saúde 
que acompanham a sua doença sobre 
qualquer ajuda/acessório que lhe possa 
facilitar cuidar do seu filho (cadeiras de 
passeio, cadeiras para o carro, roupa com 
fechos simples (tipo velcro…).
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  DURANTE A GRAVIDEZ
Irá a minha doença afetar o crescimento do meu filho?

Existe um risco superior de ter um filho com menor peso à 
nascença, especialmente se os sintomas não estão bem 
controlados durante a gravidez. Não obstante, graças aos 
profissionais de saúde que o acompanham, você e o eu filho 
estarão muito vigiados ao longo da gravidez 4, minimizando 
esse risco.

Tomar medicamentos afetará o meu filho?

Alguns medicamentos necessitam de ser suspendidos antes 
de engravidar, durante a gravidez e/ou quando esteja a 
amamentar (caso assim o decida). No entanto, ao planear 
adequadamente a gravidez, o seu tratamento pode ser 
adaptado para permitir que continue com a medicação que 
seja segura para o seu filho e para si 5. 

É provável que o meu filho nasça antes do tempo?

Um parto prematuro pode ser mais provável se a sua doença 
não estiver bem controlada durante a gravidez. Não se 
preocupe, será monitorizada de perto pela equipa médica 
durante esta etapa 3,10.

Posso ter um parto vaginal?

No geral não há nenhum motivo para que as mulheres que 
vivem com doenças reumáticas não possam ter um parto 
vaginal. A analgesia epidural ou a cesariana podem ser 
consideradas caso seja necessário 5.

Há algo mais que devamos saber?

Manter um estilo de vida saudável (dieta equilibrada, evitar 
bebidas alcoólicas e tabaco, exercício adequado…) aumentará 
as suas probabilidades de conseguir engravidar e ajudará 
também a minimizar possíveis problemas durante a gravidez 11.

PERGUNTAS FREQUENTES

  ANTES DA GRAVIDEZ
Pode o meu filho herdar a doença?

A possibilidade de coincidência entre progenitores e 
descendentes com doenças reumáticas é muito pequena  
e não deveria afetar a sua decisão de ter filhos.5 As doenças 
reumáticas não se transmitem nem se herdam, mas é certo  
que existe uma certa predisposição genética entre os familiares 
em primeiro grau.

Tenho maior risco de sofrer um aborto espontâneo?

Existe um risco superior para as mulheres com doenças 
reumáticas. Este facto pode estar relacionado com determinados 
medicamentos e com não ter a doença controlada durante 
a gravidez 2,5,9. Para reduzir este risco, é importante manter um 
seguimento apertado com o seu reumatologista e obstetra,  
estes irão monitorizála de perto antes e durante a sua gravidez.

É provável que o meu filho sofra de malformações?

O risco de que o seu filho nasça com malformações não é 
significativamente maior em comparação com qualquer outra 
mulher grávida, sempre que sejam evitados medicamentos 
teratogénicos como o metotrexato e o micofenolato de mofetil. 
Estes medicamentos aumentam o risco de malformações 
se forem tomados durante a gravidez pelo que se devem 
suspender previamente 4,5. Daí a importância de um 
planeamento adequado da gravidez.

Se for o meu companheiro a fazer medicação isso interfere  
na fertilidade? 

Muito poucos medicamentos podem reduzir a fertilidade 
nos homens. Geralmente recomenda-se parar de tomar 
tais medicamentos antes de tentar ter um filho. Os médicos 
que acompanham o futuro pai podem aconselhar sobre os 
medicamento que podem necessitar ser suspendidos 18.



14 

  NASCIMENTO  
    E CUIDADO  
   DO SEU FILHO
Irá a minha doença sofrer alterações após o parto?

Os seus sintomas podem aumentar a seguir ao parto, incluindo 
se melhoraram durante a gravidez. Caso seja necessário, 
deve continuar a terapêutica para ajudar a controlar a sua 
doença 5. Converse com o seu reumatologista sobre qual 
o tratamento mais adequado neste período pós-parto, 
especialmente se tomou a decisão de amamentar o seu filho.

Posso vacinar o meu filho com normalidade?

Alguns tipos de vacinas podem não ser indicadas no momento 
do nascimento do seu filho, uma vez que as suas defesas 
podem ter ficado alteradas durante a gravidez devido a 
determinados medicamentos, nomeadamente terapêutica 
biotecnológica. No entanto, os profissionais de saúde que 
a acompanham e ao seu filho terão este factor em conta e 
saberão aconselhar sobre a vacinação.

Que tipo de equipamento deveria ter em conta para facilitar 
cuidar do meu filho?

Camas ajustáveis, mesas ajustáveis em altura, cadeiras  
e assentos transportáveis, almofada para amamentação, 
mochilas ergonómicas e porta bebés ajustáveis podem  
ajudá-la a cuidar do seu filho.

IMPORTÂNCIA  
DE CONTROLAR A SUA 
DOENÇA ANTES, DURANTE  
E DEPOIS DA GRAVIDEZ
Assegurar que a sua doença está bem controlada  
é fundamental para levar a sua gravidez a bom termo.

ANTES - Controlar os seus sintomas pode aumentar a 
probabilidade de conceber 3-4. Ainda que possa demora mais 
tempo, a maioria das mulheres engravidam no primeiro. Um 
melhor controlo dos sintomas antes da gravidez pode também 
melhorar o controlo durante a própria gestação 3.

DURANTE - Um controlo eficaz da doença durante a gravidez 
pode ajudar a reduzir o risco de complicações para si e para o 
seu filho (como parto prematuro ou baixo peso à nascença) 7,10. 
Apesar de existir um risco ligeiramente superior de poder 
necessitar de uma cesariana 4,5,11, um planeamento adequado e 
um tratamento eficaz aumentam a probabilidade de que o seu 
filho nasça por parto natural.

DEPOIS - O período pós-parto pode ser complicado pelo facto 
de conviver com as mudanças e exigências de cuidar do seu 
filho. Tal pode ser ainda mais difícil se a sua doença não estiver 
bem controlada. Além disso, muitas doentes sofrem duma 
reativação dos sintomas a seguir ao parto, que poderão afetar 
a amamentação, caso esta seja a sua decisão 18. Um tratamento 
adequado e o controlo dos sintomas a seguir ao parto irão ajudá-
-la a cuidar-se e a cuidar do seu filho da melhor maneira possível.
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