
 
 

 
CONSELLS GENERALS 

 

 Afavorir el descans i disminuir l’estrès. 

 Es poden mantenir relacions sexuals durant tot l’embaràs excepte si hi ha una 
contraindicació mèdica. 

 Evitar l’alcohol i el tabac. 

 Evitar l’ús de fàrmacs sense prescripció mèdica.  

 S’aconsella realitzar una revisió bucodental. 

 Evitar l’exposició radiològica. 

 Revisar el carnet de vacunacions. Vacuna de la tos ferina entre 27-
37 setmanes 

 Toxoplasmosi:  
- No ingerir carn crua ni poc feta. 
- Rentar amb cura la fruita i la verdura. 
- Utilitzar guants en els treballs de jardineria. 
- Evitar el contacte amb les femtes dels gats. 
- Evitar embotits casolans. 

 Listeria: 
- Evitar formatges si en l’etiqueta indica que han estat elaborats amb llet crua (no 

pasteuritzada). 
 

 
ALIMENTACIÓ DURANT L’EMBARÀS 

 

 Seguir una dieta variada i equilibrada. Menjar 5-6 cops al dia. 

 2-3 peces de fruita. 

 2 racions de verdura al dia: preferiblement una de cuita i una de crua. 

 Augmentar el consum de peix setmanal. 

 Beure força aigua al llarg del dia. 

 Evitar les begudes amb gas i no abusar dels excitants (màxim dos cafès al dia i 
preferentment descafeïnat) 

 Augmentar l’aportació de fibra (cereals, llegums, verdura, fruita.... ). 

 Cuinar amb sal iodada. 

 Augmentar els aliments rics amb ferro: carn vermelles, llegums, cloïsses... 
 

MOLÈSTIES HABITUALS DURANT L’EMBARÀS 
 

 Nàusees, vòmits esporàdics i acidesa d’estómac: fer àpats lleugers, disminuir els aliments 
rics en greixos, evitar fregits, menjar poc i sovint. No es convenient anar a dormir o estirar-se 
just després dels àpats. Cal deixar passar entre una i dues hores després de la ingesta. 

 Necessitat freqüent d’orinar. 

 Augment del fluix vaginal. 

 Cansament, son o insomni. 

 Hemorroides i restrenyiment 

 Molèsties lumbars, rampes musculars. 
 

SIGNES I SIMPTOMES D’ALARMA DURANT L’EMBARÀS 
 

 Pèrdua de líquid o sang pels genitals . 

 Vòmits persistents. 

 Molèsties urinàries. 

 Febre elevada. 

 Dolor abdominal persistent. 

 Absència de la percepció de moviments fetals a partir del cinquè mes. 

 

 

 

 

 

ASSIR ANOIA -  Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva 


