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Quais são e como são as consultas pré-natais 
padrão aqui na Holanda para uma gravidez  
de baixo risco? 
Bom, quando você descobre que está grávida com o exame de farmácia, você pode entrar em contato 
com seu huisarts para pedir um exame de sangue HCG. Porém hoje em dia os exames farmacêuticos são 
bem confiáveis, sendo quase impossível apresentar um falso positivo ou negativo. A consulta no huisarts 
é coberta pelo plano de saúde, porém o exame de sangue não. Se vc não usou toda a sua franquia “eigen 
risico”, você receberá uma fatura cobrando pelo exame.

Após a confirmação da gravidez, marque uma consulta com uma obstetriz. Você não precisa de nenhum 
encaminhamento do seu médico de família para marcar a consulta. 

Minha dica é sempre escolher uma perto da sua casa, e por indicação de alguém que você conheça (ainda 
acredito que a propaganda boca-a-boca pela satisfação do cliente seja o melhor medidor de qualidade). 



Em todas as consultas as obstetrizes avaliarão os sinais vitais materno, tais como, pressão arterial, 
frequência cardíaca e respiratória. Palpação obstétrica para avaliar o crescimento, a quantidade de 
líquido e altura do útero e a ausculta cardíaca do bebê através do sonar. Acreditem ou não, esses são os 
exames mais importantes que darão indício para qualquer risco durante a gravidez. 

Juntamente com essas avaliações em todas as consultas, pede-se também a ultrassonografia e exames 
de sangue que descreverei abaixo. 

Aqui na Holanda a glicemia de jejum e o exame de urina não fazem parte da rotina, a menos que 
você apresente alguma queixa ou risco. 



ABAIXO UMA DESCRIÇÃO DOS EXAMES DE ROTINA, PARA UMA GRAVIDEZ DE BAIXO RISCO, 
ACOMPANHADA PELA OBSTETRIZ DE 1A LINHA. 

Geralmente sua 1a consulta será entre 10 e 12 semanas de gestação (essa marcação é feita a partir 
da data do primeiro dia da sua última menstruação). Será feita uma anamnese detalhada sobre sua 
saúde, possíveis riscos de doenças hereditárias, histórico familiar, uso de medicamentos, situação  
psico-social, etc. 

Além da anamnese, também é feito um ultrassom para analisar os batimentos cardíacos do bebê e 
determinar a idade gestacional do feto. 

Exames de sangue padrão, para uma gravidez de baixo risco também entram nessa 1a consulta. Caso haja 
suspeita de alguma outra doença, exames complementares serão pedidos e possíveis encaminhamentos 
para o hospital ou ginecologista também. 

OS EXAMES DE SANGUE BÁSICOS SÃO O HEMOGRAMA COMPLETO  
E A SOROLOGIA: 

• Nível de hemoglobina / nível de ferro 
• Grupos sanguíneos ABO 
• Rhesus D 
• Rhesus C 
• Outros anticorpos anti-glóbulos vermelhos 
• Sífilis (lues) 
• Hepatite B 
• HIV 



No Brasil, esses exames, juntamente com os de urina são repetidos novamente no 3o trimestre para 
rastrear alguma infecção durante o período da gestação. 

Por volta da 20a semana (entre 18 e 21 semanas) faz-se o ultrassom para detectar se há alguma anomalia 
física com o bebê, tais como espinha bífida, anencefalia, hidrocefalia, defeitos cardíacos, orifício no 
diafragma, orifício na parede abdominal, anomalia nos rins ou anomalia nos ossos. 

Entre 24 e 28 semanas, caso haja indicação, a gestante passa pelo teste de tolerância à glicose, para 
detectar a diabetes gestacional. O exame é chamado de GTT (Glucose Tolerance Test). 



INDICACÕES PARA O TESTE GTT

• Diabetes gestacional prévia; 
• Obesidade (IMC acima de 30); 
• Você já teve um filho com alto peso ao nascer; 
• Pessoas provenientes do Oriente Médio ou do Sul da Ásia; 
• Você perdeu seu bebê em uma gravidez anterior por motivos inexplicáveis; 
• Pré-existência da síndrome dos ovários policísticos (SOP) 

Se houver alguma suspeita ou alteração na curva de crescimento do bebê, com 30 semanas faz-se o 
ultrassom para medir o seu provável tamanho. E, com 36 semanas, se houver alguma dúvida sobre o 
posicionamento do bebê para o parto, outro ultrassom será realizado. 

Esses são os exames rotineiros de uma gestação saudável, de baixo risco aqui na Holanda. 

Entre 9 e 14 semanas de gestação, era possível fazer o Combinatietest, que consistia na combinação 
entre um exame de sangue e a medição de translucência nucal no bebê. Porém desde outubro de 2021, 
este exame não é mais feito aqui na Holanda. O motivo foi que menos de 1% das gestantes optaram por 
esse exame, desde a introdução do NIPT em 2017. 



O NIPT faz uma triagem para as Síndromes de Down, Eduwards e Patau. Este teste não é um teste padrão 
do calendário gestacional holandês. Com isso, nem todas as gestantes são elegíveis para a realização 
deste teste. Para as gestantes que não são elegíveis para o teste, ainda sim é possível a sua realização, 
porém os custos não são reembolsáveis pelo plano de saúde. O NIPT custa cerca de 175€.

O exame só será coberto pelo plano de saúde nos casos em que haja maior probabilidade para essas 
síndromes. No entanto, geralmente você terá que pagar um montante da franquia obrigatória. Pergunte 
ao seu médico ou seguradora sobre isso.

NIPT - NOT INVASIVE PRENATAL TEST





Meu conhecimento  sobre o crescimento e 
o desenvolvimento das funções orais como 
fonoaudióloga, aliado à experiência com recém 
nascidos, me dá uma visão diferenciada sobre  
a amamentação. 

Durante minha consultoria em amamentação eu 
auxilio a mãe não só no posicionamento e pega 
do bebê no seio materno, mas também avalio 
os órgãos fonoarticulatórios (lábios, língua, 
bochechas, palato, dentes) que são importantes 
posteriormente para o desenvolvimento da fala.

Alyne 
Prado
Sou Brasileira e moro na Holanda desde 2007. 
Como doula, mãe e mulher, defendo o 
empoderamento da gestante em seu próprio parto, 
promovendo informação e conhecimento sobre 
todo o processo de gestação, parto e puerpério. 
Ofereço o suporte psicológico necessário para 
que a mulher torne-se conhecedora do seu corpo, 
permitindo assim que ela seja a protagonista 
durante o parto. 

A Humanização do parto é um processo onde o 
empoderamento e o bem estar caminham juntos. 
Por isso, é essencial nutrir futuros pais e mães 
com informações relevantes, para que as escolhas 
acerca desse momento sejam feitas de forma 
assertiva e consciente.

CURIOSIDADE 

Além de Doula, sou fonoaudióloga, especializada 
em problemas relacionados à deglutição e sucção 
do recém-nascido. Trabalhei durante alguns anos na  
UTI neonatal do Hospital Dia e Maternidade 
Unimed-BH. 



BEING A DOULA 

is not be limited to give emotional 

support during the process of 

pregnancy and childbirth. Being a doula 

is also give support in moments of life’s 

transition regardless of the birth paths.

‘‘ ‘‘

Alyne Prado
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