
GRAVIDEZ MÊS A MÊS
POR TRIMESTRE, O CALENDÁRIO DAS CONSULTAS, EXAMES, 

E MOMENTOS MAIS MARCANTES DO DESENVOLVIMENTO DO BEBÉ. O SEU.

Nota 
A frequência dos controlos médicos e exames pode ser superior se surgirem complicações durante a gravidez ou se a mãe for diabética, obesa, 
fumadora, tiver problemas cardiovasculares, endócrinos, entre outros. Antecedentes de abortos espontâneos, ter mais de 35 anos ou menos 
de 16 obrigam também a uma vigilância mas apertada.
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Consulta obstétrica
 O rosto do bebé desenha-se, já 
tem orelhas e pálpebras mas… 
ainda não abre os olhos.
Os órgãos internos do bebé já 
estão quase todos desenvolvidos.
O bebé já tem unhas!

Consulta obstétrica
 A cabeça, olhos e membros 
do feto já se distinguem. 
O coração, os rins, 
o estômago e o fígado já 
funcionam.

1ª consulta obstétrica, 
idealmente entre 2 a 4 
semanas após ausência 
da menstruação. 
Análises ao sangue e 
urina. O embrião tem 
cinco milímetros.

As consultas deverão passar a ser quinzenais

Escolher o pediatra

Se houver indicação, 
é realizada a amniocentese.Ecografia: é possível 

saber o sexo do bebé!

...as futuras mães que escolhem 
o Hospital CUF Descobertas ou o 
Hospital CUF Porto dispõem de uma 
linha de apoio durante a gravidez. 

Sabia que... 

Os órgãos genitais 
do feto começam 

a delinear-se.

O bebé 
encaixa-se.

Consulta obstétrica
 

O bebé já se sente aperta-
do no útero da mãe.
A mãe sente-se cansada 
e com dores nas costas.

O útero aumentado pode 
causar azia e falta de ar à mãe.

O bebé pode já estar 
de cabeça para baixo.

A partir da semana 36 
Cardiotocografia (CTG)
A partir da semana 37 
a consulta obstétrica 
deverá ser semanal
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 Análises

Consulta obstétrica
Análises
Entre o quarto e o quinto 
mês a mãe já consegue, 
geralmente, sentir o bebé.

Consulta obstétrica
Os músculos do bebé estão 
em intensa actividade e a 
pele está mais espessa.
A mãe pode sentir mais fome 
e deve ter cuidado com 
o aumento de peso.

Consulta obstétrica
O bebé dorme muito 
mas também se mexe 
muito!
O bebé reconhece as 
vozes da mãe e do pai.

     Hospital CUF Descobertas 
     92 549 53 56, 24h por dia
     Hospital CUF Porto 
     925 495 094, 24h por dia

CUF Descobertas: Rua Mário Botas 
Parque das Nações 1998-018 Lisboa 
Marque a sua visita: 210 025 245
CUF Porto: Estrada da Circunvalação, 14341
4100-180 Porto 
Marque a sua visita: 220 039 000

Sabia que... 

...desde 2003 já nasceram 
mais de 30 900 bebés nas 
maternidades CUF?

Sabia que... 
30 900

A mãe pode sentir sonolência, 
náuseas e cansaço.

Já é possível, através 
de ultrassons, ouvir 

os batimentos 
cardíacos do feto.

...pode visitar a maternidade 
do Hospital CUF Descobertas ou o 
Hospital CUF Porto durante a gravidez? 

Iniciação do curso de preparação 
para o parto

Consulta obstétrica
 

O peso médio do bebé 
ronda os 1,6 kg. O bebé mede 
cerca de 28 cm.

Se quiser partilhar esta infografia com os seus amigos ou afixá-la 
na porta do frigorífico, não se esqueça de respeitar os direitos de autor.

www.saudecuf.pt/MaisReceitas


