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BEMVINDA À MATERNIDADE! 
 
Exame de gravidez positivo. E agora?

Esperado ou não, o resultado positivo sempre nos dá um frio na barriga!

Uma mistura de sentimentos passam por nós em um pequeno espaço de tempo: medo, ansiedade, satisfação, alegria, 
realização, dúvidas…

Demora um pouco para nos conscientizarmos do que vem pela frente!
Talvez para nós mulheres, seja mais rápido. Conseguimos sentir fisicamente as mudanças no corpo, eventuais enjôos...até 
que a barriga começa a crescer.

São os 9 meses mais longos de  nossas vidas, mas ao mesmo tempo, são os que passam mais rápido!

E chega a hora do nascimento. Na hora que ele quer, da maneira que ele quer. E pronto. Sua vida nunca mais será a 
mesma!

A nossa vida vira de cabeça para baixo. A sua rotina de chegar em casa, tomar um banho, dormir no sofá e curtir o maridão 
acabou! Nem preciso entrar no mérito de dormir até tarde ou sair de casa sem se preocupar com nada.

Essa fase passou. E ainda bem que passou. Porque essa nova fase que você e seu marido acabaram de entrar, é muito 
melhor!

Ser pai e mãe, é a melhor coisa do mundo!

Seja bem vinda ao maravilhoso mundo da maternidade!
Esperamos que esse guia ajude você nessa nova fase da sua vida. 

Tenha em mente que a maternidade precisa ser encarada de uma maneira leve, e que você fará de tudo para ser a melhor 
mãe que o seu filho pode ter. Por isso, acredite em você!

Beijos,
Andressa e Carol



1- A Gravidez

 Primeiro Trimestre
  até 12 semanas
 Segundo trimestre
  de 13 a 27 semanas
 Terceiro Trimestre
  de 28 a 40 semanas

2- Dicas

3- CheckList

4- Anotações

Sumário



A Gravidez



Quando falamos que a gravidez dura aproximadamente 40 semanas, parece que é uma 
eternidade. Mas na verdade, esse tempo passa muito rápido, passa voando!
 
Se você se organizar e tiver prazo para realizar todos os preparativos com calma, poderá 
curtir muito mais esse momento, que será único na sua vida, afinal cada gravidez é 
única!

Acrescentamos a esse guia, informações sobre a gravidez semana a semana, para que 
você saiba tudo que vai acontecer em cada trimestre, incluindo o desenvolvimento do 
bebê. Além disso, queremos lhe auxiliar e orientar sobre todos os preparativos em cada 
fase da gestação.

Vamos lá?

A Gravidez



1º Trimestre

• É feito o primeiro ultrassom morfológico, onde já é possível ver direitinho o formado dele(a);

• Se estiver confortável com a idéia, agora é uma boa para avisar a empresa que está grávida;

• Até a 12ª semana, o bebê estará com um tamanho aproximado de 5,5 cm e peso médio de 5g. 

Até 12 semanas



• É uma fase que você se sentirá mais disposta. Aproveite para fazer algum exercício físico! Mas 
fale com seu médico antes;

• Hora das compras do enxoval;

• Comece a anotar suas dúvidas sobre a gestação para perguntar ao médico na hora da consulta;

• Nessa fase, algumas mulheres conseguem sentir os primeiros movimentos do bebê dentro da 
barriga;

• Comece a ver os itens para o quarto do bebê: móveis, enxoval e decorações;

• Verifique com seu médico os hospitais que ele atende para realizar o seu parto e também se o 
seu plano de saúde cobre esse atendimento e marque uma visita para conhecer o lugar;

• Hora de começar a organizar o chá de bebê;

• Procure cursos de gestantes que falem sobre a gravidez, o parto e cuidados com o recém nasci-
do;

• Comece a pensar no que quer fazer na maternidade para a recepção das visitas, como decora-
ção e lembrancinhas;

• O bebê está com um tamanho aproximado de 34,6 cm e peso médio de 660g. 

2º Trimestre

De 13 a 27 semanas



• Escolha o início do terceiro trimestre para realizar o chá de bebê. Se deixar mais para frente, há 
mais chances de você se sentir cansada e não aproveitar muito a comemoração;

• Veja se falta comprar alguma coisa para o bebê;

• O quarto do bebê deve estar pronto a essa altura da gravidez! Prepare uma faxina pesada no 
quarto e banheiro para deixá-lo limpinho e começar a colocar as coisas no lugar;

• Comece a se inteirar mais sobre o parto com o seu médico caso tenha alguma dúvida;

• Seus seios começam a se preparar para amamentar o bebê. Você pode sentir algum desconforto, 
pois eles ficam mais pesados. Algumas mulheres começam a produzir o colostro e pode vazar;

• Insônia pode ser um problema nessa fase. Se for o seu caso, recorra a chás (verifique com o seu 
médico quais ervas são permitidas), florais, massagens relaxantes e banhos tranquilos;

• Comece a procurar um pediatra. Anote todas as suas dúvidas em um caderninho e marque uma 
consulta antes para conhecê-lo!  Dica: Veja se ele oferece o celular em caso de emergências;

• Comece a lavar e passar as roupinhas do bebê;

• Comece a separar o que você vai levar para a maternidade de roupas, documentos e itens para 
você, seu acompanhante e para o bebê;

• Organize-se no trabalho pois nunca se sabe quando você terá que parar. Poderá ser de repente;

• Deixe tudas as coisas do bebê prontas até 37 semanas;

• Organize a casa para a chegada do bebê: faça supermercado e se precisar, deixe algumas comidi-
nhas congeladas. Não esqueça de providenciar uma boa faxina na casa;

• O bebê está com um tamanho aproximado de 48,6 cm e peso médio de 3kg.

3º Trimestre

De 28 a 40 semanas



• É normal se sentir mais cansada, como por exemplo, ao subir a escada, sentir falta de ar. O seu 
corpo precisa de 20% a mais de oxigênio para passar para o bebê;

• Tire fotos da barriga toda a semana para registrar. Use a mesma roupa e fique na mesma posição! 
Se achar legal, faça também um ensaio de gestante para guardar essa lembrança da barriga;

• Mergulhe no mundo dos bebês! Leia livros, compre revistas! Divida essa atividade e descobertas 
com o pai do bebê!

• Você provavelmente irá escutar palpites de muitas pessoas! Saiba filtrar e guardar o que achar 
realmente útil! Recomendo usar seu bom senso! Ele nunca falha!

• Não se preocupe com o seu peso! Se preferir, procure um nutricionista para orientá-la. O impor-
tante é manter-se saudável.

• Os preparativos com a chegada do bebê deixam a mulher com muitos compromissos. Lembre um 
pouco do pai e inclua ele em algumas decisões, ou simplesmente, dê um pouco de atenção...Acredi-
te...homem é carente e fica grávido junto com a mulher. (Alguns só não demostram isso!!)!

• Caso tenha desejos estranhos (como comer tijolo!!) procure um nutricionista! Pode indicar a falta 
de algum nutriente no organismo.

• Ande com um caderninho de anotações ou faça isso no celular. Grávidas costumam ficar mais 
esquecidas!

• Invista mais em você. Faça drenagens e massagens relaxantes. Além de relaxarem, ajudam na 
circulação e nas dores. Fale com seu médico antes e procure profissionais especializadas em gestan-
tes.

• Você provavelmente está sentindo-se desajeitada. É normal, pois agora o seu centro de gravidade 
mudou. Cuidado com os saltos. Se for usá-los, prefira os modelos anabelas ou meia pata, que dão 
mais apoio ao andar. 

DICAS



Check List



1º TRIMESTRE

ULTRASSOM MORFOLÓGIOCO

COMUNICADO À EMPRESA

2º TRIMESTRE

ATIVIDADE FÍSICA 
Falou com seu médco?

COMPRAS DO ENXOVAL
Já tem a lista? Pode começar 
as compras.

ANOTE SUAS DÚVIDAS SOBRE 
A GESTAÇÃO

QUAIS HOSPITAIS SEU MÉDICO 
ATENDE?
Converse com seu médico e agende
de conhecer as maternidades

HORA DE COMEÇAR A PENSAR 
NO CHÁ DE BEBÊ
Temas, local e como será?

PROCURE POR CURSOS DE GESTANTE
E O QUE ELES OFERECEM?

RECEPÇÃO DA MATERNIDADE
Comece a pesquisar as lembrancinhas.

Check List

3º TRIMESTRE

DEFINIR A DATA DO CHÁ DE BEBÊ

VERIFICAR O QUE FALTA COMPRAR
PARA O BEBÊ

O QUARTO ESTÁ PRONTO?

CONVERSE COM SEU MÉDICO
SOBRE OS TIPOS DE PARTOS

BUSQUE INDICAÇÕES DE PEDIATRA
E AGENDE CONSULTAS PARA
CONHECÊ-LO.

LAVE E PASSE AS ROUPINHAS
DO BEBÊ
Separe de 3 em 3 meses e lave tudo que
tiver contato direto com a pele do bebê

ORGANIZE-SE NO TRABALHO

DISPENSA ABASTECIDA
Comida, itens de higiene e produtos
de limpeza para pelo menos 1 mês.



Anotações
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