
RESUMO 
 

No 2º mês já tem 
aparência humana; 

No 3º mês abre e 
fecha a boca e dá ponta-
pés; 

No 4º mês  engole 
liquido amniótico; 

No 5º mês já tem 
cabelo e sobrancelhas; 

No 6º mês  conse-
gue chorar, tem impres-
sões digitais e já ouve; 

No 7º mês consegue 
abrir os olhos e nota as mudanças brus-
cas de luminosidade. A luz consegue 
penetrar através da pele da barriga da 
mãe, caso seja forte assusta o bebé, 
mas se for suave ele volta-se para ela; 
No 8º mês já tem reflexos de sucção e 
deglutição e as unhas ultrapassam os 
dedos; 
No 9º mês a pele é lisa, só tem penugem 
nos ombros e braços e o cabelo pode 
medir 3 cm. 

DESENVOLVIMENTO FETAL 32  SEMANAS: 

Desaparecem as rugas e a pele tem uma  
tonalidade rosa claro; 

Todos os órgãos estão preparados para 
sobreviver com exceção dos pulmões (fase 
final do desenvolvimento); 

O bebé abre e fecha os olhos e distingue a 
luz do escuro; 

A audição é quase perfeita; 

Distingue o sabor doce e amargo; 

Mexe com vigor e dá pancadas com o pé; 

Mede cerca de 40 cm e pesa cerca de 
2200 gr. 

DESENVOLVIMENTO FETAL 36-37 SEMANAS: 

Aspeto arredondado, com pele rosada; 

 Íris dos olhos de cor azulada; 

Os pulmões estão prontos a funcionar; 

Reconhece a voz da mãe e do pai; 

Posiciona-se de cabeça para baixo, assu-
mindo uma posição mais confortável; 

Mede cerca de 45 cm  e pesa cerca de 
2200 a 3000 gr. 

DESENVOLVIMENTO FETAL 38-40 SEMANAS: 

Está pronto para nascer (bebé de termo); 

Pele lisa e rosada (vérnix escasso e lanugo 
só nos ombros e parte superior das costas; 

Mede cerca de 50 cm e pesa cerca 3000 a 
3500 gr de peso. 
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FECUNDAÇÃO: 

União do espermatozoide com o óvulo. Após a 
fecundação, inicia-se a fase do ovo que dura cer-
ca de três semanas em que ocorre o crescimento 
e diferenciação do ovo.  

De seguida é a fase embrionária e é nesta altura 
que está mais vulnerável aos efeitos ambientais, 
pois dá-se a formação de todos os órgãos e sis-
temas corporais.  

Depois é a fase fetal, sendo nesta que se dá o 
crescimento e desenvolvimento dos órgãos e sis-
temas corporais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO FETAL 4 – 8 SEMANAS: 

Na 4ª semana já se distingue a cabeça, o 
sistema nervoso, o tronco e pequenos es-
boços dos membros superiores e inferiores; 

Na 8ª semana o embrião mede cerca de 
2,5 cm e pesa cerca de 1 a 2 gr. 

DESENVOLVIMENTO FETAL 9–12 SEMANAS: 

Os órgãos vitais (sistema digestivo, respira-
tório e urinário) já estão formados; 

Inicia-se a formação do esqueleto -
esqueleto sem ossificação. 

Fica com aparência humana (face com ore-
lhas, nariz e olhos); 

Esboço dos tornozelos, dedos dos pés e das 
mãos; 

O cérebro, coração e fígado aumentam de 
tamanho. 

Dá-se a diferenciação sexual; 

Formação dos dentes e unhas; 

Já faz movimentos, mas a mãe não sente; 

Mede aproximadamente 6 a 9 cm e pesa cer-
ca de 20 g. 

DESENVOLVIMENTO FETAL 16 SEMANAS: 

Inicia-se o funcionamento do aparelho digesti-
vo, respiratório e urinário. 

Distinguem-se os dedos das mãos e dos pés; 

A placenta, que permite as trocas entre a mãe 
e o filho, está bem desenvolvida; 

Apresenta reflexos de sucção (chupa no dedo, 
principalmente no dedo polegar) e deglutição 
(engole liquido amniótico); 

Mede cerca de 13 cm e pesa cerca de 100 gr. 

DESENVOLVIMENTO FETAL 20 SEMANAS: 

Deposita-se gordura debaixo da pele; 

O cabelo, as sobrancelhas e as pestanas co-
meçam a crescer; 

Apresenta os braços dobrados e os cotovelos 
junto ao corpo; 

Músculos ativos; 

A mãe já sente o bebé mexer; 

Mede cerca de 18 cm e pesa cerca de 300 gr. 

DESENVOLVIMENTO FETAL 24 SEMANAS: 

Tem cabelo, sobrancelhas, pestanas, e 
pele com penugem (lanugo) e uma 
substância gordurosa (vérnix); 

Face enrugada, pálpebras já se abrem, 
pele vermelha, brilhante e fina; 

Dorme e acorda em intervalos regulares; 

Faz expressões faciais, dá socos, ponta-
pés, cambalhotas e pode ter soluços e 
tosse; 

Já ouve a voz da mãe; 

Se nascesse  já poderia ser viável; 

Mede cerca de 23 cm, pesa cerca de 
600 g. 

DESENVOLVIMENTO FETAL 28 SEMANAS: 

O feto pode colocar-se de cabeça para 
baixo; 

Ouve sons fortes do exterior; 

Já responde a estímulos como a dor e a 
luz  e pode chorar; 

Mede cerca de 27 cm e pesa cerca de 
1100 gr. 


