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mágica
Fase No meio é que está 

a virtude. O provérbio 
popular parece também 
ter razão no que toca  
à gravidez. Para a 
maioria das mulheres, 
o segundo trimestre 
é mesmo a fase mais 
tranquila  
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Os enjoos e as náuseas pare-
cem ter desaparecido. O sono 
e cansaço permanentes ficaram 
para trás. O ritmo das visitas 
à casa de banho diminuiu. A 

barriga cresce gloriosa e uma súbita energia 
invade o seu corpo. O segundo trimestre é vi-
vido, pela maioria das mulheres, como a fase 
mais tranquila e compensadora da aventura 
da gravidez. O corpo já está mais adaptado 
à revolução hormonal e, psicologicamente, a 
grávida sente maior segurança e bem-estar.  
“Os sentimentos contraditórios e ambivalentes 
de aceitação e rejeição, muito comuns no início 
da gravidez, tendem agora a diminuir. A grávida 
está mais familiarizada com a ideia da materni-
dade e, por isso, o medo desta nova experiência 
também abranda. A barriga começa a notar-se 
mais e a mulher consegue agora reconhecer que 
está realmente grávida, o que contribui para 
que se sinta feliz, bonita e orgulhosa”, descreve 
a psicóloga clínica Cláudia Madeira Pereira. 

Ponto alto
Um dos momentos mais inesquecíveis para as 
grávidas acontece exatamente neste trimestre. 
A ecografia habitualmente efetuada entre as 
20 e as 22 semanas (mais seis dias), em que 
muitas vezes os pais descobrem se o seu bebé 
é… menino ou menina! Mas esse é um pormenor 
na extrema importância desse exame. 
“É a melhor ‘ferramenta diagnóstica’ para a 
deteção pré-natal de anomalias congénitas”, 
reforça a ginecologista e obstetra Maria Au-
gusta Rebordão. E adianta: “Permite o exame 
da anatomia externa e interna do feto e não só 
a deteção de malformações graves bem como 
de ‘marcadores subtis’ de anomalias cromos-
sómicas e de síndromas genéticas. A maioria 
das malformações surge em grávidas de baixo 
risco, por isso a ecografia do segundo trimestre 
deve fazer parte dos exames de rotina ofere-
cidos a todas as grávidas e deve incluir uma 
observação sistemática do feto”. 
Cláudia Madeira Pereira chama a atenção para o 
efeito psicológico de um aparente exame apenas 
físico: “Os pais conseguem visualizar melhor o 
feto e as partes do seu corpo, o que os ajuda a 
reconhecê-lo como um ser diferenciado da mãe 
e com traços físicos particulares que vão per-
mitir a personalização do bebé. A identificação 
do sexo, também torna o feto mais ‘real’, em 

termos concretos para a grávida e para o pai. 
Podem escolher um nome e começar a chamá-lo 
por ele, o que vai permitir aos pais atribuírem 
significados e características pessoais de género 
ao bebé, que contribuem para a personalização 
e a atribuição de uma ‘identidade’”. 

Sempre vigilante
Após a ecografia, entre as 24 e as 28 semanas 
(idealmente às 26), a grávida deve efetuar nova 
bateria de análises. Além do hemograma com-
pleto e da urocultura, é pedido o despiste da 
diabetes, toxoplasmose e rubéola e o teste de 
Coombs indireto. “Caso a grávida seja RhD 
negativa e tenha o teste de Coombs negativo, 
os estudos demonstram uma relação custo/
benefício positiva da administração de Imu-
noglobulina anti-D às 28 semanas de gestação. 
Esta medida previne a doença hemolítica do 
recém-nascido, reduzindo o risco de isoimu-
nização de dois por cento para 0,1 por cento”, 
lembra Maria Augusta Rebordão.
Nunca é demais lembrar que as grávidas não 
imunes à toxoplasmose não devem ingerir ve-
getais, frutas ou alimentos que tenham estado 
em contacto com o solo sem serem muito bem 
lavados em água corrente ou cozinhados. A 
carne sempre bem passada e, “caso manipulem 
carne crua ou material que possa conter quistos 
de toxoplasma (terra, areia onde gatos fazem 
necessidades, por exemplo), têm de lavar bem 
as mãos e ter o cuidado de não as deixarem 
entrar em contacto com mucosas (por exemplo, 
coçar os olhos ou levar a mão à boca)”, avisa a 
ginecologista e obstetra.
Os sinais de alerta continuam os mesmos: 
hemorragia vaginal, contrações uterinas/dores 
pélvicas, perda de líquido amniótico, dores de 
cabeça com perturbações da visão ou não, dor 
de estômago forte que irradia diretamente para 
as costas ou sintomas de infeção urinária.

Eu senti!
É no segundo trimestre que finalmente a grávida 
sente o seu bebé mexer-se. Os famosos primeiros 

Maria Augusta 
Rebordão
A ginecologista Maria 
Augusta Rebordão 
costuma marcar o 
momento da ecografia 
do segundo trimestre 
com as “suas” grávidas. 
“Depois de sabermos 
se está tudo bem com 
o feto, normalmente, 
é um abraço que lhes 
dou. Já não são os 
‘parabenzinhos’ mas 
sim os ‘parabéns!’”

O corpo já está mais adaptado à revolução 
hormonal e, psicologicamente, a grávida  
sente maior segurança e bem-estar 
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Cláudia Madeira 
Pereira
“Neste trimestre 
é importante o 
diálogo no seio do 
casal, a partilha de 
sentimentos, dúvidas, 
medos e ansiedades, 
o apoio mútuo e 
a disponibilidade 
do companheiro 
para escutar as 
preocupações e 
inquietações da 
grávida”

pontapés são especiais e “um marco psicológico 
muito importante”, como reconhece Cláudia Ma-
deira Pereira. E explica: “A grávida sente o feto de 
forma mais concreta e ‘real’, tomando consciên-
cia dele enquanto um ser diferenciado de si. Os 
movimentos fetais permitem também uma nova 
forma de comunicação ‘mais comportamental’ 
Deste modo, permitem ao feto comunicar o seu 
bem (ou mal) estar à mãe e possibilitam à grávida 
saber que o seu bebé existe, está vivo e está bem. 
A grávida começa a vivenciar a autonomia do 
feto e a aperceber-se que o bebé reage de forma 
diferente a determinados estímulos. Através da 
interpretação destas reações e dos movimentos 
do feto, a grávida pode atribuir-lhe determinadas 
características pessoais e traços de personalidade. 
Para além disto, esses movimentos permitem 
ao pai perceber o feto como uma realidade mais 
concreta, criando momentos em que o casal pode 
partilhar experiências únicas, de grande cumpli-
cidade e felicidade”.
E o bebé tem mesmo razões para se mexer. O seu 
ritmo de crescimento está ao rubro. O cérebro 
começou a crescer muito rapidamente, o sistema 
nervoso inicia o seu funcionamento e, assim, o 
bebé movimenta-se e leva as mãos à boca. Os 
reflexos estão operacionais e já treina a degluti-
ção, engolindo e expelindo líquido amniótico. O 
reflexo de sucção está estabelecido e os dentes 
definitivos alojados no interior das gengivas. As 
pestanas, as sobrancelhas e os olhos, que o bebé 
abre e fecha, estão formados e são sensíveis à luz. 
Já tem um aspeto completamente humano e as 

feições do rosto estão definidas e pouco mudarão 
até ao nascimento. 
Ao mesmo tempo que começa a acumular gor-
dura, os órgãos internos continuam a amadurecer 
e exercitam as suas funções. O bebé reconhece 
os sons produzidos pelo corpo da mãe, como a 
respiração, os batimentos cardíacos e a voz e a 
sua pulsação cardíaca reage a estímulos auditi-
vos externos. Por isso, é tão importante a mãe 
começar a interagir com o bebé. 
“A comunicação da grávida com o bebé – seja 
verbal (através de palavras) ou tátil (através de ca-
rícias na barriga) – à qual o feto vai reagindo com 
movimentos, contribui comprovadamente para o 
fortalecimento da ligação emocional mãe-bebé”, 
reforça a psicóloga Cláudia Madeira Pereira. 

Preparar é importante 
É também nesta fase que os casais devem ins-
crever-se num curso de preparação para o parto. 
Pais bem informados tornam-se mais calmos e 
preparados e estes cursos são também excelen-
tes pretextos para o convívio com outros casais 
que estão a passar pelas mesmas alegrias, mas 
também pelas mesmas dúvidas e ansiedades. 
A ginecologista Maria Augusta Rebordão destaca 
alguns temas “obrigatórios”: “O mecanismo de 
trabalho de parto deve ser bem explicado, bem 
como os tipos de parto. A analgesia do trabalho 
de parto, o papel do acompanhante, explicar que 
qualquer parto que se preveja via vaginal pode, 
de repente, transformar-se numa cesariana, sem 
que a mulher se sinta menos ‘mulher’...”. 
Também a preparação para o aleitamento deveria 
ser um ponto a focar: “Explicar todas as vantagens, 
sem fundamentalismos, dizendo que podem não 
ser momentos fáceis, mas que tudo se equilibra. 
É uma questão de tempo e, depois de passado o 
período inicial, é uma sensação sublime que faz 
esquecer todos os momentos menos agradáveis. 
Há mães que por diversas razões não o podem 
fazer, por isso não esquecer de desmistificar a 
sensação de frustração com que podem ficar e 
que as pode afetar sem o transmitirem...”.
A ginecologista remata: “Nesta fase, as minhas 
grávidas conhecem as regras e sinais de alerta 
e a única preocupação é… o peso (não perdoo!). 
De resto, elas vivem o seu segundo trimestre de 
uma forma saudável e feliz!”. E termina: “Sentir o 
nosso bebé dar-nos os bons dias no nosso ventre 
é uma bênção a que se responde com um sorriso 
quase sempre presente nos lábios das grávidas a 
partir desta fase. Nunca reparou?” 

Nesta fase, o bebé já tem um aspeto 
completamente humano e as feições do 
rosto pouco mudarão até ao nascimento
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