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Parabéns! Se você se interessou por essa leitura, significa que em breve será papai. 
Sabemos que o momento é de muita emoção e alegria, mas repleto de dúvidas e 
preocupações que atingem não apenas as mulheres, mas também os homens. E o 
objetivo desta publicação é exatamente apresentar a você informações úteis para 
que possa atravessar o período da melhor maneira possível, compreendendo as 
transformações no contexto familiar e se preparando para a chegada – repleta de 
novidades – do novo integrante da família.

Antes de mais nada, vamos entender a contagem gestacional? Afinal, a partir de 
agora você terá que se acostumar a uma vida transformada em semanas, e como 
sabemos que quer ser um pai participativo, colaborando para que a gestação de seu 
filho seja tranquila, segura e saudável, é fundamental compreender o cálculo da 
gestação. 

Para os médicos, uma gestação comum tem duração de quarenta semanas, contadas 
a partir do primeiro dia da última menstruação, podendo variar entre 37 e 42 
semanas. Isso porque muitas vezes é complicado estabelecer exatamente o 
momento em que houve a fecundação do óvulo. Em alguns casos, para definir a 
idade gestacional é preciso realizar um ultrassom, que medirá o tamanho do 
embrião ou do saco gestacional. 

Já está curioso para saber o que acontecerá nas próximas semanas? Então se 
prepare para as descobertas e aproveite a leitura. Esta publicação pretende 
oferecer dicas e informações úteis sobre a espera do primeiro filho, para que você 
consiga acompanhar e participar intensamente de todos os detalhes desse 
momento tão especial.

Introduçã�



O primeir� trimestr�
O início de uma nova vida.
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A gestação é dividida pelos médicos em três trimestres, por 
possuírem características bem diferentes entre si. Como a 
contagem é feita em semanas, e não em meses, o primeiro 
trimestre vai até o final da 12ª semana. É ao longo desse período 
que acontece praticamente a formação de todos os órgãos do 
bebê. Por esse motivo, os três primeiros meses são considerados 
os mais delicados.

Nesse período é maior a ocorrência de abortos espontâneos, por 
diversos motivos: idade, problemas no útero, consumo de bebidas 
alcoólicas, tabagismo, uso de determinados medicamentos, 
diabetes, entre outros. Por isso, assim que a gravidez for 
descoberta, é preciso que os pais redobrem a atenção para alguns 
hábitos e costumes e que deem início o quanto antes ao pré-natal. 

O pré-natal nada mais é do que o acompanhamento médico ao 
longo dos nove meses de gestação, com o objetivo de manter a 
saúde da mãe e do bebê e evitar possíveis complicações. A mulher 
deve se preparar para realizar uma extensa lista de exames, que 
serão solicitados pelo obstetra, como hemograma completo, 
glicemia, ultrassonografia, dentre outros. Além disso, o ideal é 
realizar pelo menos uma consulta médica por mês. 

Vale ressaltar ainda que esse período é marcado por enjoos, 
sonolência, enxaquecas e diversos outros sintomas que podem 
alterar a rotina e o comportamento da gestante. Por isso, é 
fundamental que o futuro pai tenha paciência e participe desse 
momento, auxiliando a mulher e apoiando no que for preciso.

Além de mexer com as emoções, a notícia da gravidez pode trazer 
à tona algumas preocupações diferentes das da mulher, a 
exemplo das questões financeiras. Isso porque o homem se vê 
saindo do papel de filho e iniciando no papel de progenitor de 
uma nova família. Nesse momento, o mais importante é manter-se 
tranquilo, afinal a sua parceira também precisará de apoio e vocês 
deverão compartilhar juntos a novidade. 

Após se adaptar à notícia, é chegada a hora de contar para 
parentes e amigos que você será papai. Alguns homens podem se 
sentir mais confortáveis nesse momento. Porém, para outros 
pode ser uma tarefa bastante difícil. Isso vai depender de 
diferentes questões, dentre elas idade, estabilidade financeira, 
relação com a mãe do bebê, se a gravidez foi planejada etc. O 
importante é respeitar o seu tempo e o tempo da sua parceira, e 
contar para quem você realmente deseja. 

Mas se prepare, pois a notícia se espalha rápido. Em pouco tempo 
você receberá ligações, mensagens e muitas manifestações de 
carinho e de parabéns. Faz parte!

O primeir� trimestr� 

O início de uma nova vida

Contexto familiar
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De uma forma geral, nos três primeiros meses de gestação a mulher observa poucas mudanças em seu corpo. Os seios e os mamilos ficam 
um pouco maiores, mais sensíveis e doloridos. Já a auréola (parte escura em torno do bico do peito) tende a escurecer. Essas alterações 
fazem parte da preparação do corpo para a amamentação.

O primeir� trimestr� 

Mudanças corporais 

A gravidez é um período de intensas transformações físicas e 
emocionais. Ao descobrir que espera um bebê, a mulher passa por 
um turbilhão de sentimentos conflitantes: medo e insegurança se 
misturam à alegria, felicidade e ansiedade. Essas oscilações de 
humor são normais, principalmente nos três primeiros meses de 
gestação. Isso porque é nessa fase que as alterações hormonais 
são sentidas com maior intensidade, devido ao aumento 
considerável e abrupto das taxas de estrogênio e progesterona. 

Vale ressaltar que, no primeiro trimestre, a futura mamãe está 
repleta de inseguranças, que envolvem principalmente a 
capacidade de cuidar, educar e prover uma criança. Essa situação 
pode deixar a mulher mais emotiva, resultando em melancolia e 
crises de choro, que podem se intercalar com momentos de 
alegria e exaltação. À medida em que a gravidez avança e ela se 
sente mais segura e confiante com a novidade, as mudanças 
repentinas de humor e as crises de choro tendem a diminuir. Por 
isso, tudo que ela precisa é de apoio emocional, sem cobranças 
excessivas ou estresse.

Mudanças emocionais 
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No primeiro mês é comum que a gestante 
apresente sintomas como o de uma TPM 
intensificada, com dores abdominais, 
seios inchados e doloridos, além das 
alterações de humor, devido à produção 
do Beta HCG, o hormônio da gravidez.

Com a produção de hormônios, o sistema 
neurológico também se altera e, a partir 
do segundo mês, a mulher se sente mais 
sonolenta e cansada. Nessa fase, a 
vontade de fazer xixi aumenta, e os 
enjoos e vômitos podem se tornar mais 
comuns. 

Ao entrar para o terceiro mês, a grávida 
p o d e  a p r e s e n t a r  u m  p o u c o  d e 
taquicardia, devido ao aumento da 
circulação do sangue no corpo para suprir 
as necessidades do bebê e do útero. Esse 
aumento no fluxo de sangue também 
pode provocar enxaquecas. Com o 
progresso da gestação, esses incômodos 
vão diminuindo. 

Para transpor tantos sintomas que 
surgem no primeiro trimestre, a presença 
do pai será muito importante. Ser 
participativo e dividir os momentos dessa 

nova caminhada vai deixar a futura 
mamãe mais tranquila, confiante e feliz. 
Respeite o sono dela e ajude no que 
puder. 

Se possível, esteja presente nos exames e 
consultas com o médico, pois dessa 
forma você curtirá tanto quanto ela esse 
momento tão especial. Além disso, esteja 
disponível e preparado para quaisquer 
eventualidades e emergências.

O primeir� trimestr� 

Sintomas comuns
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Pelo fato de os três primeiros meses da gestação serem 
considerados os mais delicados, muitos casais têm dúvidas sobre 
a relação sexual. Caso a gestante já tenha realizado os exames 
ginecológicos de rotina, solicitados pelo médico durante o pré-
natal, e a gravidez estiver normal, sem sangramentos ou riscos de 
aborto, o sexo está liberado. Por isso, é imprescindível realizar 
todas as consultas e tirar todas as dúvidas com o obstetra 
responsável. 

Outra dúvida recorrente dos pais, principalmente os de primeira 
viagem, é se durante a relação sexual o órgão masculino poderia 
machucar o bebê. Fique tranquilo! Durante o sexo o pênis toca 
apenas a parte externa do útero, que mantém a criança protegida 
em seu interior.

 Se aproxime do bebê: acaricie o abdômen da mulher, 
estabelecendo desde o início uma comunicação com seu filho.

 Participe: sempre que possível esteja presente nas consultas 
médicas e exames do pré-natal. A sua participação nesses 
momentos vai deixar a futura mamãe muito mais tranquila e 
confiante. 

 Mudança de hábitos: durante a gestação a mãe do bebê 
precisará seguir uma dieta balanceada e cortar alguns hábitos, 
como o cigarro e o consumo de bebida alcoólicas. Que tal seguir 
esse novo estilo de vida junto com ela?

 Comportamento: a mulher passará por mudanças físicas e 
emocionais nesse período. Entenda que o comportamento 
dela pode estar diferente e releve.

O primeir� trimestr� 

Relações sexuais 

Dicas de ouro



O segund� trimestr�
Na metade do caminho.
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O segundo trimestre da gravidez (4º, 5º e 6º meses) é, para a 
maioria das mulheres, o período mais tranquilo da gestação. 
Geralmente é no 4º mês que os enjoos e as náuseas cessam. A 
sonolência excessiva, o cansaço, as idas frequentes ao banheiro 
para fazer xixi também melhoram, o que demonstra a adaptação 
do corpo da mãe à vida de seu bebê. 

Essa também é uma fase cheia de novidades. Uma delas é o 
aparecimento da barriga, o que deixa as futuras mamães muito 
felizes, pois o seu estado passa a ser reconhecido publicamente. 
Além disso, os movimentos do bebê começam a ser percebidos, 
tornando essa fase da gestação ainda mais gostosa para o casal. 

É nesse trimestre, através de ultrassonografias solicitadas pelo 
médico, que é possível verificar o sexo do bebê. Essa descoberta 
vem acompanhada dos primeiros preparativos para a chegada do 
novo integrante, cuja participação do pai é fundamental.

O segund� trimestr� 

Na metade do caminho

Aproveite essa fase para tomar providências como comprar, fazer 
ou organizar o enxoval do bebê e o cantinho da casa que ele vai 
ocupar quando nascer. Com a barriga maior no último trimestre, 
essa tarefa acaba se tornando mais cansativa. Participar 
ativamente dessas escolhas também é papel do pai. É importante 
se envolver, demonstrando todo o apoio e a atenção que a 
gestante requer nesse momento.

Contexto familiar
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No segundo trimestre, as mudanças no corpo da gestante começam a se tornar mais rápidas e aparentes. A cintura fica mais grossa, a 
barriga fica mais delineada, os braços e o rosto tendem a ficar mais arredondados devido à retenção de líquidos. O apetite aumenta, assim 
como a azia, indigestão e prisão de ventre. O ganho de peso pode causar dores nas costas. Além disso, a gestante pode apresentar 
pigmentação na pele devido aos hormônios da gravidez. Tudo isso é natural, e faz parte do processo gestacional.

O segund� trimestr� 

Mudanças corporais 

No início desse período, as grávidas costumam sentir-se melhor, já 
que o corpo está mais ajustado às ações hormonais e a mente 
adaptada às transformações da gestação. Muitas vivem a 
plenitude do momento e sentem-se ainda mais bonitas, 
confiantes e seguras. Para algumas, entretanto, a nova forma 
física pode se transformar num tormento. 

Várias mães começam a se preocupar com o aumento de peso 
durante a gravidez e isso pode causar um sentimento de baixa 
autoestima. É nessa hora que o pai pode fazer toda a diferença, 
entendendo o processo, amenizando as preocupações e 
contribuindo para elevar a autoestima da parceira.

Mudanças emocionais 
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Nesse período é comum a temperatura 
corporal da grávida aumentar. Ela pode 
transpirar mais que o habitual e, por isso, 
deve beber muito líquido para evitar a 
desidratação. 

Além disso, ela vai sentir peso na zona 
abdominal. O ideal é descansar sempre e 
evitar levantar objetos pesados ou ficar 
muito tempo em pé. Alguns médicos 
r e co m e n d a m  o  u s o  d e  u m a  c i n t a 

específica para grávidas a fim de amenizar 
esses sintomas.

O maior peso e volume abdominal 
também podem causar desequilíbrio. Por 
i s s o ,  é  i m p o r t a n te  u s a r  c a l ç a d o s 
confortáveis. As alterações hormonais 
podem causar a sensação de nariz 
entupido. Para aliviar, use uma solução 
salina ou mesmo o soro fisiológico nas 
narinas.

O segund� trimestr� 

Sintomas comuns Relações Sexuais

No início da gestação, a grávida passa por 
adaptações e, muitas vezes, perde a 
vontade de fazer sexo com o marido. 
Normalmente, a atração reaparece no 
segundo trimestre. Devido ao fato dos 
enjoos cessarem e a barriga ainda não estar 
tão grande, o sexo deixa de ser um 
incômodo e geralmente acontece um 
resgate da sexualidade do casal. Seja 
carinhoso, saia para jantar e tente criar 
momentos agradáveis a sós.
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Este também é um momento para tomar decisões que ofereçam 
qualidade de vida ao seu bebê. Quando o assunto é o futuro dos 
filhos, a imaginação vai longe! 

Em meio a sorrisos e aventuras, surge a inquietação constante 
sobre a saúde e segurança. Atualmente, um dos temas mais 
pesquisados na web pelos futuros pais, é a criopreservação, ou 
congelamento das células-tronco do sangue de cordão umbilical. 
Os avanços e esperança da medicina justificam o porquê de tanto 
interesse por parte de quem considera  que prevenir pode ser o 
melhor investimento para o futuro. 

Uma coisa é certa, a saúde é um dos principais pontos de alerta de 
quem tem responsabilidade para com o desenvolvimento das 
futuras gerações, e contar com novas possibilidades de 
tratamentos pode ajudar a liberar espaço para que outros 
assuntos invadam sua mente e imaginação.

 Exercite-se com ela: por ser, em geral, um semestre mais fácil 
de ser vivido, é interessante que a gestante aproveite para 
iniciar uma atividade física. Nadar, caminhar, praticar yoga ou 
qualquer outra atividade permitida pelo médico são 
importantes. Praticar exercícios durante a gestação vai muito 
além do controle de peso, chegando à melhora da postura e das 
condições cardiocirculatórias, à prevenção de diabetes 
gestacional e ao alívio do estresse e tensões. Por isso, que tal 
fazer companhia a ela na rotina de exercícios? Caso contrário, 
incentive-a e dê o apoio necessário para que ela não esmoreça.

 
  Troque experiências: o segundo trimestre também é um bom 

período para frequentar um grupo de gestantes, ou de casais 
grávidos, com profissionais capacitados para fornecer 
informações sobre parto, pós-parto e amamentação, por 
exemplo. 

  Aproveite para viajar: essa fase é ideal para realizar viagens a 
dois, pois a partir do terceiro trimestre os passeios ficam mais 
restritos. 

O segund� trimestr� 

O futuro do bebê

Dicas de ouro



O terceir� trimestr�
Está chegando a hora!
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O terceiro e último trimestre da gravidez tem início na 25ª semana 
e termina no momento do parto, com a chegada do novo – e tão 
esperado – membro da família. Pois é, está chegando a hora! A 
reta final pode parecer mais demorada que as demais, tanto para 
a futura mamãe, quanto para você e o restante da família, por 
conta da ansiedade. Trata-se também de um período um pouco 
mais difícil para a mulher, com o aumento de alguns desconfortos.
 
Nessa etapa as visitas ao médico são intensificadas. A partir do 
oitavo mês elas devem acontecer de quinze em quinze dias. Já no 
último mês da gestação, os encontros com o médico devem ser 
semanais. Esses cuidados são fundamentais para evitar possíveis 
complicações, ocasionadas pela sobrecarga cardíaca e pulmonar 
na gestante, que pode desenvolver hipertensão e edema 
característicos da pré-eclâmpsia ou eclâmpsia (forma mais grave 
da doença). 

É nessa fase também que fica pré-definido o tipo de parto que 
será realizado. Após o último ultrassom é possível verificar a 
posição do bebê, a quantidade de líquido amniótico e o 
posicionamento da placenta. A partir dessas informações o 
médico, em conjunto com a mãe, define se optará pelo parto 
normal ou pela cesariana. Porém, vale lembrar que, dependendo 
da dilatação, o método escolhido pode mudar na hora 'H'.

Está na hora de acertar os últimos detalhes para a chegada do 
bebê. Durante os três meses finais da gestação, a futura mamãe 
passará por intensas modificações no corpo e no comportamento, 
o que vai exigir de você muita disponibilidade e atenção. O ideal 
nesse momento é montar um checklist, para não deixar passar 
nada. 

Separe os documentos necessários e certifique-se de que o local 
do parto esteja definido e de que a bolsa para a maternidade 
esteja pronta e em um local de fácil acesso. Não se esqueça de 
avisar alguns familiares ou pessoas mais próximas sobre a 
localização dela, em caso de não ter tempo de buscá-la. Caso a 
bolsa do bebê ainda precise ser arrumada, ajude a sua parceira 
nessa tarefa. Afinal, trata-se de uma ótima oportunidade de se 
envolver na gestação e ser ainda mais participativo. 

Após o médico definir o provável dia do nascimento, se programe 
para estar disponível e avise os parentes e amigos, mas lembre-se 
que essa data pode mudar. Se optar por assistir ao nascimento do 
bebê, esteja preparado emocionalmente para o momento. Muitos 
pais cheios de entusiasmo não seguram a emoção e acabam 
desmaiando, e você não vai querer perder esse momento tão 
especial, não é mesmo?!

O terceir� trimestr� 

Está chegando a hora!

Contexto familiar
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Ao entrar no terceiro e último trimestre da gestação, a mulher 
sentirá diversas mudanças no corpo, mas a maior delas é 
justamente o tamanho da barriga, que crescerá rapidamente após 
o sétimo mês. A gestante também sofrerá com o inchaço do corpo 
e rosto, devido à retenção de líquidos, e com o surgimento de 
varizes e estrias, principalmente no quadril, coxas, seios e 
abdômen. Isso porque a pele dessas regiões se estica bastante 
durante o desenvolvimento do bebê e preparação para a 
amamentação.

O terceir� trimestr� 

Mudanças corporais 

O último trimestre é marcado pela ansiedade e pela espera. Nesse 
momento, a futura mamãe está contando os dias para ver pela 
primeira vez o seu bebê. Por isso, trata-se de um período de muita 
emoção, mas também de muita apreensão. A mulher pode 
apresentar maior irritabilidade devido ao cansaço, sono e 
limitações físicas. Ela pode ainda se sentir muito vulnerável por 
causa das mudanças corporais e pelo medo do parto e, conforme o 
dia do nascimento vai se aproximando, mais ansiosa ela pode ficar. 
Vale ressaltar que o comportamento emocional pode variar 
bastante entre as mulheres.

Mudanças emocionais 

Durante os últimos três meses da gravidez há um aumento 
considerável no tamanho do útero, ocasionando alterações na 
aparência, na anatomia e na fisiologia da mulher. O tamanho da 
barriga se torna um obstáculo para o sono da gestante, que 
dificilmente encontra uma posição confortável para dormir. Por 
isso, a insônia se torna bastante comum. Os seios voltam a crescer 
e podem começar a liberar o colostro, líquido esbranquiçado que 
vai alimentar o bebê nos primeiros dias de vida.

Devido ao peso da barriga, é normal que a futura mãe sinta falta de 
ar com frequência. Dores na região lombar, costas, pernas e pés, e 
câimbras nas pernas também são comuns nessa fase. E não para 
por aí: a pressão da barriga no estômago pode provocar azia e as 
idas ao banheiro se tornarão ainda mais frequentes, pois o útero 
passará a fazer cada dia mais pressão na bexiga.

Principais sintomas
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Se a gravidez seguir saudável, sem sangramentos ou risco de 
trabalho de parto prematuro, o sexo está liberado até próximo a 
data provável de parto. Mesmo assim, o ideal é conversar 
abertamente e tirar todas as dúvidas com o médico responsável. 

Vale ressaltar que manter relações sexuais durante a gravidez é 
muito positivo para a mulher, pois a faz se sentir bonita e 
valorizada. Porém, as mudanças no corpo, a proximidade do parto 
e o desconforto com a barriga podem diminuir a libido delas.

 Participe mais: Adote uma conduta participativa, se mostrando 
disposto sempre que necessário. 

  Não force a barra: Se a mulher não estiver disposta a ter 
relações sexuais nesse período, respeite. 

  Seja compreensivo: Durante a gestação a mulher passa por 
intensas oscilações hormonais. Por isso, quanto mais apoio 
psicológico, estabilidade e segurança o marido, a família e o 
médico puderem oferecer à futura mamãe, mais tranquila será 
a gravidez. 

  Anote tudo: Esteja atento a detalhes que a futura mãe pode 
esquecer devido à ansiedade. Faça um checklistpré -parto e 
acompanhe os detalhes junto com ela. 

 Prepare-se para o grande dia: Se programe para estar 
disponível na data prevista para o parto. A sua participação 
nesse momento é fundamental. Inclusive, estude o caminho 
para o hospital optando por rotas com menos trânsito, 
verifique a bateria da máquina fotográfica, não se esqueça de 
colocar o bebê-conforto no carro. 

O terceir� trimestr� 

Relações sexuais

Dicas de ouro



O� trê� primeir� mese� d� bebê
Tem gente nova em casa!
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Te� gent� nov� e� cas�! 

Após nove meses de espera, o grande momento chegou. O 
bebê nasceu e todas as atenções estão voltadas para ele. 
Nesse momento, a dinâmica e a rotina da família mudam 
completamente com o estabelecimento de novos hábitos e 
horários, e é muito importante a participação do pai para 
incentivar e ajudar em todos os momentos, difíceis ou não.

Também é comum aparecerem sintomas como melancolia, 
choro fácil e retração. A presença, o carinho e a atenção do 
parceiro são essenciais para que a mãe sinta-se segura e feliz 
nessa nova etapa da vida. E é fundamental manter-se 
vigilante, pois caso os sintomas persistam ou piorem, é 
preciso procurar ajuda rapidamente.

Contexto familiar
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O primeiro mês do bebê em casa é 
repleto de descobertas. Nesse período é 
normal que o pai se sinta um pouco des-
l o c a d o ,  p o i s  o  r e c é m - n a s c i d o 
basicamente mama e dorme. Por isso, o 
homem pode ajudar não só com os 
cuidados com o neném, mas também 
com a mãe e a casa. É muito importante 
que o marido saiba dar uma força para a 
esposa, que, com certeza, está cansada. 
Amamentar dia e noite é bom, porém 
cansativo. 

Algumas tarefas cotidianas podem ser 
absorvidas pelo papai. Preocupações que 
antes eram dela, como manter a des-
pensa abastecida, podem ser assumidas 
pelo parceiro. Além disso, uma atitude 
importante é organizar as visitas e filtrar 
os telefonemas. Com a chegada do bebê 
é muito comum que todos os amigos e 
familiares queiram visitá-lo, mas é 
preciso regular o processo e o pai pode 
ser fundamental.

Após o primeiro mês de descobertas, é 
normal que o pai se sinta mais seguro 
para se encarregar do banho, trocar as 
fraldas e as roupas do bebê. Geralmente 
é a partir do primeiro mês que pequenas 
saídas com ele estão liberadas. Essa é 
uma ótima oportunidade para aproveitar 
o sol da manhã, por exemplo, e levar o 
neném para passear.

Acompanhar e incentivar a amamentação 
também é muito importante. Os pais 
podem participar desse ritual e segurar o 
bebê para que ele possa arrotar. 
Conversar com o bebê, fazer brincadeiras 
para estimular a visão, audição e tato 
como brincar de esconder, por exemplo, é 
um excelente estímulo que pode ser 
praticado em parceria com a mãe.ser 
fundamental.

Após absorver as tarefas domésticas e 
auxiliar nos cuidados com o bebê, por que 
não cuidar da esposa? No pós-parto é 
normal que a mulher se sinta mais 
sensível e incomodada com o seu próprio 
corpo, que ainda não voltou a ser o que 
era antes da gravidez.

Além da variação hormonal, a alteração 
da rotina também auxilia no surgimento 
desse sentimento. Portanto, o pai deve 
estar mais atento e ajudar a mãe a se 
sentir  mais  bonita  novamente.  É 
importante que reser vem alguns 
momentos a sós, nem que seja para um 
breve passeio.

O primeiro mês O segundo mês O terceiro mês

Te� gent� nov� e� cas�! 
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Após o parto, é hora da mulher se recuperar gradativamente de 
todas as mudanças que aconteceram no seu corpo durante a 
gestação. Nesse período é muito comum que a mulher perca a 
libido. O hormônio estrogênio está em escassez e o cansaço físico 
e mental provocados pelo cuidado integral com o bebê também 
contribuem para a falta de apetite sexual. 

O ideal é aguardar a liberação do médico para o retorno às 
atividades sexuais. Se o parto tiver sido normal e estiver cica-
trizando, o sexo com penetração pode ser praticado entre 30 e 40 
dias. Se for cesárea, às vezes, o retorno pode ser antes. Lem-
brando que o sexo não é apenas penetração, e inclui todo e qual-
quer ato afetivo. Conversem com o médico. 

O fato é que o sexo no pós-parto pode mudar, mas a disponibili-
dade e a importância dada para as relações sexuais devem ser 
prioridade para não interferir na dinâmica do casal. Vale lembrar 
que o companheiro e a família devem perceber se existe algum 
sintoma de depressão pós-parto, o que pode interferir direta-
mente na sexualidade do casal. 

O hábito de conversar a respeito, a atenção, o carinho, a cordiali-
dade e a capacidade de se colocar no lugar do outro devem fazer 
parte do relacionamento. Investir na relação nos momentos que o 
filho está dormindo pode ser uma boa dica. Pode ser necessário 
recriar condições de desejo. Para isso a mulher precisa se cuidar, e 
despertar seu lado feminino, e o parceiro deve se colocar numa 
posição participativa e não de excluído.

 Acompanhe as visitas ao pediatra: em casos de mães de 
primeira viagem, haverá o medo de que o filho tenha algo 
errado. Elas sempre vão ficar preocupadas se o bebê está 
comendo ou dormindo corretamente, se os choros estão 
normais e se está tudo bem com a sua saúde. Esteja presente 
nesses encontros com o pediatra e disponível para qualquer 
eventualidade. Essa participação vai deixar a mãe mais 
tranquila e segura.

  Tempo para ela: a rotina mudou e você vai precisar ajudá-la a 
ter um tempo para cuidar de si mesma. Incentive a sua esposa a 
sair com uma amiga, a assistir um filme, a ir ao salão de beleza e 
até mesmo a fazer uma caminhada.  Se ela estiver 
amamentando, provavelmente o tempo de autonomia será 
curto, de duas a três horas, no máximo. Mas já é suficiente para 
que ela possa espairecer.

  Ajude-a a recuperar o sono: os últimos meses foram muito 
intensos para a nova mãe. Se ela já tinha problemas para dormir 
ao final da gestação, após o nascimento não será diferente. O 
bebê vai acordar diversas vezes durante a madrugada e você 
pode se revezar nos cuidados.

Relações sexuais 

Dicas de ouro

Te� gent� nov� e� cas�! 



�ercend� � pape� d� pa�
A mudança.
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Bebê muda a vida de um homem em todos os sentidos, inclusive no trabalho. Avise o chefe e os colegas sobre a novidade e procure não 
sobrecarregar a agenda profissional nos primeiros meses de vida do seu filho. 

�ercend� � pape� d� pa�

A mudança

CANTE E AJUDE: no início é natural que o papai tenha medo de 
segurar o recém-nascido no colo, afinal eles parecem tão frágeis. 
Não se deixe levar por esse sentimento. Abrace-o, fale com ele, 
cante músicas. Um bom início é assumir a função de colocar o bebê 
para arrotar após as mamadas.
 
ENSINAR PARA EDUCAR: a partir do momento que a criança 
nasce, o pai ganha uma nova função: a de educador. Esteja pró-
ximo para ensinar o seu filho a engatinhar, a andar e para ensinar o 
que é certo e o que não é. Você pode achar que ele não entende, 
mas a criança já está absorvendo os ensinamentos.

PENSE COMO PAI: abandone hábitos em que você coloca em 
risco sua vida desnecessariamente. Agora você tem um filho e ele 
necessita da sua presença. Sem contar a mãe que precisa do seu 
apoio de forma integral. 

DIVIDA TAREFAS: entenda que você não é um ajudante e sim um 
parceiro que divide as tarefas com sua esposa da maneira mais 
sensata possível. Além disso, ir à farmácia, cuidar da cozinha e 
fazer supermercado pode ser divertido. Quanto mais feliz sua 
mulher estiver, mais feliz você ficará e mais forte será o 
relacionamento.

SEJA PARTICIPATIVO: os primeiros anos voam e uma de suas 
prioridades deve ser passar o maior tempo possível com o seu 
filho. Aproveite cada minuto e participe da vida do bebê. Esteja 
presente nas descobertas, nos primeiros passos e palavras ditas. 
Esse é um momento mágico que não voltará.



Somos uma empresa que valoriza a vida, pois acredita que está nas pessoas o poder de 
transformar o mundo.

Ao longo dos últimos 30 anos, mais de 35 mil pessoas foram atendidas pelo Criobanco 
através dos serviços de medicina transfusional, diagnósticos onco-hematológicos, 

transplante de medula-óssea e a preservação de células-tronco do sangue do cordão 
umbilical.

Investindo continuamente em novas tecnologias e melhorias de processo, o Criobanco 
atualmente possui certificações de qualidade ISO 9001 e ONA.

Com a busca incessante pela excelência em seus serviços, o Criobanco conduz sua 
missão decuidar da vida e do bem estar das pessoas.

Sobr� � Criobanc�

CLIQUE AQUI PARA MAIS INFORMAÇÕES

Vid�. Medicina. Tecnologi�. Saúde e Cuidados. Seguranç�. Ciência. Qualidad�. Compromisso. Futur�.
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