
BEBÉ DE 8 SEMANAS 

 
Batimento do coração – Pode ser ouvido com um 

estetoscópio de ultra-som no 

consultório 

 

CORAÇÃO – Já bate a partir de um mês 

 

EG – Pode ser feito electrocardiograma 

 

ONDAS CEREBRAIS – Podem ser medidas a 

partir das duas semanas 

 

REACÇÃO À DOR – Reage ao tocar 

 

CHUPA NO SEU POLEGAR 

 

SEGURA – Todo o objecto que toca a palma da 

sua mão 

 

NADA – Tão naturalmente como um campeão 
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DESENVOLVIMENTO  

 

Dia um - Concepção  

Uma semana - Fixa-se na parede do útero 

Duas semanas - Suspende a menstruação da 

sua mãe 

Três semanas - Seu coração bate 

Seis semanas - As ondas cerebrais são 

mensuráveis  

 Movimenta-se e reage ao toque  

Oito semanas (ver no verso) Pode-se ouvir o 

coração, etc.  

Dois meses e meio - O corpo já está 

completamente formado até 

mesmo as impressões digitais 

Três meses - Todo o conjunto de órgãos 

funciona 

Após três meses - Nada de novo se desenvolve. 

Não faz senão crescer e 

amadurecer.  

Rua da Mãe d´Água, 6, 1º Esq 

1200-154 Lisboa 

Tel:  913 053 811 

 919 940 930 

 965 268 141 

 

Email: geral@maoserguidas.org 

http://www.maoserguidas.org 

http://www.youtube.com/maoserguidas 
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