
Exemplos de artigos curtos feitos por mim: 
 
PRIMEIRO TEXTO - CUIDADOS NA GESTAÇÃO 
 

Os 3 cuidados na gravidez que você não 
pode ignorar 
Nesse momento único, alguns cuidados decisivos precisam ser tomados para que tudo 
ocorra bem. 
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A gravidez é um momento especial e que traz mudanças para todas as vidas impactadas, 
não é verdade? Nesse artigo você irá aprender exatamente quais cuidados na gravidez 
você deve ter assim que descobriu a gestação. 
 
1) Pré-natal e acompanhamento médico 

O pré-natal é fundamental para a mãe e para o bebê. Ele deve começar assim que você 
descobriu a gravidez e o próprio Ministério da Saúde recomenda que sejam feitas pelo 
menos seis consultas durante toda a gestação.  
 
Dessa forma, o pré-natal avaliará a saúde da mulher, do bebê e o desenvolvimento do feto; 
identificará fatores de risco; orientará a mãe; tratará doenças; fará prevenções e muito mais! 
Ele nada mais é do que um conjunto de exames e acompanhamentos para que tudo dê 
certo desde o começo, por isso é fundamental você buscar um acompanhamento 
profissional desde cedo. 
 



Logo, esse não poderia deixar de ser o primeiro tópico para você ter cuidado durante a 
gravidez. A realização de um bom pré-natal garante uma gravidez mais tranquila, segura e 
estável. 
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2) Alimentação e Remédios 

Durante o pré-natal diversos exames serão feitos, mas você não pode deixar de ter outros 
cuidados na gravidez.  
 
Por isso, nesse tópico você entenderá melhor sobre os cuidados com a alimentação durante 
agravidez, esse cuidado é muito importante porque também impacta diretamente o bebê e 
a saúde da mãe, então atenção. 
 
Logo de cara é importante evitar doces e cafeína em excesso, e também é muito importante 
que o cigarro e as bebidas alcoólicas sejam removidos porque podem causar graves 
danos ao bebê - desde disturbios, malformações e abortos expontâneos. 
 
Além disso, também é importante que a gestante evite o consumo de carnes e frutos do mar 
mal passados e crus, além de controlar o consumo de alimentos gordurosos e 
industrializados.  
 
Mas, então o que comer? Bom, como dito anteriormente, é importante buscar tirar essa 
dúvida com um profissional porque cada caso pode demandar controles especiais. 
 
O que você não pode esquecer é que o que a gestante ingere será repassado também para 
o bebê, então alguns nutrientes importantes que devem ser disponibilizados pela mãe para 



ele são: carboidratos saudáveis, proteínas, ácidos graxos, ácido fólico, ferro, 
vitaminas e cálcio; que são fundamentais para o desenvolvimento do bebê.  
 
Sobre os remédios, não ingira nada que não passe pela aprovação de um médico antes, 
afinal na gestação, qualquer cuidado é pouco, concorda? Portanto, já na primeira consulta 
informe tudo que você usa ao médico, e se precisar de algum medicamento, fale com ele 
imediatamente. 
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3) Cuide de sua saúde e faça atividades físicas  

Sim, você não pode deixar de ter mais esse cuidado na gravidez. Se a mãe não estiver 
bem, o que você acha que acontecerá com o bebê? É sim importante evitar impactos, mas 
atividades físicas como caminhadas e hidroginásticas são ótimas para gestantes. 
 
Ah, mas adivinhe? Não esqueça de consultar um médico antes! Apesar disso, atividades 
físicas leves e de baixo impacto são sempre as mais recomendadas para as grávidas, 
não deixe de se exercitar. 
 
Por fim, aqui vão algumas pontos extras para que você tenha cuidado na gravidez: 

- Descanse. 
- Cuidado com insetos, principalmente o aedes aegypt. 
- Vá regularmente ao médico 
- Tome as vacinas e faça os exames indicados 
- Só use remédios aprovados por seu médico 

 
Se esse artigo foi útil para você, não se esqueça de compartilhá-lo com quem você acha 
que tem interesse.  



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO TEXTO - SAÚDE DA MULHER DURANTE A GRAVIDEZ E PÓS PARTO 
 

Tudo sobre saúde da mulher na gestação 
e pós-parto 
A saúde da mulher durante toda a gravidez é um assunto que vem ganhando força e você 
não pode deixar de lado. 
 



 
 
A saúde da mulher durante a gestação e o pós-parto é um dos assuntos mais 
importantes quando o assunto é gravidez. Se a futura mãe conseguir ter uma gestação com 
saúde, os reflexos disso virão no próprio bebê. 
 
Sabemos que a gravidez e o pós-parto não são períodos fáceis, mas com as dicas de hoje, 
você estará pronta para ter uma gestação muito mais saudável! 
 
 

A IMPORTÂNCIA DO PRÉ-NATAL E DO CÔNJUGE PARA A MÃE. 

Definitivamente o pré-natal não é importante só para a saúde do bebê, mas também é 
fundamental para a saúde da gestante. Com um bom pré-natal é possível minimizar o medo 
e a dor, ter esclarecimentos e orientações, além de apoio para a saúde física e mental da 
mãe, isso sem contar todos os outros benefícios. 
 
A verdade é que experiências positivas por parte da mulher no pré-natal e no parto 
são a fundação da maternidade saudável, e essas boas experiências ficam muito mais 
prováveis se a mulher tiver acesso à uma boa preparação e cuidados antes e depois do 
parto, além de acompanhamento do cônjuge que desempenha papel fundamental em tudo 
isso. 
Antes de irmos para o próximo tópico, é preciso que fique claro a importância do 
acompanhamento profissional e recorrente durante todo o pré-natal para que a mãe e o 
bebê tenham o suporte necessário a fim de que tudo ocorra bem. 
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SAÚDE MENTAL E FÍSICA DA MULHER DURANTE A GESTAÇÃO. 

Como você deve imaginar, a mulher não pode ficar parada durante toda gestação, apesar 
de que o descanso seja importante. Ela não pode deixar de fazer atividades físicas leves 
e de, se necessário, buscar apoio de um psicólogo. 
 
Isso porque a saúde da mulher refletirá diretamente no nascimento do bebê, então a mulher 
deve cuidar de sua alimentação, de seu corpo e de sua mente durante toda a gestação, 
inclusive no pós-parto.  
 

- Caminhadas, hidroginástica, pilates e yoga são apenas alguns exemplos do que a 
mulher pode buscar para cuidar de si mesma e, consequentemente, do bebê 
durante a gravidez, desde que com autorização do médico. 

 
-  Cuidar da alimentação e evitar bebidas alcoólicas, cigarros, gordura, açúcar e 

alimentos industrializados também farão a gestação muito mais saudável. 
 
A SAÚDE DA MULHER NO PÓS-PARTO 

O pós-parto não pode ser ignorado, todo o processo não acaba no nascimento da criança. 
Se faz necessário que outras consultas sejam feitas perante um profissional depois do 
nascimento, tanto pela saúde da mulher como pelo próprio bebê.  
 
O médico irá rever a cicatrização, revisará a produção de hormônios, fará exames de 
mama, e oferecerá recomendações e orientações para que a mãe não sofra tanto, também 
não se pode ignorar como a mulher se sente emocionalmente e se necessário um psicólogo 
deve entrar em cena, isso porque o esforço físico e mental da gestação é imenso. 



 
Se o texto te ajudou, não esqueça de compartilhá-lo com alguma pessoa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERCEIRO TEXTO - SONO DO BEBÊ 
 

Entenda tudo sobre o sono do bebê 
Tire suas principais dúvidas sobre o sono do bebê agora mesmo de forma simples. 
 



 
 
Esse sem dúvidas é um dos assuntos que mais incomodam os pais quando o bebê chega. 
Hoje vamos listar algumas lições que você precisa compreender sobre o sono do bebê e no 
final daremos algumas dicas, então não sai daí! 
 
Você precisa entender que os bebês não possuem o mesmo padrão de sono que os adultos 
e que é necessário paciência para compreender como funciona, então vamos lá! 
 
AS DUAS FASES DO SONO 

Sim! O bebê tem duas fases do sono: o sono profundo e o ligeiro. No sono ligeiro, os 
olhos do bebê apesar de estarem fechados, ainda estarão em certo movimento, repare na 
pálpebra dele. Além disso, ele pode estar com a testa franzida, respiração irregular e mãos 
fechadas.  
 
Já o sono profundo, como o próprio nome já diz, é um sono mais duradouro e profundo. Se 
você o acordar aqui, ele estará mais irritado. Além disso, você pode reconhecer esse sono 
quando ele praticamente não se move e está mais relaxado. 
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O SONO DO BEBÊ ATÉ OS 3 MESES 

É verdade que os bebês precisam dormir mais que os adultos, o número de horas que 
o bebê dorme varia de acordo com a idade,  um recém-nascido dorme cerca de 18 horas 
por dia, enquanto uma criança de 1 ano já dorme cerca de 10 horas por dia e tira duas 
sonecas. 
 
Bebês com menos de 3 meses costumam dormir bastante tempo durante o dia e a noite 
chegando a aproximadamente o dobro de horas dormidas que os pais,  já nessa idade eles 
começam a ter sonos mais prolongados e já ficam um pouco mais acordados durante o dia 
que os mais recém-nascidos. 
 
O sono só começa a ser mais prolongado de noite aos 6 meses de idade, nesse 
período o bebê já consegue dormir quase toda noite apesar de não ser de forma constante, 
por isso é necessário paciência nesses primeiros meses de vida. 
 
 
DICAS PARA O BOM SONO DO BEBÊ 

Após alguns meses (pelo menos 6) você já consegue iniciar a formação de hábitos de sono 
nos bebês, e aqui vão algumas dicas para o sono do bebê: 
 

● Aposte em pijamas confortáveis; 
● De banho antes de dormir; 



● Não leve o bebê para a cama dos adultos; 
● Desligue as luzes; 
● Tenha paciência; 
● Dê um local exclusivo, seguro e confortável para ele dormir; 
● Incentive o sono do bebê no mesmo horário todo dia; 
● Dê uma última mamada antes de dormir; 
● Busque acalmá-lo; 
● Cante e leia para ele; 
● Coloque o bebê ainda acordado no braço antes de ir para o berço. 
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Com essas dicas você conseguirá colocá-lo para dormir com mais tranquilidade mas 
também criará o hábito de dormir no seu bebê e você precisa incentivar isso. Não se 
esqueça de algo fundamental: cada bebê é um bebê, não fique comparando e respeite o 
tempo de sua criança. 
 
Se você gostou do texto, não se esqueça de compartilhá-lo. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



introdução alimentar para os bebês - texto 4 
 

Aprenda como alimentar o bebê 
corretamente 
Descubra como fazer a alimentação do bebê em cada idade e até quando 
amamentar. 
 

 
 
A alimentação dos bebês causa dúvidas em qualquer mãe, principalmente as 
de primeira viagem! Mas, hoje vamos clarear essa situação para você. A 
alimentação correta não serve só para o bebê se desenvolver, mas também para 
evitar problemas como a obesidade logo cedo. 
 
 
ANTES E DEPOIS DOS SEIS MESES 

Essa aqui é uma lição básica mas que clareia muita coisa: até os seis meses de 
idade alimente o bebê apenas com leite materno e, depois disso, você já pode 
incluir outros alimentos mas sem tirar o leite, falaremos disso abaixo então siga a 
leitura.  
 
Enfim, até os seis meses o leite materno tem tudo o que a criança precisa, e ele 
deve permanecer na alimentação do bebê até os dois anos de idade.  
 
Sobre o aleitamento, é importante enumerar alguns pontos importantes: 
 



- Existem várias posições para amamentar, escolha o melhor para você e seu 
bebê. 

- Intercale os seios usados 
- A mãe precisa estar sempre hidratada e bem alimentada para amamentar 

bem e com frequência 
- Você não precisa definir horário nem tempo para seu bebê mamar, ele 

saberá o momento. 
 
QUAIS ALIMENTOS OFERECER A PARTIR DOS SEIS MESES? 

- Hortaliças e frutas 
- Cereais e tubérculos 
- Carnes e ovos 
- Grãos 

 
Não se esqueça de cortar e desfiar muito bem os alimentos! Também é válido incluir 
frutas e sucos (dê preferência para as frutas), além de papinhas. 
 
Inclusive, é importante adicionar esses alimentos citados acima até no máximo oito 
meses de idade para que o bebê crie tolerância. Mas lembre-se: até os dois anos o 
leite continua, esses outros alimentos servem de complemento. 
 

 
 
 

COMBINAÇÕES DE COMIDAS SIMPLES: 

● Macarrão + carne moída 
● Arroz + feijão amassado + cenoura 



● Arroz + lentilha + carne desfiada 
● Peixe + brócolis + batata 
● Papinhas de bebê  
● Frutas são excelentes sobremesas 
● Sempre busque combinar carboidratos, legumes e verduras e proteína. 

 
OBS: também é importante fornecer água para a criança, desde que devidamente 
tratada e filtrada. Dê água várias vezes ao dia depois dos seis meses, antes 
disso o leite materno também serve para hidratar o bebê. 
 
Até os dois anos também é importante evitar as famosas “porcarias”: 
bolachas, biscoitos, salgadinhos, frituras, refrigerante, balas, café e outros. Também 
esqueça temperos fortes, controle ao máximo a porção, principalmente sal. 
 
Inclusive, se a criança não quer comer espere um pouco, não tente empurrar ou 
ceder às “porcarias”. Além disso, sempre estimule o bebê a mastigar bem! 
 
Agora preste atenção: a higiene é fundamental. Lave as mãos, os alimentos, os 
utensílios e filtre a água, tudo isso evitará infecções e outras doenças. 
 
Qualquer dúvida sobre o assunto, contate um bom pediatra e ele saberá te guiar. 
Gostou do texto? Não se esqueça de compartilhá-lo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
QUINTO TEXTO - AMAMENTAÇÃO 
 

O manual detalhado da amamentação em 
bebês 
O que você precisa saber desde o básico até informações pouco divulgadas. 
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Uma coisa interessante de se esclarecer logo de cara é que o leite materno é 
diferente em cada mulher, isso acontece porque o leite é feito em porções de 
nutrientes adequados de acordo com as necessidades da criança. Incrível, 
né?  
 
Além disso, o leite materno é o primeiro alimento do bebê, o único alimento 
recomendado até os seis meses de idade, além de ser o alimento mais completo 
para o bebê por atender todas as necessidades de que ele necessita.  
 
A AMAMENTAÇÃO DO BEBÊ 

 



A verdade é que esse processo de amamentar o bebê nem sempre é fácil para mãe 
e para a criança, no começo pode ser necessário um período de adaptação - e isso 
é natural. Abaixo estão listados oito pontos fundamentais para que tudo ocorra 
bem: 

 
1. Não é necessário preparar os peitos,  eles já estarão naturalmente prontos. 

 
2. Nas primeiras três semanas após o parto, fuja de sutiãs com aberturas 

especiais para amamentar porque eles aumentam as chances do leite ficar 
empedrado. 
 

3. Escolha um lugar confortável para a amamentação, principalmente porque o 
tempo de demora nas primeiras vezes serão ainda maiores, e não se 
esqueça de apoiar bem as costas. 
 

4. Confira se o bebê está abocanhando corretamente os seios, o bebê não pode 
pegar apenas a ponta do seio porque assim ele não fará a sucção 
corretamente. 
 

5.  Defina uma posição que também deixe o bebê confortável. 
 

6.  Alterne os seios mesmo que o bebê tenha preferência por um deles. 
 

7. Nunca puxa o peito para interromper a amamentação, utilize seu dedo para 
retirar a boca do neném aos poucos, isso evitará machucados. 
 

8. Não se esqueça que é importante não apressar o bebê ao amamentar, ainda 
mais no começo onde pode durar até 40 minutos até ele pegar o jeito, mas 
no geral serão necessários de 10 a 20 minutos em cada mamada. 
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SAÚDE DA MÃE 

São necessárias muitas calorias para que a mãe produza o leite, muito esforço 
físico e mental é utilizado para o processo de amamentação do bebê, portanto é 
fundamental que a mãe se preocupe com a própria alimentação e também com 
o próprio vigor físico. 
 
Não se esqueça de que se você estiver com leite sobrando, procure uma forma de 
fazer a doação porque muitos precisarão desse leite! 
 
 
O BEBÊ MAMOU O SUFICIENTE? 

Você pode identificar alguns sinais que te ajudarão na resposta como o fato da urina 
do bebê estar clara e sem odor, fezes sem ressecamento, sem choro após a 
mamada e os seios leves após a amamentação.  
 
Como dito no começo do texto o leite materno será o alimento exclusivo do bebê 
até os seis meses de idade onde você poderá incluir outros alimentos na 
dieta, mas o leite continuar apresente até os dois anos de idade. 
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POR FIM, E AS MAMADEIRAS? 

Nem a mamadeira nem chupeta são recomendadas pelo Ministério da Saúde 
porque atrapalham a forma como o bebê vai mamar diretamente no peito, inclusive 
o bebê pode se acostumar com a mamadeira e acabar recusando o peito da mãe.  
 
O ideal inclusive é que conforme o bebê vai saindo dos seios, ele vá para aqueles 
copos com bico e posteriormente para os copos normais. Amamentar não é fácil, 
mas se puder evitar a mamadeira, evite.  


