
REALIZAÇÃO:

MANUAL DA 
MAMÃE E

bebêbebê



ESSE É O SEU 
MOMENTO
Ao longo da gestação as futuras mamães passam por varias 
mudanças. Ela pode se sentir segura, feliz, linda e saudável, 
mas também podem sentir medo, angustia, cansada e 
insegurança com a gestação e o futuro do bebê. Lembrando 
que tudo isso é esperado, pois o processo de gestação envolve 
tanto mudanças físicas quanto emocionais.

Pensando nisso a Humanittare Consultoria desenvolveu 
o Programa Momento Maternidade para proporcionar 
tranquilidade e segurança às futuras mamães, durante todo 
período de gestação e 
puerpério.

Nesse manual você vai 
encontrar informações 
importantes de 
profissionais da área de 
saúde sobre gravidez, 
pré-natal, parto, pós-
parto, amamentação e 
os primeiros cuidados 
com o bebê.

Você poderá anotar 
todas as informações 
sobre a sua gravidez, 
incluindo as consultas, 
resultados de exames, 
peso, altura, pressão 
arterial e vacinas. Desta 
forma, é importante que 
o leve sempre com você 
às consultas de pré-natal 
e também no dia do 
parto.



GRAVIDEZ POSITIVO

GRAVIDEZ NEGATIVO

O COMEÇO 
DE TUDO
O começo da gravidez é um 
momento excitante e único. Ter 
um bebê crescendo dentro de 
você é uma das experiências mais 
sublimes da vida.

Você está pronta? Nossa intenção 
é lembrá-la de assuntos que 
devem ser discutidos com o seu 
médico, pois cada gravidez é 
uma experiência única e varia de 
mulher para mulher.

Aqui você encontrará dicas 
importantes sobre cuidados para 
a futura mamãe e seu bebê.



IMPOR-TANCIA
DO PRÉ-NATAL
O pré-natal é o acompanhamento que 
fazemos da gestante, desde o momento 
que confirmamos a gravidez até o período 
do parto. Posteriormente temos o 
acompanhamento puerperal – realizado no 
pós-parto.

Tem como objetivo a prevenção, a 
orientação, o esclarecimento e o 
diagnóstico de qualquer alteração da saúde 
da gestante e/ou do bebê.

Durante toda a gravidez são realizados 
exames laboratoriais que visam identificar e 
tratar doenças que podem trazer prejuízos 
à saúde da mãe ou do bebê.

Nas consultas médicas, o profissional 
deverá orientar a paciente com relação 
à dieta, higiene, sono, hábito intestinal, 
exercícios, vestuário, recreação, 
sexualidade, hábitos de fumo, álcool, 
drogas e outras eventuais orientações 
necessárias.



CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO

Vacinas BCG Hepatite B VORH
Rotavírus

Pentava-
lente 

(DTP+Hib+ 
Hep B)

DTP VIP e VOP Pneumo-
cócica 10

Meningo-
cócica C

Protege contra Formas 
graves da 

tuberculose
Hepatite B Rotavírus

Difteria, 
Tétano, 

Coqueluche, 
Hepatite B 

e meningite 
por 

Haemophilus 
influenzae 

tipo b

Difteria, 
Tétano e 

Coqueluche
Poliomielite

Pneumonia, 
otite, 

meningite 
e outras 
doenças 
causadas 

pelo 

Doença 
invasiva 
causada 

pela 
Neisseria 

meningitidis

Grupo Alvo Idade

Criança

Ao nascer Dose Única
(1)

Dose ao 
nascer (2)

2 meses 1ª dose 1ª dose 1ª dose   VIP
(1) 1ª dose

3 meses 1ª dose

4 meses 2ª dose 2ª dose 2ª dose   VIP
(1) 2ª dose

5 meses 2ª dose

6 meses 3ª dose 3ª dose   VIP
(1)

9 meses

12 meses Reforço (1) 1º Reforço 
(1)

15 meses 1º Reforço 1º Reforço 
VOPb (1)

4 anos 2º Reforço 2º Reforço 
VOPb (1)

9 anos

Adolescente 10 a 19
anos

3 doses: a
partir de 
7 anos de 
idade (5)

Entre 11 a 
12 anos de 
idade: 2º 

Reforço com  
a vacina

Meningo-
cócica ACWY 

(7)

Adulto 20 a 59
anos 3 doses (5)

Idoso 60 anos ou 
mais 3 doses (5)

Gestante 3 doses (5)



Vacinas Febre 
Amarela

Tríplice 
Viral Tetra  Viral

Varicela
Monova-

lente
Hepatite A HPV Dupla 

Adulto
dTpa 

(adulto)

Protege contra
Febre 

Amarela

Sarampo 
Caxumba e 

Rubéola

Sarampo 
Caxumba 
Rubéola e 
Varicela

Varicela Hepatite A HPV Difteria e 
Tétano

Difteria, 
Tétano e 

Coqueluche

Grupo Alvo Idade

Criança

Ao nascer

2 meses

3 meses

4 meses

5 meses

6 meses

9 meses Dose Inicial

12 meses 1ª dose

15 meses Dose Única
(1)

Dose Única 
(1)

4 anos Reforço (3) 2ª dose (6)

9 anos Uma dose
(4)

2 doses
(9)

Adolescente 10 a 19
anos

Uma dose
(4) 2 doses (5) 2 doses

3 doses e 
reforço a 
cada 10
anos (5)

10 a 19 anos

Adulto 20 a 59
anos

Uma dose
(4)

Até 29 anos: 
2 doses.

Entre 30 a 
59

anos: 1 
dose.

(5) e (8)

3 doses e 
reforço a 
cada 10
anos (5)

Profissional 
de Saúde: 1 

dose
+ reforços 
a cada 10 

anos
(10)

Idoso 60 anos ou 
mais

3 doses e 
reforço a 
cada 10
anos (5)

Gestante 2 doses (5)

1 dose 
a cada 

gestação 
(11)

(1) Até menor de 5 anos de idade;(2) Essa dose pode ser feita até 30 dias de vida do bebê;(3) Considerar intervalo mínimo de 30 dias 
entre as doses;(4) Pessoas entre 5 a 59 anos de idade não vacinadas - administrar uma dose e considerar vacinado;(5) A depender da 
situação vacinal, completar esquema;(6) Pode ser feita até menor de 7 anos de idade. Profissionais de saúde que trabalham na área 
assistencial devem receber uma ou duas doses a depender do laboratório produtor;(7) Para adolescentes na faixa etária de 11 e 12 
anos de idade, com a vacina Meningocócica ACWY, independente de dose anterior de Meningocócica C ou dose de reforço;(8) Profis-
sionais da saúde devem receber duas doses independente da idade;(9) Para meninas de 09 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos: 
2 doses - 0, 6 meses a depender da situação vacinal. Adolescentes e adultos de 9 a 26 anos vivendo com HIV/aids: 3 doses - 0, 2 e 6 
meses;(10) Profissionais de saúde e parteiras tradicionais, como dose complementar no esquema básico da dT e reforços a cada dez 
anos;(11) Apartir da 20ª semana gestacional (até 45 dias após o parto).



EXAMES REALIZADOS 
NA GESTAÇÃO

Durante as consultas de Pré-Natal, vários exames serão 
solicitados para avaliar a saúde da gestante, o andamento da 
gravidez e o desenvolvimento do feto. A partir dos resultados 
dos exames, a equipe de saúde poderá orientar a gestante, 
indicando os acompanhamentos e tratamentos mais 
adequados para prevenir futuras complicações. 

Hemograma

Serve para detectar a existência de infecções, anemia e outros 
problemas que, se não cuidados, podem p rejudicar a gestante 
e a formação do feto.
Como é feito: A partir de uma amostra do sangue da gestante, 
colhido em tubo de tampa roxa.
Quando se faz: Em geral, no primeiro e no terceiro trimestre 
da gestação. Poderá ser repetido outras vezes, a partir da 
avaliação do profissional de saúde.



Tipagem sanguínea

Serve para investigar se há risco de incompatibilidade entre o 
grupo sanguíneo da mãe e do bebê. 
Como é feito: A partir de uma amostra do sangue da gestante.
Quando se faz: Em geral, no começo da gravidez e a critério da 
equipe de saúde.

Glicemia

Serve para acompanhar a variação na taxa de açúcar (glicemia) 
no organismo da gestante, evitando assim problemas para a 
gestante e para a saúde futura do bebê.
Como é feito: A partir de uma amostra do sangue da gestante, 
Quando se faz: No começo da gravidez e no sétimo mês (30ª 
semana). 

Sorologia para sífilis (VDRL)

Serve para verificar se a gestante possui esta doença. Em caso 
positivo, será providenciado o tratamento ainda durante a 
gravidez. Quanto antes for detectado a doença e mais cedo 
forem iniciados os tratamentos menores serão as chances de 
problemas no desenvolvimento do bebê.
Como é feito: A partir de uma amostra do sangue da gestante, 
Quando se faz: No início da gestação (primeiro trimestre) e no 
sétimo mês (30ª semana).



Anti-HIV

Serve para verificar se a gestante possui o vírus do HIV. Em 
caso positivo, serão providenciadas, o mais cedo possível, as 
medidas para proteger a saúde da mãe e do bebê, reduzindo-
se, consideravelmente, o perigo de contaminação da criança.
Como é feito: A partir de uma amostra do sangue da gestante. 
Quando se faz: Recomenda-se logo no início da gravidez, pois 
se o resultado for positivo, a gestante receberá medicamentos 
para que diminuam as chances do bebê adquirir o vírus. 

Sorologia para hepatite B

Serve para verificar se a gestante possui o vírus da Hepatite B. 
Como é feito: Através do sangue da mãe.
Quando se faz: Nos primeiros meses da gestação. A gestante 
também pode ter sido vacinada contra a doença antes da 
gravidez nas Unidades Básicas de Saúde gratuitamente, 
devendo apresentar a carteira de vacina durante as consultas 
de pré-natal.

Sorologia para toxoplasmose

Serve para verificar se a gestante está infectada pelo parasita 
Toxoplasma gondii. Na gravidez, este parasita, quando não 
tratado, pode ser transmitido para o feto e causar sérios 
problemas em sua formação. 
Como é feito: através de uma amostra de sangue da mãe, 
Quando se faz: No início da gravidez.

Urina - Tipo 1

Serve para detectar possível infecção urinária ou problemas 
nos rins. Quando esta infecção não é devidamente tratada, 
pode causar anemia, ruptura prematura da bolsa amniótica e 
parto prematuro.
Como é feito: Através de uma amostra da primeira urina do dia 
da gestante.
Quando se faz: No início da gravidez e no sétimo mês (30ª 
semana) ou sempre que houver queixas como dor ao urinar, 
presença de sangue na urina  ou febre.



Sorologia para rubéola

Serve para detectar se a gestante possui o vírus causador da 
rubéola. 
Como é feito: Através de uma amostra de sangue da gestante.
Quando se faz: A critério da equipe de saúde ou quando não 
tiver sido vacinada.

Protoparasitológico de fezes (PPF)

Serve para descobrir se a gestante possui algum tipo de 
verminose que possa prejudicar a saúde da gestante e a 
adoção de cuidados preventivos para evitar problemas como, 
por exemplo, a anemia.
Como é feito: Através de uma amostra de fezes da gestante.
Quando se faz: A critério da equipe de saúde.

Cultura de secreção

Serve para descobrir a presença de bactérias causadoras de 
infecções, e que podem prejudicar a saúde do bebê, 
Como é feito: Através da coleta de secreção na vagina e/ou no 
ânus. 
Quando se faz: Geralmente, no terceiro trimestre da gravidez 
(37 semanas) ou a critério da equipe de saúde..

Papanicolaou

Serve para detectar precocemente alterações do colo do útero 
que podem evoluir para doenças mais graves, inclusive o 
câncer.
Como é feito: Através de coleta de células no colo do útero.
Quando se faz: No inicio da gravidez

Urocultura

Serve para investigar a presença de bactérias que podem 
causar infecção urinária. Se não for devidamente tratada (com 
o uso de antibióticos), essa infecção pode causar anemia, 
ruptura prematura da bolsa amniótica e parto prematuro.
Como é feito: Através de uma amostra da primeira urina do dia 
da gestante.
Quando se faz: A critério da equipe de saúde.



Ultrassonografia

Serve para diagnosticar gravidez, determinar a idade 
gestacional, acompanhar o andamento da gestação e o 
desenvolvimento bebê, verificar se a gestação é de gêmeos e 
qual o sexo do bebê (em torno do quinto mês, dependendo da 
posição do feto).

Quando se faz: Normalmente são realizadas duas 
ultrassonografias: a primeira entre o segundo e terceiro mês 
(entre 11ª e 13ª semanas) e a segunda, do oitavo para o nono 
mês (entre 34ª e 37 semanas). Se possível também é pedida 
uma no quinto mês (20ª semana) e caso haja necessidade, o 
médico poderá solicitar outros exames de ultrassonografia.



VACINAÇÃO
Vacinação na gestação é importante para evitar o 
desenvolvimento de doenças maternas e também imunizar o 
bebe de forma passiva. O Programa Nacional de Imunização 
(PNI) recomenda quatro vacinas nessa fase.

Dupla Adulto (dT) 
Previne contra difteria e tétano – 3 doses (a depender da 
situação vacinal anterior).

Hepatite B
3 doses (a depender da situação vacinal anterior).

dTpa  (Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto)
previne difteria, tétano e coqueluche. Uma dose a cada 
gestação a partir da 20ª semana de gestação ou no puerpério 
(até 45 dias após o parto).

Influenza (gripe)
A vacina contra a gripe uma das mais importantes durante a 
gestação. Além de imunizar contra o vírus da gripe, também 
protege de quadros mais graves com pneumonia. A vacina 
contra a gripe é a única que pode ser tomada em qualquer 
período da gestação.

VACINAS NÃO RECOMENDADA DURANTE A GRAVIDEZ
Podem ser aplicadas no puerpério e durante a amamentação:
• Tríplice Viral (Sarampo, Rubéola e Caxumba) • Catapora 

(Varicela) • HPV
• Dengue (Contraindicada, inclusive, para mulheres 

amamentando).
• Febre Amarela.

SINAIS DE RISCO
• Pressão alta
• Sangramento ou perda de 

liquido pela vagina
• Infecção urinária
• Ausência ou forte redução nos 

movimentos do bebê depois 
da 22° semana

• Inchaço nas mãos, no rosto e 
nos olhos.



DESEN-
VOLVI-
MENTO 

DO BEBÊ 
MÊS A 

MÊS



A CONTAGEM É EM 
SEMANAS
E FICA ASSIM: 
Primeiro trimestre:
Aceitação de um novo membro e o apoio da família são 
fundamentais. Do inicio até o fim da 12° semana de gravidez. É 
a fase do começo da gestação, do sono, dos enjoos.

1° Mês de gestação

O óvulo fertilizado É implantando no fundo do útero, se divide 
grupos de em as células que darão origem ao bebê, bolsa 
amniótica e a placenta. Nessa fase ele é considerado um 
embrião, com 4 semanas o bebê tem o tamanho de um grão 
de arroz, e possível identificar a cabeça e parte inferiores. 
Seu coração começa a bater e aparecem pequenos brotos 
que serão depois os braços e as pernas. A placenta começa 
a se formar e se prender à parede uterina onde o óvulo está 
implantado. O cordão umbilical sai de um lado da placenta. 
O líquido amniótico, já está se formando dentro de um saco 
gestacional. É mamãe bem-vinda à maternidade!

Afirmações: Estou estou pronta para fazer um belo capitulo de 
minha vida.

2° Mês de gestação

É a partir desse momento que o bebê passará a crescer. O 
sistema circulatório está em formação, assim como rosto 
do bebê. Na oitava, semana praticamente todos os órgãos 
internos estão formados e o embrião mede 1,5 cm. Ele é do 
tamanho de uma ervilha e pesa mais ou menos 7 gramas. Já 
faz movimentos espontâneos, embora seja muito cedo para 
que você possa senti-los.

Afirmações: Meu corpo se adapta com facilidade às mudanças 
da gravidez. Meu corpo é um templo de amor e leveza.



3° Mês de gestação

Nessa fase o bebê já é considerado como feto. De 9 a 
12 semanas (durante o 3º mês) seu rosto já está quase 
todo formado e os olhos já têm as pálpebras. Inicia-se o 
funcionamento do cérebro, e ele já se movimenta e mexe os 
braços e as pernas. A boca do seu bebê pode abrir e fechar e 
está começando a fazer movimentos de engolir e sucção. Já se 
formou o cordão umbilical, que liga o bebê à placenta. Ao final 
do 3º mês o coração já pode ser ouvido durante a consulta de 
pré-natal através do ultrassom.

OBS. Muito cuidado até o terceiro mês, pois é o período que 
mais acorrem abotoamento.

Afirmações: Eu e meu bebe estamos seguros em todas as 
fases da gestação.



Segundo trimestre
É o período que as gestantes se sentem melhor e mais 
dispostas, O vinculo da mãe com bebe aumenta, pois é o 
período que o bebe começar a mexer. Do início das 13° 
semana até o fim da 27°semana Uma fase que esta mais 
disposta.

4° Mês de gestação

Entre 13 e 14 semanas iniciam-se os movimentos respiratórios 
e das mãozinhas. • Entre 15 e 16 semanas a pele, ainda 
transparente, começa a se engrossar. O bebê já tem cílios e 
sobrancelhas e seus movimentos começam a ser percebido, 
isso porque o bebê ainda é muito pequeno mesmo, com cerca 
de 10 cm a 12 cm de comprimento e pesando pouco menos 
de 85 g, Nessa fase o coração bate muito mais rápido do que o 
seu.

Afirmações: Eu amo comer alimentos saudáveis, que dão 
energia necesseria para mim e para bebê. 

5° Mês de gestação

Entre 18 a 19 semanas ele pode medir de 17 cm a 20 cm e 
pesar de 200 g a 250 g. Já consegue sugar, engolir e piscar. Ele 
pode soluçar o que é normal. Os olhos, as narinas e a boca 
esta formadas. Se você ainda não descobriu o sexo do seu 
bebê, é agora que se consegue descobrir se você terá uma 
menina ou um menino.

Afirmações: Meu corpo sempre esteve esta e estará em 
perfeita saúde  durante toda gestação.

6° Mês de gestação

Nessa fase os movimentos podem aumentar e o bebê passa a 
reconhecer sons. Os movimentos ficam mais intensos e você 
os percebe bem. Há momentos em que ele está dormindo e 
momentos em que fica acordado. Ele se alimenta por meio 
do cordão umbilical e da placenta. No final do 6° mês o bebê 
mede de 30,5 cm a 33 cm e pesa cerca de 500 g a 680 g. 

Campo para ultrassom ou foto:
Afirmações: Eu me comunico com meu bebê todos os dias e 
digo a ele que sua mãe te ama muito.



Terceiro trimestre
Devido mudanças np corpo da mãe, nesse período podem 
apresentarem: Mal-estares, Dispneia (falta de ar), diminuição 
dos movimentos, medo do parto. Essa fase é a partir da 28° 
semana de gravidez até final da gestação.

7° Mês de gestação

Nos últimos três meses da gestação a maioria dos bebês se 
coloca de cabeça para baixo (posição cefálica). Começa a dar 
sinais de querer nascer, com o surgimento das primeiras 
contrações. De 27 a 30 semanas ele pode pesar 1 kg e medir 
cerca de 30 cm. Já percebe a luz fora do útero, abre e fecha os 
olhos. Escuta e identifica vários sons, como vozes e músicas. O 
espaço dentro do útero vai ficar cada vez mais justo. 

Afirmações: Meu corpo é poderoso e saudável, estamos 
seguros.



8° Mês de gestação

Com 32 semanas já pesa 2 kg. Sua pele fica coberta por uma 
substancia esbranquiçado, o vérnix, que traz proteção e o 
ajudará a se deslizar pelo canal do parto. Ele já está todo 
formado, mas não está maduro. Falta pouco... É preciso ter 
paciência para esperar o tempo certo de nascer. A natureza 
sabe o melhor momento! Antecipar o parto sem necessidade é 
prejudicial para você e seu bebê.

Afirmações: Eu sou uma mãe feliz, e não vejo a hora de ver 
você em meus braços!

9° Mês de gestação

Os órgãos já estão todos funcionando, os pulmões já estão 
prontos para funcionar sozinhos.  O bebe ganho 250g por 
semana. O sangue circulando através da placenta compartilha 
seus anticorpos com o bebê para ajudar a combater infecções 
após o nascimento.

Afirmações: Eu respeito minha opinião com relação tipo de 
parto, eu sou uma mãe incrível.



PRINCIPAIS DESCON-
FORTOS GERADOS 

PELA GRAVIDEZ



Náusea e vômito: Surgem nas primeiras semanas e tende a 
melhorar com 12 semanas. 

Sialorreia/ Salivação excessiva: Aumento da produção 
devido hormônios da gravidez ou diminuição da deglutição 
devido enjoos.

Constipação: Devido aumento do hormônio progesterona 
leva relaxamentos de alguns órgãos, entre os órgãos esta 
intestino, que sofre redução de sua capacidade de contrair 
consequentemente levando alteração no transito intestinal e 
resultando em prisão de ventre e dificuldade para evacuar.

Dores nas costas: A dor nas costas durante a gestação e 
após o parto é comum e muito frequente. Isso ocorre devido 
as transformações no corpo da mulher (crescimento da 
barriga) e a ação do Hormônio estrogênio, que favorecem 
a dilatação dos vasos e prepara o corpo da gestante para 
o aumento do volume sanguíneo em veias e arteriais.  Para 
amenizar esses desconfortos o principal é ter uma boa 
postura, praticar atividade física, não ganhar muito peso 
durante a gestação, além disto, um fisioterapeuta especializado 
é capaz de avaliar sua postura orienta-la sobre as modificações 
para não sobrecarregar a coluna.

Desejos estranhos na gravides: 
São reais e peculiares de cada 
gestantes, eles aparecem a 
partir 12/ semanas de gestação 
e são causado pela mudança do 
hormônio estrogênio, podendo 
alterar o humor da gestante, 
querer comer algo que não comia, 
não suportar cheiro de algo que 
estava acostumada a comer antes. 
Uma dica para os maridos é: Se 
sua esposa estiver com desejo 
de comer algo diferente, mesmo 
sendo a noite, realize o seu 
desejo, pois esse carinho é muito 
importante para saúde emocional da gestante.

Corrimento vaginal: São sintomas normais na gravidez, 
normalmente intensifica no 2 trimestre. Esse corrimento é 
fisiológico, ou seja, natural da gravidez, é espesso, leitoso ou 
transparente sem odor.

Infecção Urinária Na Gestação: É a doença que se 



apresenta com mais frequência na gravidez. 
Isso acontece devido às modificações 
morfológicas e fisiológicas dos rins e das 
vias urinárias favorecendo a multiplicação 
da bactéria nessa região. Vale ressaltar a 
importância do pré-natal, para detectar 
pra solicitque a infecção deve se tratada 
imediatamente, o não tratamento pode 
favorecer trabalho de parto prematuro  e 
conseguintemente o bebê nascer com baixo 
peso. Dicas preventivas: Evitar segurar a 
urina; Beber bastante agua; Realizar higiene 
intima todos os dias com sabonete.

Aumento Das Mamas: Acontecem na 5° e 6/ semanas de 
gestação, devido alterações hormonais produzido na gravidez, 
também, ocorrem alterações de aparência das mamas, 
escurecimento do mamilo, aparecimento de veias ao redor dos 
seios. Tais alterações duram ou ocorrem até final da gestação.

Cansaço E Sono: Se você tem uma rotina 
no dia a dia cansativa, essa sensação 
tende a aumentar no inicio da gravidez. 
O sono aumenta, apresenta dificuldade 
para levantar da cama, tudo isso em 
especial devido a progesterona que 
agem diretamente no sistema nervoso 
central, respiratório e cardiovascular. Uma 
boa noticia é que tende melhorar no 2° 
trimestre, mas podendo retornar no 3° 
trimestre.

Aumento da frequência urinária: 
Ocorre devido redução da capacidade da bexiga se esvaziar 
completamente, devido relaxamento provocado pelos 
hormônios da gravidez. No final da gestação o peso do bebe 
comprimi bexiga consequentemente levando redução da 
capacidade de armazenamento fazendo com que pequenos 
volumes já desencadeiam a vontade de 
urinar.

Oxilação de humor: Mudanças súbitas 
de humor são muitos comuns na gestação. 
Coisas pequenas podem ganha ruma 
relevância desproporcional.



CUIDADOS COM AS 
MAMAS



No decorrer da gravidez é importante ter 
alguns cuidados especiais com as mamas que 
facilitarão a amamentação e evitarão rachaduras 
nos bicos (fissuras nos mamilos).

O que fazer: Para 
preparar para as 
mamas para a 
amamentação, pode-se:
• Durante a higiene diária, lavar 

as mamas com água sem 
sabão para não remover os 
óleos naturais da pele;

• Não passar cremes hidratantes 
sobre os mamilos para não 
deixar a pele muito fina e 
sensível;

• Utilizar de um sutiã 
confortável, de alças largas, 
que sustente as mamas e que 
as acomode por inteiro;

• Tomar sol até às 10 horas da 
manhã ou após às 3 horas da 
tarde, ou usar uma lâmpada 
de 40 watts a um palmo 
de distância das mamas 
(especialmente nos bicos) para 
deixá-las mais resistentes, 
durante toda a gestação.

• Usar uma bucha natural para 
massagear as mamas, inclusive 
sobre as aréolas, sem esfregar 
com força para não causar 
ferimentos;

• Se as mamas ainda não estão 
grandes e pesadas, pode-se 
ficar sem sutiã e usar uma 
camisa de algodão folgada. O 
atrito provocado pelo tecido 
irá fortalecer a pele dos seios.



Fique tranquila, o seu bebê 
está protegido na barriga, 
dentro da bolsa d’água. 
Qualquer posição é possível, 
desde que você não sinta 
desconforto. Durante as 
relações sexuais o bebê tanto 
pode ficar quieto quanto se 
mexer muito e, na hora do 
gozo, é muito comum a barriga 
ficar dura. Você só não deve 
fazer sexo se sentir dor na 
barriga ou na vagina, tiver 
sangramento ou estiver com a 
bolsa d’água rompida. Nesses 
casos, procure imediatamente 
a unidade de saúde.

SEXO NA
GRAVIDEZ
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PARA A 
FUTURA 
MAMÃE



Qual deve ser 
o tempo de 
internação?

Depende do tipo de parto:
NORMAL: alta em 24-48 horas. 
CESÁRIA: 48-72 horas.
 
A alta hospitalar é dada 
após a paciente estar em 
condições de andar sem 
apoio, com intestino e 
bexiga funcionado sem 
problemas. 

As condições de alta 
dependem também 
das perdas sanguíneas 
durante o parto. A grávida 
está preparada para perder 
até 1500 ml de sangue sem 
problemas. Isso acontece por 
todo aquele aumento de volume 
sanguíneo que aconteceu durante a 
gestação. As perdas normais são: 
Durante o PARTO NORMAL = 400 a 
600 ml; 
Durante a CESÁRIA = 800 a 1000 ml.

Primeiramente vem o alívio 
com o êxito do parto. Depois 
chega a vontade de se 
relacionar com o recém-
nascido. Em seguida 
sensação de insegurança e 
algumas vezes certo grau 
de depressão, causada 
pela impressão de que 
nada sabe sobre como 
cuidar do novo ser que 
agora está fora do útero e 
totalmente dependente de 
sua presteza e de seu amor.

1

Como serão as 
minhas reações 
emocionais? E 
a depressao 
pos-parto?

2



Em quanto 
tempo eu posso 
levantar ou 
andar?

3
Devemos estimular que a 
puérpera (a mulher que 
acabou de dar à luz) 
levante precocemente 
de seu leito, se houver 
condições, 6 horas após o 
parto normal, e 12 horas 
após a cesárea. Andar 
precocemente melhora 
o funcionamento dos 
intestinos e da bexiga 
e evita complicações 
tromboembólicas, ou 
seja, a coagulação do 
sangue dentro das veias, 
o que pode acontecer, 
principalmente nas pernas.

Um inchaço nas pernas, 
principalmente do lado esquerdo, 
é comum nos primeiros dias pós-
parto. Isso se deve à redistribuição 
dos líquidos contidos na placenta. É como 
se parte desse líquido fosse armazenado de 
forma temporária nas pernas. Deitar com as pernas 
elevadas pode ajudar a diminuir esse tipo de problema. 

Em quanto tempo o 
intestino volta ao 
normal? 

4
É normal uma certa demora 
do funcionamento intestinal, 
particularmente, após a 
cesárea, quando uma 
pequena quantidade de 
sangue que fica dentro 
do abdome dificulta 
o peristaltismo ou a 
movimentação dos 
intestinos. Assim, uma 
dieta rica em fibras e 
alguns laxativos leves 
serão utilizados nos 
primeiros 3 dias.



E a 
bexiga?5

Urinar se torna impossível 
após anestesia (primeiras 
12 a 24 horas). Por isso 
usamos sonda vesical (na 
bexiga) de demora (que 
fica por algum tempo) 
após a cesariana. Às 
vezes, mesmo depois 
que se retira a sonda 
(12 horas após a 
intervenção), há certa 
dificuldade em se obter 
a primeira micção. As 
primeiras micções podem 
inclusive ser dolorosas.

Como 
deve ser a 
higiene?

6
Assim que a puérpera 
se levanta deve tomar 
um banho. 

O fato de lavar a cabeça 
não afeta e evolução 
saudável do puerpério. 



Quais os 
cuidados com
os curativos? 

São retirados após 24 
horas do parto, no caso 
de cesárea. Podem ser 
molhados durante o 
primeiro banho desde 
que depois sejam 
trocados. Após o 
segundo dia mantemos 
o corte descoberto sem 
necessidade de curativos, 
apenas deve ser limpo 
com água corrente e 
sabonete e após isso deve 
ser muito bem seco. 

A episiotomia (corte realizado 
no períneo para facilitar a 
expulsão fetal durante o parto 
normal) requer apenas limpeza 
com água e sabonete durante o 
banho. 

Quando 
voltar ao 
medico?

8
A paciente que amamenta 
não terá suas menstruações 
regulares e com muita 
frequência terá ausência 
delas. Naquelas que não 
estão amamentando, a 
primeira menstruação 
poderá vir logo após a 
sexta semana pós-parto. 
Desse modo, é após 
40 dias que a primeira 
revisão médica do parto 
deve ser feita. Nos casos 
de cesariana é aconselhável 
uma revisão 10 dias após 
a retirada dos pontos (que 
é feita uma semana após a 
intervenção).

7



Em quanto tempo 
o utero volta 
ao normal? 

9
De modo geral, 6 semanas é tempo 
suficiente para que o útero volte 
ao tamanho e peso normal. No 
primeiro dia pós-parto ele já se 
encontra na cicatriz umbilical 
e após 10 dias ele está na 
sínfise púbica (ao nível do 
osso púbico, logo acima dos 
pelos pubianos). 
A cicatriz da área de 
inserção placentária dentro 
do útero (área sangrante) é 
responsável pela presença 
de um constante fluxo de 
líquidos através da vagina 
no período puerperal, 
denominados de lóquios. No 
início os lóquios são vermelhos 
(rubros), depois vermelho-claros 
e a seguir amarelados, cessando 
após a sexta semana. Portanto, 
nas primeiras 2 a 3 semanas é 
normal apresentar um sangramento 
semelhante ao da menstruação, 
que depois vai se tornando claro e 
amarelado, até parar. É comum nos 2 ou 3 
dias que seguem o parto a presença de cólicas, 
principalmente durante a amamentação, que são a 
tradução de contrações vigorosas do útero, com o intuito 
de acelerar a involução desse órgão.

E o meu peso? 
Em quanto 
tempo volto 

10
Um ganho de peso de 9 a 10 
Kg durante a gravidez está 
relacionado a retenção de 
água. É normal uma perda 
de 5,5 Kg logo após o 
parto devido a saída do 
feto, placenta, líquido 
amniótico e involução 
uterina. Outros 4,5 Kg são 
eliminados nas 6 semanas 
seguintes, sendo cerca 
de 1,5 Kg na primeira 
semana pós-parto e 3,0 
Kg nas outras 5 semanas. 
Assim, esses 9 a 10 Kg 
serão sempre perdidos, 
porque correspondem ao 
acúmulo de água durante 
a gestação. A quantidade de 
quilos que ultrapassou esses 
10 kg, será o restante que você 
poderá perder durante o período 
de amamentação, ou seja, nos 
primeiros 6 meses.



Banho

ALEM DE LIMPAR AJUDA 
O BEBE A RELAXAR
´

^



CUIDADOS 
IMPORTANTES COM O 
RECÉM-NASCIDO
Considera-se que na vida intrauterina, a maioria dos bebês 
vivem em condições ideais, no que diz respeito ao meio líquido, 
onde se encontram protegidos de choques bruscos, mudança 
de temperatura ou agressão que lhes ocasione desconforto 
físico. 

O banho não deve demorar muito, em especial nos primeiros 
dias. Não é preciso encher demais a banheira nem usar água 
fervida, mas o ideal é que a temperatura da água seja próxima 
a do corpo do bebê (cerca de 36º C.) Escolha um cômodo da 
casa que não tenha correntes de ar; se possível, um ambiente 
calmo e relaxante, onde você possa banhá-lo e trocá-lo. Em 
dias quentes, você pode dar o banho no horário em que 
desejar, sendo possível dar mais de um banho por dia, nos dias 
frios escolha os períodos mais quentes do dia (as 11 ou as 15 
horas).



HIGIENE
Realize a limpeza adequada da banheira. 
O cuidador deve lavar as mãos, estar 
com as unhas bem curtas, retirar anéis, 
pulseiras e relógios.

MATERIAIS 
PARA O BANHO

- Algodão
- Hastes Flexíveis 
(Cotonetes)
- Sabonete Neutro
- Banheira de parede 
rígida
- Escova de cabelo
- Álcool 70 %

ÁGUA DO BANHO
- O ideal é que haja água suficiente para o bebê flutuar. 
- Sentir a temperatura da água com parte inferior do 
antebraço, deve estar morna - em torno de 36 graus, 
temperatura próxima a do corpo do bebê.

- Tesoura de unha
- Creme preventivo 
de Assaduras
- Óleo de amêndoas
- Roupa
- Toalha macia 
(toalha-fralda)
- Fralda descartável 

Rosto: Antes de colocar o 
bebê na água, limpar:
Ouvidos: limpe apenas a 
parte externa com uma 
bola de algodão embebida 
em água, sem penetrar no 
canal auditivo. Seque bem 
atrás da orelha; 

Olhos: limpe cada 
pálpebra com uma bola 
de algodão embebida 
em água. Limpe do canto 
externo para o interno; 
Face: use apenas água; 

Cabeça: 
- Tire as roupinhas do bebê, 
deixando apenas a fralda,
- Envolva-o em uma toalha 
prendendo delicadamente 
seus bracinhos. 
- Incline a cabeça do bebê 
sobre a banheira e lave a 
cabeça e o rosto sem colocá-lo 
dentro da água.
- Não use nenhum sabão na 
face, apenas água limpa.
- Passe a mão delicadamente 
nos olhinhos para tirar toda a 
sujeira. 
- Finalize essa etapa secando a 
cabeça e o rostinho.

01
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03



O BANHO
Retire a fralda; Limpe bem o seu bumbum com algodão 
umedecido; Comece a limpar com água e sabão neutro, o 
peito, a barriga, as perninhas, o umbigo e os bracinhos; Vá 
jogando pequenas porções de água; Vire a criança de costas 
e repita o mesmo processo na parte de trás; Não esfregue o 
sabonete diretamente na pele do bebê. 

Regiões que merecem atenção especial: 
Genitais, Mãos, Pés, Dobrinhas, Axilas, Pescoço, Entre os dedos, 
Parte de trás da orelha.

TROCA DE FRALDAS

No horário da 
mamada ou 
sempre que o bebê 
evacuar; Limpeza 
do bumbum com 
algodão e água 
morna; Em meninas 
é preciso fazer a 
higiene na vagina, 
de cima para baixo; 
Evite movimentos 
bruscos que possam 
fazer com que o 
bebê regurgite.

04
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COTO UMBILICAL

Deve ser feito três vezes ao dia, com álcool 70%; Certifique-se 
de elevar o coto suavemente, de modo que o álcool atinja a 
área em que o cordão se insere na base; Se houver secreção 
ou sangramento, faça o curativo sempre que trocar a fralda; 
Aos poucos, o coto ficará mais endurecido, seco e escuro; A 
maior parte cai até a segunda semana de vida e um pequeno 
sangramento é normal; É importante que esta área esteja 
sempre seca e deve-se evitar o atrito com as roupas; Durante o 
curativo, o bebê pode reclamar da temperatura fria do álcool.
Quando Procurar o Pediatra: Quando houver Febre, 
Sangramento abundante, Excesso de secreção,  Odor 
desagradável.

AS ROUPAS DO BEBÊ
Não vista roupas em excesso nem apertadas demais; As mãos 
e os pés do bebê são sempre mais frios que o resto do corpo, 
por isso, não servem como guia para a escolha da quantidade 
de roupas; Dê preferência a roupas de fibras naturais, como 
algodão, cambraia e linho, e que tenham aberturas laterais, 
nas costas ou na frente; Evite roupas que têm de ser colocadas 
pela cabeça do bebê; Lave separadamente roupas, fraldas, 
babadores, roupas de berço e toalhas com sabão neutro 
(de coco); Não é aconselhável o uso de qualquer tipo de 
amaciante; As roupas devem ser passadas com ferro quente e 
guardadas em lugar limpo e fechado.

O QUARTO DO BEBÊ
Dê bastante atenção à limpeza do quarto onde o bebê dorme 
e seus objetos; Evite cortinas, carpetes e bichos de pelúcia 
em grande quantidade; Abra diariamente as janelas para que 
o ambiente possa ser ventilado e receba iluminação natural; 
É recomendável que o colchão do berço seja revestido com 
material plástico, frequentemente limpo; Nos primeiros 
meses, é melhor não usar travesseiros, eles podem ser 
substituídos por uma fralda presa nas laterais do berço, na 
altura da cabeça do bebê; Evite colocar o berço embaixo de 
janelas; Se possível, deixe todo o material necessário para a 
higiene do bebê em um só lugar (na cômoda, por exemplo).
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FISIOTERAPIA 
NA GESTAÇÃO



Dê bastante atenção à limpeza do quarto onde o bebê dorme 
e seus objetos; Evite cortinas, carpetes e bichos de pelúcia 
em grande quantidade; Abra diariamente as janelas para que 
o ambiente possa ser ventilado e receba iluminação natural; 
É recomendável que o colchão do berço seja revestido com 
material plástico, frequentemente limpo; Nos primeiros meses, 
é melhor não usar travesseiros, eles podem ser substituídos 
por uma fralda presa nas laterais do berço, na altura da cabeça 
do bebê; Evite colocar o berço embaixo de janelas; Se possível, 
deixe todo o material necessário para a higiene do bebê em 
um só lugar (na cômoda, por exemplo).

Manter a postura correta é fundamental para se adaptar às 
modificações do corpo.

Alterações posturais 
na gestante



O cuidado com a postura começa com o levantar da cama. 
Nunca se levante de barriga para cima, vire-se para o lado e 
empurre com os braços.

COMO MANTER A 
POSTURA CORRETA 
NA GESTAÇÃO?



Ao sentar-se, dê preferência 
para cadeiras com encosto 
e com apoio para os braços. 
Devido às modificações que 
acontecem nas curvaturas 
da coluna vertebral durante 
a gestação, muitas vezes 
será necessário colocar um 
travesseiro entre a coluna e a 
cadeira, para acomodar bem 
estas curvaturas, desta forma:

As tarefas domésticas 
podem ser desempenhadas 
normalmente, desde que 
tenha cautela na atividade. 
Evite ficar em pé durante 
períodos prolongados 
de tempo, para que não 
apareçam inchaço nas pernas 
e nos pés.
Ao fazer atividades como 
lavar louça, lavar roupas ou 
cozinhar apoie os pés em um 
banquinho, alternando-os.

Para varrer ou 
passar pano 
em casa utilize 
vassouras e 
rodos com cabos 
longos, para 
evitar que curve 
a coluna durante 
a limpeza. Outra 
dica importante 
é evitar a rotação 
do tronco 
durante estas 
atividades.



A melhor posição para dormir é a de lado, preferencialmente 
do lado esquerdo, para evitar a compressão da veia cava 
inferior. Utilize um travesseiro para a cabeça, um para a barriga 
e um entre os joelhos. Observe:



Para pegar objetos no chão, dobre os joelhos. Evite curvar a 
coluna para frente.

As articulações durante a gestação
A relaxina é um hormônio produzido durante o período gestacional, 
cujo objetivo é preparar o corpo para o momento do parto. Ele atua nas 
articulações, deixando-as mais móveis, o que favorece a dilatação da pelve 
e, consequentemente, a saída do bebê pelo canal vaginal.  
Porém, este hormônio também atua em outros locais como no tornozelo, 
diminuindo a estabilidade e favorecendo as torções. Por este motivo, a 
gestante deve sempre utilizar calçados firmes aos pés e evitar o uso de 
salto alto.



A musculatura do assoalho pélvico
Existe uma musculatura localizada 
na região inferior da pelve (assoalho 
pélvico), que tem a função de 
sustentar os órgãos e controlar 
a saída da urina e fezes. Quando 
precisamos “segurar o xixi” 
contraímos esta musculatura.
Alterações da gravidez e do 
parto podem comprometer esta 
musculatura e tornar a sua função 
ineficaz, ocasionando perdas de 
urina em situações como fazer 
força, tossir, dar risada ou correr.

Com o objetivo de evitar esta 
situação, exercícios para fortalecer 
a musculatura do assoalho pélvico 
devem ser realizados regularmente! 

Uma forma de realizar os exercícios 
é a seguinte:
- Posição: Deitada de barriga para 
cima, com os joelhos dobrados;
- Contrair a musculatura (força para 
“segurar o xixi”) por 5 segundos;
- Descansar por 5 segundos;
- Repetir esta série por 10 vezes.
Os exercícios devem ser realizados 
de 2 a 3 vezes por dia e é importante 
lembrar de não contrair, durante 
os exercícios, a musculatura do 
abdômen ou dos glúteos (o que 
é muito comum). Caso tenha 
dificuldade na realização destes 
exercícios, poderá procurar 
locais que realizam Fisioterapia 
Uroginecológica.

O inchaço nas pernas
As mudanças hormonais e o aumento 
do volume sanguíneo e do peso 
corporal são responsáveis por outra 
alteração comum na gestação: o 
inchaço nos membros inferiores. 
Exercícios como movimentar os pés 
para cima e para baixo e realizar 
movimentos circulares podem auxiliar 
na diminuição deste inchaço.

A drenagem linfática manual 
também pode ser realizada 
durante a gestação, para acelerar 
a circulação do sistema linfático, o 
que também reduz o inchaço. Da 
mesma forma, o seu médico deverá 
autorizar e deve ser realizada com 
um Fisioterapeuta especializado.

O exercício físico também 
contribui para a melhora da 
circulação sanguínea e também 
reduz o inchaço.  Eles devem ser 
realizados durante a gestação, mas 

é necessária a autorização de seu 
médico e o acompanhamento de 
um profissional especializado.

Problemas renais ou cardíacos 
podem ser contraindicações para 
a realização de drenagem linfática. 
Por isso, em todo tratamento deve 
ser autorizado pelo seu médico e 
acompanhado por um profissional 
especializado.



A gestação é um período mágico e de muita transição. A 
natureza modifica o corpo e a mente para transformar a 
mulher em mãe. Isso não é um processo fácil. Após 7 a 10 dias 
da fecundação o sangue da mãe começa alimentar o filho, e 
aí vem a grande responsabilidade da gestação, a alimentação. 
Apesar de normalmente as mulheres lutarem contra a balança, 
o período de gestação não é um período para se realizar 
dietas e restrições alimentares, mas sim um momento em que 
devemos buscar ser o mais saudável possível.

ALIMENTAÇÃO NA 
GESTAÇÃO



ESTADO 
NUTRICIONAL 

INICIAL

AUMENTO DE 
PESO TOTAL (KG)

Baixo Peso 12 - 18

Normal 10 - 13

Sobrepeso 7 - 10

Obesidade 6 - 7

Um indicador de que a alimentação está adequada 
é o ganho de peso durante a gestação, que deve 
seguir os critérios da tabela abaixo:

Recomendação de ganho de peso 
ponderal gestacional:

O ganho de peso 
da gestação é 
avaliado através 
de uma curva 
onde é exposto 
o IMC (cálculo 
realizado através 
do peso e estatura) 
relacionado com a 
idade gestacional 
em semanas, esses 
pontos formam 
um linha, que 
deve sempre estar 
subindo e nunca 
descendo.

Gráfico de 
Acompanha-
mento Nu-
tricional da 
Gestante

Índice de massa 
corporal segundo 
semana de 
gestação



QUEM SÃO E O QUE FAZEM OS 
PRINCIPAIS NUTRIENTES EM NOSSA 
ALIMENTAÇÃO

Proteínas

É o nutriente responsável pelo 
crescimento, desenvolvimento e 
manutenção de tecidos.Está presente 
nos alimentos de origem animal e 
leguminosas (grãos).

Carboidratos

É o nutriente responsável por fornecer 
energia para o corpo. É encontrado em 
alimentos como batata, mandioca, milho, 
pães, macarrão, farináceos.

Gorduras

É o nutriente responsável no transporte 
de vitaminas, é componente de 
membranas celulares e também fornece 
energia ao corpo. São os óleos e 
gorduras.

Vitaminas e minerais

Tem como função regular o 
funcionamento do organismo. São 
encontrados nas frutas verduras e 
legumes.



Ferro e Vitamina C

O ferro é importante na formação do 
sangue. A necessidade desse mineral 
duplica durante o período da gestação, 
sendo que sua carência (anemia), é 
comum na gravidez, pois, o suprimento de 
sangue aumenta cerca de 50%. 
É, então, necessário ferro em grande quantidade. Os alimentos 
ricos em ferro são as carnes vermelhas, fígado, peixes, frutos 
do mar, aves, ameixas e outras frutas secas, feijões, hortaliças 
folhosas. A vitamina C ajuda na absorção do ferro, e pode ser 
encontrada nos seguintes alimentos: kiwi, laranja, morango, 
melão, melancia, mamão, abacaxi, brócolis, pimentões verdes, 
tomate, aspargos, couve-flor, entre outros.

Cálcio

As mulheres grávidas necessitam de cálcio 
extra, principalmente no terceiro trimestre, 
quando os ossos do bebê estão endurecendo 
e os dentes estão se formando. O corpo da 
mulher também está estocando cálcio para 
produção de leite após o nascimento do bebê. 
Se a alimentação é pobre neste mineral, é possível ter 
câimbras nas pernas, cáries dentárias e perda de dentes, ou 
osteoporose mais tarde, isso porque, se não ingere cálcio, o 
bebê o retira das reservas do corpo da mãe, principalmente 
dos ossos.

Ácido fólico

O ácido fólico é o mais importante fator de risco 
para os defeitos do tubo neural identificado até 
hoje. 
Fundamental no processo da multiplicação 
celular, interfere com o aumento dos eritrócitos, o 
alargamento do útero e o crescimento da placenta e do feto. 
As gestantes são propensas a desenvolver deficiência de 
folato devido ao aumento da demanda desse nutriente 
para o crescimento fetal e tecidos maternos, além da dieta 
inadequada, hemodiluição fisiológica gestacional e influências 
hormonais. É encontrado no fígado, feijão, vegetais frescos de 
folhas verde-escuras, especialmente o brócolis e espinafre. 
Carne bovina magra e batata também são boas fontes.



Edulcorantes artificiais

Os edulcorantes devem ser evitados pois tem efeitos 
teratogênicos (causar má formação fetal):
- Aspartame;
- Sacarina e ciclamato;
- Sucralose;
- Stevia.

OUTRAS SUBSTÂNCIAS...

Cafeína

Essa substância pode atravessar a placenta e causar alteração 
da frequência cardíaca e da respiração fetal, não devendo se 
ultrapassar duas a três xícaras.

Álcool

Doses elevadas podem prejudicar o transporte de oxigênio 
pelo cordão umbilical, podendo causar lesão celular fetal, 
agrava a desnutrição;
- Fornecem calorias vazias;
- Elevado efeito tóxico para o feto, levando ao RCIU, RNPT, 
abortos espontâneos e SAF em que são afetados os olhos, o 
nariz, o sistema nervoso central, os baixos boletins de apgar, 
ocasionando prejuízos no crescimento.



AJUSTES FISIOLÓGICOS 
MATERNOS

Modelo de 
alimentação

Antes de mostrar 
um modelo de 
alimentação na 
gestação é importante 
saber quantificar o 
tamanho das porções, 
para isso podemos 
consultar o quadro 
abaixo:

Função digestiva:

-   Apetite e hábitos alimentares: 
-   Boca;
-   Esôfago, estomago e intestino;
-   Fígado e vesícula;
-   Metabolismo glicídico;
-   Metabolismo lipídico;
-   Metabolismo proteico;
-   Peso.

PORÇÕES

Filés de 
peixe e aves

Bifes de carne 
vermelha

Frutas, arroz, 
macarrão, 

verduras cozidas

Salada de 
folhas



1 a 2 porções

1 a 2 porções

1 a 2 porções

3 porções

4 a 5 porções

1 porção

3 a 5 porções

5 a 9 porções

Óleos e gorduras

Carnes e Ovos

Leite e derivados

Hortaliças

Açucares e doces

Leguminosas

Frutas

Cereais, pães, tubércu-
los, raizes e massas

1º TRIMESTRE

MODELO DE 
CARDÁPIO
Café da manhã Pão francês;

Requeijão ligth;

Vitamina de maçã (leite desnatado e açúcar);

Banana

Lanche da manhã Pera

Almoço Arroz

Feijão

Bife grelhado (sem gordura)

Beterraba

Alface com tomate

Kiwi

Lanche da tarde Biscoito integral
Requeijão ligth

Jantar Arroz

Filé de frango grelhado

Cenoura refogada

Escarola

Ceia Suco de laranja (natural sem açúcar)



2º TRIMESTRE
1 a 2 porções

2 a 3 porções

1 a 2 porções

3 a 4 porções

4 a 5 porções

2 porções

3 a 5 porções

6 a 9 porções

Óleos e gorduras

Carnes e Ovos

Leite e derivados

Hortaliças

Açucares e doces

Leguminosas

Frutas

Cereais, pães, tubércu-
los, raizes e massas

MODELO DE 
CARDÁPIO
Café da manhã Pão francês;

Requeijão ligth;

Vitamina de maçã (leite desnatado e açúcar);

Banana

Lanche da manhã Pera

Almoço Arroz

Feijão

Bife grelhado (sem gordura)

Beterraba

Alface com tomate

Kiwi

Lanche da tarde Torrada Integral

Requeijão ligth

Jantar Arroz

Filé de frango grelhado

Cenoura refogada

Escarola

Ceia Leite com achocolatado (leite desnatado)



3º TRIMESTRE
1 a 2 porções

2 a 3 porções

1 a 2 porções

3 a 4 porções

4 a 5 porções

2 porções

3 a 5 porções

7 a 10 porções

Óleos e gorduras

Carnes e Ovos

Leite e derivados

Hortaliças

Açucares e doces

Leguminosas

Frutas

Cereais, pães, tubércu-
los, raizes e massas

MODELO DE 
CARDÁPIO
Café da manhã Pão francês;

Requeijão ligth;
Vitamina de maçã (leite desnatado e açúcar);
Banana

Lanche da manhã Biscoito integral
Almoço Arroz

Feijão
Bife grelhado (sem gordura)
Beterraba
Alface com tomate
Kiwi

Lanche da tarde Torrada Integral
Requeijão ligth

Jantar Arroz
Feijão
Filé de frango grelhado
Cenoura refogada
Escarola
Pera

Ceia Leite com achocolatado (leite desnatado)
Biscoto



ORIENTA-
ÇÕES NU-
TRICIONAIS
• Fazer 6 refeições ao dia;
• Reduzir o volume das 

refeições;
• Aumentar o consumo de 

proteína;
• Aumentar o consumo de 

alimentos ricos em ferro e 
vitamina C;

• Estimular o consumo de 
vegetais e frutas;

• Aumentar o consumo de 
alimentos ricos em cálcio 
(não nas grandes refeições);

• Aumentar a ingestão de 
fibras alimentares;

• Preferir preparações simples;
• Aumentar a ingestão de 

líquidos nos intervalos das 
refeições;

• Evitar o uso de café e chá 
mate;

• Não ingerir álcool;
• Fazer as refeições em 

ambiente calmo;
• Mastigue bem;
• Evite deitar após as refeições.



A gravidez é um período de muitas alterações inclusive 
na saúde bucal. Cuidar dos dentes é muito importante na 
gravidez, Fique atenta aos sintomas tais como: sangramento 
gengival, sensibilidade aumentada dos dentes. Faça 
acompanhamento com dentista durante a gestação, com 
objeto de cuida da sua saúde bucal.

AVALIAÇÃO
ODONTOLÓGICA



Normal

O trabalho de parto, na maioria das vezes, se inicia quando 
o bebê terminou seu desenvolvimento e já está pronto para 
nascer e sobreviver à vida fora do útero.

Por ser natural a saída do bebê pela vagina, a vagina muda 
durante o parto, com o esticamento natural durante o 
nascimento do bebê, mas não tem com que se preocupar, pois 
apesar da vagina se alargar ela naturalmente costumar voltar 
ao normal depois de alguns dias, ou seja, ela não perde sua 
funcionalidade, pode ficar tranquila.

Cesariana

Quando surge alguma dificuldade que impeça que o bebê 
nasça de forma natural, o médico pode recorrer à cesariana. A 
cirurgia, em que se abre o útero pelo abdômen, é geralmente 
indicada nos seguintes casos:

• Quando a gestante está com algum problema de saúde ou 
tem alguma doença (como AIDS); 

• Placenta prévia;
• Gestação múltipla 
• Problemas com o cordão umbilical.

Sinais do Parto

Para muitas mulheres, o trabalho de parto começa 
com contrações que parecem cólicas menstruais e o 
endurecimento da barriga.

Para evitar alarme falso, deite-se do lado esquerdo por meia 
hora e conte o número de contrações. Se tiver três ou mais 
neste período, você pode estar entrando em trabalho de parto.

TIPOS DE PARTO



Por que o parto normal é melhor para a mãe?

• A recuperação é mais rápida e a mulher volta a andar logo 
após o parto;

• O risco de infecção é menor;
• Há menos riscos de hemorragia;
• Após o parto normal, a mulher se sente melhor, o que facilita 

a amamentação;
• A cicatriz da cesariana no útero pode ter consequências em 

futuros partos.

Por que o parto normal é melhor para o bebê?

• A criança não corre o risco de 
ser tirada da barriga antes do 
tempo;

• A criança tem  menos risco de 
ter problemas respiratórios;

• O  risco de doenças como 
infecções é menor.



Planeje com antecedência e organize tudo o que precisar levar 
para a maternidade no dia do parto.

Enxoval da mamãe
• Camisola / pijama
• Sutiã com alças de sustentação largas
• Absorventes para os seios
• Meias
• Calcinhas grandes e confortáveis para usar com absorvente 

pós-parto
• Absorventes (é normal ter sangramento depois do parto)
• Produtos de higiene pessoal
• Roupa confortável  saída do hospital (alta)

Enxoval do bebê
• Macacão: 6 peças
• Conjunto pagão ou body: 6 peças
• Xale: 2 peças
• Casaquinho 02 pecas
• Fraldas de pano para boca e ombro 10 peças

Documentos Necessários:
• Identidade com foto da mãe, pai ou responsável.
• Carteirinha do plano de saúde
• Guia de autorização do plano de saúde ou senha
• Carta do médico com dados da gestação ou cartão pré-natal
• Último ultrassom
• Exames realizados durante a gestação
• Termo de Consentimento Informado para Parto

O QUE LEVAR PARA 
MATERNIDADE



Esse é um período muito tenso para os pais, especialmente 
para a mãe, que amamenta e muitas vezes ficam 
sobrecarregadas com a demanda constante do filho. 
Se o parto foi normal: Se houve corte próximo à vagina 
(episiotomia), mantenha a cicatriz bem limpa, lavando-a com 
sabonete durante o banho ou após fazer suas necessidades, 
e secando bem o local. A região está cicatrizando e pode ficar 
dolorida. Não se preocupe, os pontos vão cair sozinhos.

Se o seu bebê nasceu de cesariana: Mantenha a cicatriz bem 
limpa, lavando com sabonete durante o banho e secando-a 
bem. Os pontos deverão ser retirados de 7 a 10 dias.  Seu 
útero estará voltando ao tamanho normal. Por isso é comum 
ter cólicas, que às vezes aumentam durante a amamentação. 
Por mais ou menos um mês você vai perceber uma secreção 
que sai pela 
vagina, que no 
início é como um 
sangramento 
e depois vai 
diminuindo 
e clareando 
gradativamente.  
Se você tiver 
dor na parte de 
baixo da barriga, 
sangramento 
vaginal com cheiro 
desagradável e/
ou febre, procure 
atendimento 
médico. Você pode 
estar com uma 
infecção e deve 
tratá-la. 

PÓS PARTO
PUERPÉRIO



TESTE DO PEZINHO: Esse exame é uma das principais formas 
de diagnosticar seis doenças que, quanto mais cedo forem 
identificadas, melhores são as chances de tratamento. São elas 
fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme 
e outras hemoglobinopatias, fibrose cística, deficiência de 
biotinidase e hiperplasia adrenal congênita.

TESTE DA ORELHINHA: Consiste na identificação de um 
reflexo vermelho, que aparece quando um feixe de luz ilumina 
o olho do bebê. Pode detectar qualquer alteração que cause 
obstrução no eixo visual, como catarata, glaucoma congênito e 
outros problemas.O exame é realizado nas maternidades até a 
alta do recém-nascido. 

TESTE DO OLHINHO: Entre os procedimentos realizados 
ainda na maternidade, logo após o nascimento do bebê, está a 
triagem neonatal auditiva ou o teste da orelhinha. O exame é 
feito, geralmente, no segundo ou terceiro dia de vida do bebê 
e identifica problemas auditivos no recém-nascido.

TESTE DO CORAÇÃOZINHO: Esse exame é realizado entre 
24h a 48h após o nascimento. Consiste em medir a oxigenação 
do sangue e os batimentos cardíacos do recém-nascido com 
o auxílio de um oxímetro - espécie de pulseirinha - no pulso e 
no pé do bebê. Caso algum problema seja detectado, o bebê 
é encaminhado para fazer um ecocardiograma. Se alterado, 
é encaminhado para um centro de referência em cardiopatia 
para tratamento. 

VACINAS AO NASCER: 

BCG (Bacilo Calmette-Guerin) – previne as formas graves 
de tuberculose, principalmente miliar e meníngea - dose única 
- dose única. 
Hepatite B –previne a hepatite B - dose ao nascer
Atenção não se esqueça de da continuidade no calendário 
vacinal, todas as vacinas do calendário são recomendadas pelo 
Ministério da Saúde e, por isso, são gratuitas, devendo ser 
administradas na maternidade ou no posto de saúde.

EXAMES REALIZADOS 
AO NASCER



PRIMEIRA VISITA AO PEDIATRA: Deve acontecer na primeira 
semana após a alta hospitalar, para avaliar a amamentação e a 
saúde do bebê. 

NÃO SE ESQUEÇA DA CADEIRINHA: É lei: Isso mesmo, 
não se podem carregar recém-nascidos no colo. Por isso, 
é necessário utilize o bebê conforto na hora de sair da 
maternidade.



BANHO:
Separe tudo o que você vai precisa; Teste a temperatura da 
água do banho do bebê; Tente escolher sempre o mesmo 
horário e o melhor momento para dar o banho, para que você 
possa se dedicar em tempo integral ao bebê; Comece o banho 
lavando apenas com água o rosto do bebê. Após o rosto, siga 
pela cabeça e o resto do corpo. Após o banho, seque o bebê 
com uma toalha com calma e cuidado. Materiais necessários 
para banho: Algodão,fraldas descartáveis ou de pano, creme 
para antiassadura, cotonetes, álcool 70% para curativo do 
umbigo.
 
HIGIENIZAÇÃO DO COTO UMBILICAL:
Coto umbilical cai até o 15º dia de vida. Até lá, é preciso 
higienizar bem a base dele, mais próxima da pele, com álcool 
70% a cada troca de fraldas. É normal sair um pouco de 
sangue.

SLEEP TALK
È o nome da técnica que propõe que falar palavras positiva 
para o bebe após primeiro minuto de sono, essa técnica 
pode ajudar em vários aspectos tais como: Autoconfiança, 
aprendizado, medo, bloqueios, que você pode esta 
enfrentando na vida do seu filho.
É uma maneira gentil de aumentar a autoestima das crianças e 
tornar suas vidas mais positivas. 

Objetivo: É diminuir pensamentos negativos e fortalecer os 
pensamentos positivos.
Benefícios: Resiliência, desenvolvimento do comportamento 
infantil, autoestima positiva e desenvolvimento da inteligência 
emocional.

COMO USA-LA:

Após 10 minutos de sono fale palavras positivas para bebê

Nesse momento você esta trabalhando com subconsciente do 
bebê com palavras e frases positivas, lembre-se de falar um 
tom normal para baixo.
Essa técnica pode ser feita em qualquer criança.

CUIDADOS COM O 
BEBÊ



É importante procurar um serviço de saúde para receber 
informações sobre os métodos anticoncepcionais disponíveis 
e para obter o método escolhido. Estar bem informado é 
fundamental para fazer a melhor escolha.

Atenção: Não existe o melhor método, cada um tem suas 
vantagens e desvantagens. Também não existe um método 
100% eficaz, pois todos têm alguma probabilidade de falha. 
Dessa forma, um método pode ser adequado para uma 
pessoa e não ser para outra, por isso a pessoa deve procurar o 
serviço de saúde para escolher o método mais adequado para 
si.

PLANEJAMENTO 
FAMILIAR



• Volte aos poucos;
• Prepare-se para a despedida;
• Pense na escolha da babá ou creche;
• Planeje a alimentação do bebê;
• Não transmita insegurança à criança;
• Tenha um bom sono;
• Aproveite a volta da licença-maternidade;
• Aceite as emoções do momento;
• Utilize a tecnologia a seu favor.

RETORNO AO 
TRABALHO

MÉTODOS 
ANTICONCEPCIONAIS:
• CAMISINHA
• PÍLULA
• MINIPILULA
• INJEÇÃO MENSAL
• INJEÇÃO TRIMESTRAL

• DIAFRAGMA
• DIU
• TABELINHA
• COITO INTERROMPIDO
• PÍLULA DO DIA SEGUINTE  



ALEITAMENTO
MATERNO



Amamentar é um ato natural e constitui a melhor forma de 
alimentar, proteger e amar o seu bebê, porém, apesar de ser 
um ato natural precisa ser aprendido, tanto por parte da mãe 
como por parte do bebê.

A amamentação exclusiva deve durar até os 6 meses do bebê 
e não precisa ser complementada com chás, suco ou até 
mesmo água, a não ser que haja indicação médica. 

O leite materno está 
em constante mudança, 
ele muda com o passar 
do tempo, no decorrer 
do dia e até mesmo 
durante a mamada, 
esse é um dos inúmeros 
motivos pelos quais 
nenhum outro leite pode 
se assimilar ao leite 
materno.

Para amamentar tudo 
que é necessário é uma 
mama que produza 
leite e um bebê que 
possa sugar, além de um 
pouquinho de paciência.

A AMAMENTAÇÃO



Existem dois hormônios que são responsáveis 
pela amamentação, a prolactina, responsável 
pela produção de leite, e a ocitocina, 
responsável pela saída do leite. O sucesso da 
amamentação depende da presença de uma 
boa quantidade desses dois hormônios, para 
isso basta verificar se o seu bebê está tendo 
uma boa pega e se está na posição adequada, 
além de amamentar em livre demanda, ou seja, quando o bebe 
quiser.

A produção desses hormônios está muita relacionada aos 
aspectos emocionais, portanto evite situações estressantes, 
que te deixem ansiosa, envergonhada ou desconfortáveis.

Como conseguir uma posição adequada:

- Barriga com barriga;
- Bebê alinhado;
- Bebê apoiado;
- Queixo toca a mama. 

Como conseguir uma pega correta:

- A boca do bebê bem aberta;
- Os lábios estão virados para fora;
- A língua está acoplada;
- As bochechas arredondadas;
- Tem mais aréola acima que abaixo da 
boca do bebê;
- Ouve-se a deglutição.

Sinais de uma pega incorreta:

- O queixo do bebê não toca o seio;
- A boca não está bem aberta;
- O lábio está apontado para frete ou virado para dentro;
- Tem aréola acima e abaixo da boca do bebê;
- Percebe-se esforço nas bochechas do bebê;
- Ouve-se estalidos agudos durante a mamada.

COMO TER SUCESSO NA 
AMAMENTAÇÃO



TERMINANDO A 
MAMADA
Coloque o dedo mínimo com 
cuidado na boca do bebê (não se 
esqueça de lavar as mãos antes da 
mamada), assim que ele abrir a boca 
tire-o da mama, nunca tire de uma 
vez pois o bebê vai se segurar no 
bico (mamilo) podendo machucar.

Sempre coloque-o para arrotar após 
a mamada, caso o bebe não arrote 
segure-o em pé por uns 10 minutos 
e depois coloque-o em algum lugar 
onde possa ficar meio sentado e 
fique de olho.

PROBLEMAS PODEM 
ACONTECER

Existem alguns 
problemas que 
podem acontecer 
durante a 
amamentação 
caso o bebe não 
tenha uma boa 
pega ou uma 
boa posição, pois 
assim o bebê 
não conseguirá 
esvaziar a mama 
podendo causar:

Traumas mamilares: 
Machucados no bico 
(mamilo), pode acontecer 
em um grau bem leve no 
começo da amamentação 
pois a mãe e o bebê ainda 
estão aprendendo, mas 
pode acontecer também 
quando a mama fica muito 
cheia e o bebe não consegue 
abocanhar o mamilo e a 
aréola.                                            
Para evitar fissuras fique 
atento a pega do bebe 
nunca deixe ele mamar o 
bico (mamilo), ou fazer o seu 
bico (mamilo) de chupeta e 
quando sua mama estiver 
muito cheia, retire um pouco 
de leite através da ordenha 
manual.                             
Caso você tenha alguma 
fissura lembre-se que 
só devemos passar o 
leite materno e que a 
amamentação não deve ser 
interrompida, em caso de 
dúvida procure um médico.

Inguditamento:  
Quando as mamas ficam 
muito cheias podendo 
até mesmo empedrar, 
é bem doloroso e pode 
causar febre, acontece 
se o bebe não conseguir 
mamar adequadamente 
e você não esvaziar as 
mamas com a ordenha 
manual.

Para evitar qualquer 
problema basta manter 
a amamentação em 
livre demanda, ou seja 
o bebe mama a hora 
que quer por quanto 
tempo quiser, fique 
atenta com os sinais de 
uma pega e uma posição 
correta, e caso você 
não sinta a mama vazia 
após a mamada procure 
esvaziá-la com a ordenha 
manual.



BENEFÍCIOS DO ALEITAMENTO 
MATERNO
O aleitamento materno principalmente quando exclusivo e 
com duração até o sexto mês, traz inúmeros benefícios para a 
mãe e para o bebê.

PARA O BEBÊ PARA A MAMÃE

• De uma forma geral, as crianças que 
mamam no peito são mais inteligentes;

• Na amamentação, o contato físico é maior 
e proporciona a mãe e bebê um momento 
de proximidade diária podendo facilitar 
o desenvolvimento da criança e seu 
relacionamento com outras pessoas; 

• O desenvolvimento psicomotor e social 
dos bebês amamentados é claramente 
melhor e resulta, na idade de um ano, em 
vantagens significantes;

• Leite materno contém endorfina, substância 
química que ajuda a suprimir a dor;

• O leite materno possui todos os nutrientes 
em quantidade e na qualidade ideal para o 
bebê;

• Tem uma enzima especial (lipase) que 
digere gorduras, por isso o leite não é 
“pesado” como outros, sendo facilmente 
digerido e absorvido;

• Crianças que tomam mamadeira têm maior 
risco de obesidade na vida adulta;

• O leite materno é estéril, isento de 
bactérias e contém fatores anti-infecciosos, 
protegendo contra doenças;

• O ato de sugar o seio é importante para o 
desenvolvimento das mandíbulas do bebê;

• A mamadeira com açúcar, especialmente 
as oferecidas à noite, é causadora de cáries 
precoces;

• Crianças alimentadas com mamadeira têm 
maior risco de desenvolver alergias;

• Otiti em média é 3-4 vezes mais comum 
entre as crianças alimentadas com 
mamadeira que as alimentadas ao seio;

• O leite produzido pelas mulheres que 
tiveram bebês prematuros é diferente 
do leite das mulheres que tiveram toda a 
gestação, mantendo a composição similar 
ao colostro - que é um leite muito mais 
forte;

• Amamentação protege o bebê contra 
problemas de visão, pois é a maior, se não 
única, fonte de vitamina A nos primeiros 24 
meses de vida.

• A mãe que amamenta se sente mais 
segura e menos ansiosa. Não existe 
nada melhor que olhar um bebê de 
cinco meses de idade e saber que toda a 
nutrição dele precisa, vem de você!

• Proporciona mais rapidez na diminuição 
do volume do útero e evita a hemorragia 
no pós-parto, uma das principais causas 
de mortalidade materna, no Brasil;

• A mulher que amamenta tem menos 
risco de contrair câncer de mama; 

• A amamentação exclusiva protege contra 
anemia (deficiência de ferro);

• A amamentação diminui o risco de 
osteoporose na vida madura;

• A amamentação estabiliza o progresso 
de endometriose (volta do útero ao 
normal) materna. Não amamentar 
aumenta o risco de desenvolver câncer 
de ovário e câncer endometrial;

• Amamentar ajuda a mulher voltar ao 
peso normal mais rapidamente; 

• Amamentar é muito prático! Após o 
período inicial, de adaptação, fica muito 
mais tranquilo. Não precisa sair pra 
comprar leites e mamadeira, não precisa 
ferver o equipamento, esquentar leite, 
mexer, não precisa levantar pra preparar 
o leite, basta tirar o peito e colocar perto 
do bebê, ele faz o resto.



ORDENHA MANUAL

ORDENHA DE LEITE 
MATERNO
É muito importante saber fazer a ordenha do leite materno pois 
assim o risco de você ter algum problema na amamentação diminui 
muito, além disso, quando você voltar a trabalhar vai precisar tirar 
o leite e deixar para o seu bebê. A ordenha pode ser feita de forma 
manual ou com bombas, sendo que o mais indicado é a ordenha 
manual, por ser mais próximo do natural e ser menos agressiva 
que a ordenha com bombas. 

• Lavar as mãos e até a altura do 
cotovelo;

• Providenciar frasco estéril 
e copo estéril (ferver por 
15 minutos, deixar secar 
naturalmente);

• Fralda limpa;
• Evitar falar enquanto ordenhar.

1- Com uma mão segura e mama 
e com a outra faça massagem, 
movimentos circulares utilizando 
2 ou 3 dedos. Faça essa 
massagem em toda a mama 
inclusive em baixo e próximo as 
axilas.

2- Ponha o dedão na parte de 
cima da mama na linha entre 
a parte clara e a parte escura 
(aréola) da mama e os outros 
dedos na parte de baixo na 
mesma região.

3 - Faça movimentos de abre e 
fecha, pressionando contra o 
seu corpo. quando a mama é 
apertada a parte escura (aréola), 
e o mamilo ficam totalmente 
visíveis. Cuidado, não escorregue 
o dedo, mantenha-o no mesmo 
lugar sempre. 



• A esterilização de todas as 
peças é imprescindível;

• Massageie as mamas como 
se fosse fazer a ordenha 
manual;

• Coloque a parte dilatada da 
bomba sobre o mamilo;

• Aperte o gatilho para que 
o mamilo e a aréola sejam 
sugados para dentro da 
bomba (o limite é a dor);

• Aperte e solte várias vezes 
até que o leite comece a 
descer caindo no recipiente.

Na ordenha com bomba elétrica o procedimento é o mesmo, 
porém após encaixa a bomba ligar o botão começando sempre na 
velocidade mínima e vá aumentando aos poucos, o limite é a dor.

ORDENHA COM BOMBA MANUAL

• Colocar o Leite 
ordenhado em 
frascos de vidro 
com tampa plástica, 
fervidos;

• Identificar o frasco 
com o nome, data 
e hora da primeira 
ordenha;

• Colocar o frasco na 
geladeira ou freezer;

• Caso você esteja 
retirando leite para 
deixar para o seu 
bebê quando voltar 
ao trabalho, comece a 
retirar o leite 10 dias 
antes do termino da 
sua licença.

Encha uma panela com 
água, espere esquentar um 
pouco (não precisa ferver), 
coloque o frasco com o 
leite sempre mexendo 
o frasco até ficar uma 
pedra de leite congelado 
no centro, tire o frasco da 
água e deixe terminar o 
degelo em temperatura 
ambiente.
Você também pode colocar 
o frasco congelado na 
geladeira e esperar o 
degelo. 

• Aqueça um pouco de 
água; 

• Desligue o fogo;
• Coloque a água quente 

numa assadeira;
• Coloque o frasco com 

o leite já descongelado 
para aquecer.

Armazenamento 
do leite Degelo Aquecimento



COMO DAR LEITE AO BEBÊ
Uso do copo xícara ou colher

• Segure a criança sentada ou 
semi-sentada no seu colo e 
ofereça o leite com o copinho/
xícara/colher, calmamente, 
olhando para a criança;

• Apenas segure o copinho/
xícara/colher, junto aos lábios da 
criança com movimentos leves, 
deixando-a tomar por si mesma;

• Nunca derrame o leite ou outro 
líquido na boca da criança;

• Não esqueça de colocar a criança 
para arrotar.

Mamadeira

• Segure a criança no colo, com 
a cabeça apoiada no braço, e 
ofereça a mamadeira;

• Nunca deixe a criança sozinha 
segurando a mamadeira ou 
com a mamadeira apoiada em 
almofadas;

• Mantenha a mamadeira inclinada, 
de forma que o bico esteja 
sempre cheio de leite e não de ar;

• Não esqueça de colocar o bebê 
para arrotar.

Validade do leite materno
Em temperatura ambiente 1/2 hora
Na geladeira        12 horas
No freezer         15 dias
Pasteurizado        6 meses



Recomendações nutricionais 
para mães que amamentam

• Beba água;
• Faça 6 refeições diárias;
• Componha os lanches intermediários de frutas e leite ou 

derivados;
• Evite café, chá mate e chá preto, refrigerantes...
• Não consuma álcool;
• Evite excessos de 

alimentos e condimentos 
(alho, cebola, nabo, 
couve, brócolis...);

• Evite alimentos 
formadores de gases 
(feijões, milho, ovo...);

• Evite dietas; Consumir 
alimentos com gordura 
de boa qualidade 
(castanha, aveia, 
abacate...), em pequena 
quantidade;

• Evite doces e açúcares;
• Consuma frutas, verduras 

e legumes todos os dias;
• Dê preferência a 

preparações assadas, 
grelhadas e cozidas evite 
frituras.

MITOS
O leite seca se cair no chão.

Beber cerveja preta, comer canjica, arroz doce... 
aumenta a produção de leite.

Tem que jogar o leite em água corrente para não 
secar.

Casca de banana é bom para tratar fissura.



REALIZAÇÃO:


