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2 Manual da Gestante

MANUAL DA 
GESTANTE

A gravidez provoca grandes 
mudanças na vida da mulher. 

O corpo muda, os sentimentos 
também. Felicidade, ansiedade e 
temores se misturam às dúvidas 
mais comuns sobre a gravidez.

Quando você está grávida, tem 
direitos e deveres que devem ser 

respeitados para que sua gravidez 
seja saudável e seu parto seguro.
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Em caso de dúvidas
Se você precisar  de ajuda não deixe de pedir a um profi ssional de saúde. 

Procure a sua UBS assim que alguma difi culdade surgir. Um simples 
problema de pega, por exemplo, pode acabar levando a uma fi ssura 
ou mastite, e às vezes até ao desmame se você não for devidamente 
orientada. Além da UBS de sua abrangência, você também pode recorrer 
ao Casulo e ao Banco de Leite, e haverá uma equipe de profi ssionais 
pronta a ajudá-la. Sabemos que o leite materno é fundamental para que 
seu bebê cresça com saúde, e faremos todo o possível para ajudar você a 
ter sucesso na amamentação !!!

“A mulher carrega o fi lho na barriga por  nove meses, 
no colo por dois anos e no coração por toda a vida”.
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ordenhar num copo de vidro esterelizado. Ao término, despeje esse leite 
coletado em cima do leite congelado que está no congelador, e congele 
novamente – Não retire o vidro congelado do congelador para coletar 
mais volume. Faça desta forma, usando um copo e completando o vidro 
que já está congelado. Esse leite pode fi car estocado por até 15 dias. Se 
você não for congelar, e for deixar em geladeira para usar no mesmo dia, 
esse leite só pode fi car estocado por 12 horas. 

Para oferecer o leite ordenhado ao bebê, retirar do freezer ou congelador, 
deixar descongelar na geladeira, e depois aquecer em banho maria, fora 
do fogo. Ou seja,  esquentar a água, retirar a panela do fogão e só então 
colocar o vidro com o leite materno, movimentando-o suavemente 
algumas vezes. O leite materno não pode ir ao fogo e nem pode ser 
aquecido em microondas. Para oferecer ao bebê utilize um copinho ou 
xícara. Não ofereça em mamadeira, lembre-se da confusão de bicos ! O 
leite que sobrar deve ser desprezado. 

A técnica de ordenha e armazenamento é a mesma utilizada se você quiser 
doar leite que esteja excedente ao Banco de Leite Humano. Muitos bebês 
prematuros, internados em UTI, não conseguem mamar nas suas próprias 
mães e elas precisam de ajuda pois às vezes não conseguem produzir 
leite sufi ciente para alimentá-los no copinho. Então o Banco de Leite 
utiliza o leite doado que é pasteurizado e oferecido para salvar vidas. Se 
você desejar ser uma doadora, ligue para o Banco de Leite do Hospital 
Municipal (39013507).

Se você for trabalhar fora, uma ou duas semanas antes comece a tirar o leite 
e vá congelando em alguns vidros para fazer um estoque. Ao ter que ir 
trabalhar, amamente antes de sair e logo após regressar e mantenha a 
mamada noturna. Durante o dia tente ordenhar a sua mama de três em 
três horas, para manter a produção. Se você puder fazer isso com a técnica 
descrita para aproveitar esse leite, ótimo, mas se não puder coletar, ao 
menos esvazie a mama  e despreze o leite.

Leis que protegem a amamentação
Estabilidade no emprego e até cinco meses após o parto.
Licença remunerada de 120 dias.
Direito a dois descansos de meia hora cada, durante a jornada de trabalho 

até o sexto mês de vida do bebê.
Estabelecimentos com 30 mulheres ou mais acima de 16 anos, são obrigados 

a ter local para a guarda dos bebês ou convênio com creche próxima, para 
possibilitar a amamentação.
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Direitos e deveres da mulher 
durante a gestação

Direito ao pré-natal
•Se você desconfi a que está grávida, procure a Unidade Básica de Saúde de 

sua abrangência para confi rmar a gravidez e iniciar o acompanhamento de 
pré-natal.

•O pré-natal pode lhe assegurar uma gestação saudável e um parto seguro.
•Você tem direito a fazer pelo menos seis consultas durante toda a gravidez.
•Caso deseje ou precise, você pode levar uma pessoa de sua confi ança nas 

consultas do pré-natal.

Direitos sociais
•Em várias instituições públicas e privadas, existem guichês e caixas especiais 

com prioridade nas fi las para atendimento a gestantes. Procure informações 
no próprio estabelecimento.

•Não aceite agressões físicas ou morais por parte de estranhos, de seu 
companheiro ou de familiares. Caso isso aconteça, procure uma delegacia, 
preferencialmente a delegacia da mulher do município, para prestar queixa.

Direitos no trabalho
•Sempre que você for às consultas de pré-natal ou fi zer algum exame necessário 

ao acompanhamento de sua gravidez, solicite ao serviço de saúde uma 
declaração de comparecimento. Apresentando este documento a sua chefi a, 
você terá a falta justifi cada no trabalho.

•Enquanto estiver grávida e até cinco meses após o parto, você não poderá ser 
demitida, a não ser por justa causa.

•Você tem direito a licença-maternidade de 120 dias, com salário integral e 
benefícios legais a partir do oitavo mês de gestação.

•Você tem o direito de mudar de função ou setor no trabalho, caso o mesmo 
possa provocar problemas para a sua saúde ou a do bebê. Para isso, 
apresente à gerência um atestado médico comprovando que você precisa 
mudar de função.

Amamentação
•Até o bebê completar seis meses, você tem direito a dois períodos de trinta 

minutos durante o dia na jornada de trabalho para amamentar.

Licença-paternidade
•Seu companheiro tem direito a licença-paternidade de cinco dias logo após o 

nascimento do bebê.
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Direitos sexuais e reprodutivos da mulher
•Decidir, de forma livre e responsável, quantos fi lhos deseja ter e em que 

momento de sua vida tê-los.
•Receber informações sobre os meios e métodos para ter ou não fi lhos 

(planejamento familiar).
•Ter sexo seguro para prevenção da gravidez indesejada e de doenças 

sexualmente transmissíveis, inclusive HIV/aids.

Deveres da gestante
•Comparecer às consultas agendadas, incluindo a de pós-parto.
•Fazer todos os exames que forem solicitados.
•Seguir corretamente as orientações da equipe de saúde quanto à medicação 

prescrita, alimentação, cuidados de higiene, vacinas, entre outras.

Consultas de pré-natal

A gravidez é um período normal da vida da mulher, não devendo ser 
considerada uma doença. Entretanto alguns cuidados devem ser tomados 
para garantir uma gestação saudável para a mãe e para o bebê. O objetivo 
do pré-natal é detectar alterações relacionadas ou não à gravidez e poder 
tratá-las.

É importante que a gestante cumpra as recomendações da equipe de saúde 
e não se guie pelas crenças populares ou por conselhos de amigas ou 
parentes.

Nas consultas do pré-natal, o médico e a enfermeira da Unidade vão analisar 
as condições de saúde da mãe e do bebê, solicitar os exames necessários e 
dar as orientações para este período especial de sua vida. 
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é o ato dele sugar. Quanto mais ele for ao peito, mais leite você produz. 
Deixe ele esvaziar bem um lado antes de oferecer o outro. Alimente-se 
bem, tome bastante líquido e repouse.

Ele parece gostar mais da chupeta: não dê chupetas ou mamadeira ao 
seu bebê. Quando o bebê experimenta um outro bico, o movimento que 
ele faz com a sua língua e com os músculos da face são diferentes dos 
movimentos que ele precisa fazer para sugar o seio. Ele fi cará confuso, na 
hora de mamar pode se atrapalhar e não querer mais mamar no peito. 
Além disso chupetas e mamadeiras prejudicam os órgãos da fala e da 
mastigação e darão problemas futuros, além de poderem causar infecções.

Se você precisa armazenar o leite para ser 
dado ao bebê na sua ausência

Comece reservando um recipiente adequado para estocar o leite. Você deve 
utilizar um vidro de maionese ou café solúvel, retirando o papelão da 
tampa. Lave bem o vidro e a tampa com água e sabão, e depois ferva-os 
por 15 minutos. Escorra a água  e reserve. 

Retire relógio, pulseira e anéis, prenda o cabelo, lave muito bem as mãos e 
os braços e seque com toalha limpa. Evite falar no momento da ordenha 
do leite.

Para manipular a mama, coloque o seu dedo polegar e  o indicador, onde 
começa, e onde termina a aréola. Empurre suavemente a mama para 
trás em direção ao corpo e faça movimentos do tipo aperta e solta. Não 
esprema o mamilo, lembre-se de que o leite está reservado na aréola.

                      
Coloque o vidro esterelizado abaixo da aréola e vá coletando o leite que sai. 

Ao terminar a ordenha, feche o vidro e coloque imediatamente no freezer 
ou congelador da sua geladeira.

Na próxima coleta, você irá proceder com os mesmos cuidados, mas irá 

manual da gestante 2008.indd   Spread 4 of 16 - Pages(4, 29)manual da gestante 2008.indd   Spread 4 of 16 - Pages(4, 29) 9/2/2009   11:20:539/2/2009   11:20:53



28 Manual da Gestante

Faça banhos de sol ou luz com lâmpada de 40W a dois palmos de distância, 
quatro vezes por dia. 

Em caso de dor forte, procure a UBS e solicite ao médico um analgésico.
Não passe nada sobre o bico do seio que não seja o próprio leite.
 Enquanto o seu bico estiver rachado, pode acontecer de o bebê engolir 

um pouquinho de sangue, e depois vomitar o sangue engolido. Não se 
assuste, não há perigo nenhum nisso.

 Não desista da amamentação, lembre-se de todas as vantagens já citadas 
aqui. Seja corajosa, e tenha um pouquinho de paciência, logo acontecerá a 
cicatrização e você voltará a sentir o prazer em amamentar.

Fissura por infecção: em caso de não ocorrer melhora, procure assistência 
médica, pois pode estar ocorrendo uma fi ssura por um fungo chamado 
Cândida spp, o mesmo que provoca o sapinho na boca do bebê, e isso só 
melhora se você for devidamente medicada. Em geral esta infecção deixa 
os mamilos brilhosos, avermelhados e doloridos. Se o seu bebê apresentar 
sapinho, mesmo que você não esteja ainda com sintomas na mama, 
deverá fazer um tratamento no local para prevenção. Procure o médico. 
Troque diariamente o sutiã e não interrompa a amamentação.

Mama empedrada: acontece às vezes de o leite fi car parado em um dos 
canais que deveriam levá-lo de onde é produzido até a extremidade 
da aréola. Pode ser causado por esvaziamento insufi ciente, ou por 
compressão inadequada de um sutiã ou roupa apertada. Faça massagens 
circulares na região onde estiver sentindo a “pedra” antes e durante a 
mamada e deixe o bebê esvaziar bem essa mama. 

Mastite: infl amação da mama causada por uma infecção bacteriana. É 
observada em uma ou mais de uma parte da mama e em geral acontece  
na mama que fi cou  empedrada, não foi esvaziada e infeccionou. A mãe 
sente-se doente. Além da dor no local, pode ter dores no corpo, febre e 
calafrios. Procure a UBS pois você necessitará de atendimento médico 
se isto ocorrer. É necessário o uso de antibióticos, como analgésico ou 
antitérmico. Mas não é só a medicação que trata, você precisa repousar, 
usar um sutiã que sustente sem apertar, e não deve interromper a 
amamentação. Não se assuste se essa for a orientação da equipe de 
saúde, é isso mesmo, você deve continuar a oferecer o peito, pois a saída 
do leite ajuda a combater a infecção. O leite não vai fazer mal ao bebê, a 
região infl amada está ao redor do canal do leite, e não lá dentro onde ele 
é produzido e carregado. Você deve inclusive aumentar a freqüência das 
mamadas, e deixar o bebê esvaziar bem o seio. Não dê complementos 
ou outro tipo de leite, isso pode atrapalhar toda a sua amamentação, o 
bebê vai se confundir com os bicos , e isso pode ser o fi m do aleitamento 
materno. Não queremos que isso aconteça não é ?? Coragem, força e 
paciência, a mastite fi ca resolvida em poucos dias !!!

O leite está secando: a quantidade de leite produzido pode variar de um 
dia para o outro e você achar que está diminuindo. Não dê outro leite ao 
bebê ! Faça ele mamar mais vezes, lembre-se que o que leva á produção 
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Cartão da gestante
Na sua primeira consulta, será entregue um cartão que vai fi car com você durante 

toda a gravidez. Nele, o médico ou a enfermeira devem anotar seus dados (como 
peso e pressão), quanto o bebê está crescendo e o resultado dos exames.

Atenção
Leve o cartão da gestante em todas as consultas e peça que façam as anotações. 

Também não se esqueça de levar o cartão quando for para o hospital para ter o 
bebê.

Exames do pré-natal
•Grupo sanguíneo e fator Rh (quando não realizado anteriormente)
•Coombs indireto, se necessário (caso tenha Rh negativo)
•Eritrograma: para determinar se há anemia
•Glicemia de jejum: para detectar diabete
•Urina I e urocultura: para detectar infecções
•Sorologias: VDRL, anti-HIV, sorologia para toxoplasmose, rubéola, hepatite B
•Citologia oncótica (preventivo ginecológico)
•Ultra-sonografi a

Beleza e gravidez

Com alguns pequenos cuidados, você vai se sentir bem melhor durante a 
gravidez.
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São eles:
•Cuide da higiene pessoal, tomando banho diariamente e escovando os dentes 

depois das refeições e antes de dormir.
•Previna as manchas de pele, muito comuns na gravidez, protegendo-se do 

sol, mesmo que você seja morena.
•Diminua o risco de ter estrias, mantendo a pele hidratada e controlando o 

aumento de peso (que não deve ser excessivo nem rápido).
•Caminhe e faça exercícios leves para deixar os músculos mais fortes e 

melhorar a circulação do sangue.
•Utilize hidratantes ou cremes para a pele. 

Atenção
Evite o uso de tinturas de cabelo, alisantes e onduladores. Estes produtos 

contêm substâncias, como benzeno e amônia, que podem ser absorvidas 
pelo couro cabeludo, fazendo mal ao bebê. De preferência, utilize hena, que 
é um tipo de tintura natural.

Sexualidade na gravidez
O sexo durante a gravidez não só é saudável quanto recomendável. Caso 

o médico recomende abster-se das relações sexuais em algum período 
da gestação devido a fatores de risco, use a criatividade. Este pode ser 
um momento de grandes descobertas amorosas e prazerosas. Se o casal 
encontra-se num relacionamento estável e maduro, a vinda de um fi lho 
poderá uni-los mais. Um diálogo aberto poderá descobrir outros jeitos e 
carícias sem que haja penetração.

As mulheres grávidas podem e devem manter a rotina sexual com o parceiro.
Em nenhum momento, o bebê sofre qualquer ameaça durante o ato sexual, 

pois ele está bem protegido dentro do útero materno.

Alimentação na gravidez
Uma boa alimentação é fundamental para a saúde da mãe e do bebê. O famoso 

dito popular comer por dois não quer dizer que você terá que comer em 
dobro e sim que o que se come é duas vezes mais importante!

O ganho de peso exagerado durante a gestação não traz nenhum benefício 
para o bebê e a mãe. 

Por isso preste atenção nestas dicas para ter uma gestação saudável e 
nutritiva:

•Faça três refeições por dia (café da manhã, almoço e jantar) + dois pequenos 
lanches. Evite “beliscar” ou pular refeições.
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Se você tiver com problemas na amamentação
Bico plano ou invertido: o importante não é a forma do bico, mas a 

capacidade de apreensão da aréola pelo bebê. Antes da mamada estimule 
o mamilo com movimentos giratórios e  puxe-o levemente para frente. 
A posição do bebê sentado, pode favorecer a pega. Neste momento 
pressione levemente o seio com o polegar colocado acima da aréola e os 
outros quatro dedos abaixo da mama, e quando o bebê abrir bem a boca 
introduza a maior parte da aréola sobre a língua .

Ingurgitamento (peito cheio e dolorido): as mamas fi cam inchadas, a dor 
pode se irradiar para as axilas. Você pode ter febre baixa e um mal estar. 
Acontece por esvaziamento pouco freqüente ou insufi ciente da mama. O 
melhor tratamento é a prevenção, ou seja, mamadas em livre demanda, 
freqüentes, sem utilização de complementos como água ou chás que vão 
encher o estômago do bebê e deixá-lo sem vontade de mamar. Use sutiã 
com alças largas para boa sustentação. Coloque o bebê em uma posição 
que facilite abocanhar a aréola, como a posição invertida ou sentada. 
Retire o leite residual ao término da mamada (veja técnica de ordenha ). 
Em caso de febre ou não melhora da dor com a mamada, procure a UBS 
para ser avaliada e medicada. 

Fissura (bico do peito rachado): acontece se o bebê está pegando errado  
o seio na hora da mamada. Lembre-se que ele deve abocanhar a aréola, 
aquela parte mais escura, arredondada, e não só o bico. O lábio inferior 
do bebê deve fi car virado para fora. Se ele estava fazendo uma pega 
incorreta, então acontece a fi ssura. Para cuidar, lubrifi que os mamilos com 
o seu próprio leite, comece pela mama que tenha o bico menos rachado, 
faça cócegas na língua do bebê para ele abrir bem a boca, e de uma vez 
faça ele abocanhar aréola e bico. Verifi que se o lábio inferior está voltado 
para fora e o queixo encostado em sua mama. Ao término, introduza o 
seu dedo mindinho na boca do bebê para ele não morder o bico e retire o 
seio. Deixe que o bico seque ao ar livre. 

No intervalo das mamadas proteja o bico usando por baixo do sutiã um 
coador (tipo peneirinha de chá), cortado na base – após cortar a parte 
cumprida da peneirinha, deixando só a parte redonda para colocar 
em contato com o seio, envolva a extremidade com um pedacinho de 
esparadrapo para não fi car atritando e machucando o seu peito.
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ingerir mais água que o de costume.
Aproveite a hora em que o bebê dorme para descansar .
O banho diário é o recomendado para sua higiene, não utilize produtos 

sobre os seios.
Exponha os mamilos ao ar e à luz solar 15 a 20 minutos no período da 

manhã.
Amamentar não prejudica sua vida sexual, inclusive pode ser uma opção 

como  método anticoncepcional se a amamentação for exclusiva por seis                                                                           
meses e você ainda não menstruou.

Se você precisar utilizar remédios, a maioria é compatível com o aleitamento 
materno, converse com seu médico.

Se você teve gêmeos

A natureza mandou dois bebês ao mesmo tempo? Então é porque você 
pode dar conta!!!! A maioria das mães de gêmeos consegue amamentar 
os dois bebês. As difi culdades podem ser a organização dos horários e 
encontrar a posição correta. Você pode optar em amamentá-los ao mesmo 
tempo, ou em horários diferentes. Amamentar ao mesmo tempo pode 
facilitar a sua rotina, pois a tendência é que tenham os mesmos horários 
para comer e dormir. Evite determinar um seio para cada bebê, e troque 
o peito a cada mamada, fazendo com que mamem os dois lados. Você 
pode usar a posição invertida, que é colocar as crianças com as perninhas 
viradas pra baixo dos seus braços. Utilize almofadas para ajudá-la a manter 
os bebês na posição.
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•Mastigue bem os alimentos. Coma devagar e evite líquidos com as refeições.
•Coma no mínimo três frutas ao dia e três porções de legumes ou verduras.
•Aumente o consumo semanal de peixes, carnes magras, frangos sem pele e 

ovos não fritos.
•Coma diariamente feijões (soja, lentilha, grão de bico, ervilha).
•Beba leite e coma queijo, pois ajudam a formar os ossos e os dentes do bebê.
•Prefi ra alimentos naturais e integrais.
•Evite os alimentos que contribuem para o ganho de peso, como frituras, 

gordura animal, banha, manteiga, creme de leite, bolachas recheadas, 
salgadinhos, refrigerantes, sucos artifi ciais e doces. 

Ácido fólico
É uma vitamina do complexo B, fundamental no início da gestação para evitar 

malformações congênitas.
Fontes: folhas verde-escuras, ervilha, feijões, laranja, germe de trigo, nozes, pão 

integral, ricota, iogurte.

Ferro
A anemia é comum na gravidez. Por isso é importante ter uma alimentação 

rica em ferro associada a complementação de medicamentos.
Fontes: carnes, feijões, folhas verde-escuras. Para melhorar o aproveitamento 

do ferro da refeição, sempre consumir uma fruta rica em vitamina C.
Tome os comprimidos com água ou suco e não com leite ou café.

Cálcio
É um mineral importante para a formação dos ossos e dentes do bebê.
Fontes: leite, iogurte, queijo.

Atividade física na gravidez
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A prática de exercício físico é recomendada para todas as gestantes, pois 
há benefícios tanto para a mulher quanto para o bebê. Entre eles estão 
diminuição das complicações durante a gestação, maior controle do ganho 
de peso da mãe, melhora no condicionamento físico, atuação no estado 
psicológico e social e diminuição da depressão e do estresse.

Procure usar roupas leves, evite altas temperaturas e beba muita água para se 
hidratar.

As melhores atividades físicas para as gestantes são caminhadas, natação, 
hidroginástica e ioga.

A atividade física poderá ser contra-indicada para mulheres com doenças 
cardíacas, trabalho de parto prematuro, gravidez múltipla e feto com 
crescimento inadequado. Portanto, a prática de atividade física vai depender 
da liberação ou não do médico.

Saúde bucal na gravidez
É importante que:

• A futura mamãe evite alimentação rica em açúcar. Ela deve fazer uma correta 
escovação, pois as alterações hormonais que acontecem durante a gravidez 
podem aumentar a sensibilidade das gengivas e causar gengivite.

• Faça o uso correto da escova e do fi o dental, para evitar a gengivite, que tem 
como sinais a infl amação, o inchaço e o sangramento.

• A futura mamãe saiba que o paladar da criança começa a se desenvolver a 
partir do quarto mês de gravidez. Daí a importância de se evitar o excesso de 
açúcar.

• O tratamento odontológico, se necessário, seja realizado mesmo durante a gra-
videz, pois existem medicamentos e anestésicos adequados para as gestantes. 
Se for preciso, as radiografi as intrabucais podem ser feitas, desde que a futura 
mamãe esteja protegida com o avental de chumbo.

Quando o bebê nascer
•Mesmo antes do primeiro dentinho, o bebê deve ser levado ao dentista para 

que os pais recebam as orientações necessárias e já possa ser iniciada a 
limpeza da boquinha com gaze ou fraldinha limpa (utilizada somente para isso 
e molhada em água fi ltrada).

•Para o bom desenvolvimento das arcadas dentárias, é muito importante que 
ele seja amamentado, pois a sucção do leite materno faz com que sejam 
criados hábitos corretos de como engolir.

•Se não for mais possível a amamentação, a mãe deve oferecer os alimentos 
líquidos em copo de bico rígido. Evite levar a sua boca, para testar temperatura 
e sabor, os alimentos que dará ao bebê, pois desta forma estará levando 
bactérias para seu fi lho. 
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e usar um sutiã de algodão ajuda, pois permite o fl uxo de ar e estimula 
a evaporação da umidade. Evite fi bras sintéticas, como sutiã de lycra ou 
nylon. 

Não use sabonetes nem cremes ou pomadas sobre o mamilo. Ao tomar 
banho, basta a higiene com água, assim os óleos naturais da pele não são 
removidos.

Preferencialmente seque as mamas com uma toalha limpa, exclusiva para os 
seios.

Quando amamentar
O recém nascido precisa ser amamentado freqüentemente nos primeiros 

dias. Se ele dormir não deixe que se faça intervalo maior que três horas 
sem mamar. Acorde-o e inicie a mamada.  Se ele quiser mamar com 
intervalos menores, não tem problema, pode oferecer quantas vezes ele 
desejar, é o que chamamos de livre demanda. O tempo da mamada varia, 
depende da idade do bebê, mas mamadas muito longas (mais de 30 
minutos) podem signifi car problemas com a pega, especialmente se o seu 
bico estiver dolorido ou rachado. Se isso ocorre, procure ajuda na sua UBS.

Para saber se o bebê mama o sufi ciente,  observe se ele molha pelo menos 
seis fraldas por dia com urina (se ele urina bem, então está bem hidratado), 
se evacua várias vezes ao dia (até completar um mês; depois do primeiro 
mês a freqüência de evacuações pode diminuir e  os intervalos fi carem 
mais longos, isso é normal), se está ativo, vigoroso, e se está ganhando 
peso ( faça o acompanhamento na UBS ).

Até seis meses de vida, ofereça só o peito. Não dê nada para complementar, 
o leite de peito dispensa ajuda... NÃO EXISTE LEITE FRACO !!! A Composição 
do leite materno vai sendo modifi cada de acordo com a idade do bebê, 
sendo adequada pela natureza. O tamanho dos seios também não infl ui 
na produção e toda mulher é capaz de amamentar.

Após o sexto mês o leite materno será complementado por outros 
alimentos, conforme a orientação do seu pediatra, mas você deve manter 
a amamentação o máximo que puder. Quanto mais tempo, melhor. Seis 
meses é melhor que cinco, um ano é melhor que seis meses, dois anos é 
melhor que um. Faça o  máximo que for possível para você, até quando 
isso causar satisfação para você e para o seu fi lho, lembrando que quanto 
mais tempo ele mamar no peito, mais protegido ele estará.

A  mamada  no  peito  dá oportunidade  ao bebê de  fazer  suas  refeições  
em  um  lugar  bem  perto  do coração   da  mamãe !

Cuidados para a mãe que amamenta
Sua alimentação deve ser a habitual, aumentada  um pouco. Você deve 
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ser mais escura) e pelo cheiro ele chega até ela e começa a sugar. Essa 
primeira mamada favorece a saída do colostro, que é o leite dos primeiros 
dias,  rico em defesas, protegendo o bebê quando ele mais precisa de 
proteção.

As próximas mamadas serão no alojamento conjunto. Em geral na 
maternidade você contará com a ajuda de profi ssionais de saúde, 
empenhados em favorecer o aleitamento materno. Quando você obtiver 
alta e for para casa, procure seguir as orientações que se seguem :

Lave as suas mãos para iniciar a amamentação, pois você vai tocar na mama 
e não deve correr o risco de levar contaminação até ela.

Se o bebê estiver muito sonolento, tire a roupa dele e cubra-o com uma 
manta, aproximando a pele dele da sua.

Procure estar confortável, e não se curve muito para frente, incline-se 
levemente. Coloque uma almofadinha ou cobertor dobrado nas suas 
costas e no colo, sob o braço que irá apoiar o bebê .

O corpo do bebê deve fi car inteiramente encostado no seu, barriga com 
barriga. A boca do bebê fi ca em frente ao bico do peito, o queixo deve 
tocar na mama. Ele deve abocanhar o mamilo (bico) e a aréola. Lembre-se 
que o leite está armazenado em baixo da aréola, e por isso ela deve entrar 
na boca do bebê. Se ele pegar só o bico, o leite não vai sair, ele vai fi car 
nervoso, e isso vai machucar você.  Verifi que  o lábio inferior do bebê , ele 
deve fi car voltado para fora, como a boca de um peixinho. É importante 
que a aréola esteja bem macia para o bebê conseguir sugar. Se o peito 
estiver bem cheio e aréola se tornar lisa e esticada, o bebê terá difi culdade 
de pegar. Esvazie sempre um pouquinho antes de iniciar as mamadas.

Inicie sempre pelo seio que encerrou a mamada anterior. Ao término, se 
o bebê não soltar o seio, introduza o seu dedo mindinho no canto da 
boca do bebê, ele vai sugar o seu dedo, então retire o mamilo e só depois 
retire o seu dedo da boquinha. Assim ele não machuca o seu bico. Após 
a mamada faça o bebê arrotar, neste momento ele solta o ar que ingeriu 
durante a amamentação. 

Observação: Nos primeiros minutos após a mamada, deixe as mamas 
expostas um pouquinho, para que sequem completamente. Não use 
imediatamente absorventes ou sutiã, pois isso manterá o mamilo úmido, o 
que poderá trazer complicações. É importante que essa região fi que seca, 
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Desenvolvimento do feto

Primeiro, segundo e terceiro meses
Óvulo e espermatozóide se unem e, depois de várias divisões, tornam-se um 

embrião. 
O embrião se desenvolverá e a partir de oito semanas será um feto.
Após o segundo mês, o feto apresenta os primeiros movimentos espontâneos. 

O coração tem batimentos acelerados e inicia-se a formação de vasos 
sanguíneos que unem o cordão umbilical a placenta.

As estruturas de coluna e membros estão em formação.
O feto mede aproximadamente quatro centímetros, com os órgãos internos 

nos devidos lugares.

Quarto mês
O feto está completamente formado. A partir deste mês, estará em constante 

crescimento e seus órgãos amadurecem.
O crescimento é acelerado e na 13ª semana mede 8 centímetros e pesa 28 

gramas.
É possível, por meio do uso de sonar, ouvir os batimentos cardíacos.
Na 16ª semana, o feto tem movimentos constantes, soluça e reage a ruídos 

externos. Pesa 110 gramas e mede 16 centímetros.

Quinto mês
É neste período que os movimentos do feto começam a ser sentidos pela 

gestante, já que ele se movimenta e brinca mais, sobretudo à noite, quando a 
mãe está em repouso. O feto está medindo entre 20 e 25 centímetros e pesa 
aproximadamente 330 gramas.

No quinto mês, os cabelos já começam a nascer e os cílios e sobrancelhas 
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estão em formação. É também neste período que se inicia a formação de uma 
camada protetora, fi na e gordurosa, que vai servir para revestir todo o corpo 
do feto, acompanhando-o até o parto. Se exercitando, o feto faz movimentos 
respiratórios e já chupa o dedo, em um treino básico para a futura alimentação.

Agora, os futuros pais já podem saber se o bebê será menino ou menina. 

Sexto mês
O feto está pesando 820 gramas e mede aproximadamente 30 centímetros.
Neste período da gestação, as unhas já estão formadas. Ele consegue abrir e 

fechar as mãos, se movimenta muito e sempre mantém o exercício de sucção 
do polegar.

Os olhos já se abrem e ele consegue perceber a luminosidade. A pele está fi na, 
brilhante e enrugada e suas impressões digitais já são visíveis nos pés e nas 
mãos.

Sétimo mês
Neste período, os terminais nervosos estão bem desenvolvidos e o feto pode 

responder a estímulos como o som e a luz. Ele consegue ouvir a voz e os sons 
do aparelho digestivo, do coração e do pulmão da mãe.

No sétimo mês, pode o feto ainda estar sentado, mas ele poderá virar a qualquer 
momento, fi cando de cabeça para baixo, em posição para o parto.

Ele já pesa por volta de 1,5 quilo e mede aproximadamente 38 centímetros. 
Ao fi nal deste mês, o feto chora, soluça e pode sentir sabor amargo ou doce.

Oitavo e nono meses
No oitavo mês, o feto pesa por volta de 1,6 a 2 quilos e mede entre 40 e 45 

centímetros. Este é o período em que apresenta maior crescimento. Os 
pulmões, mesmo formados, ainda são imaturos. Todos os outros órgãos e 
sistemas estão desenvolvidos.

A maioria dos fetos, neste mês, já está de cabeça para baixo.
No último mês de gestação, o feto engorda aproximadamente um quilo 

e cresce, atingindo entre 49 e 51 centímetros. Se movimenta com maior 
freqüência, dando muitos chutes. Os pulmões amadurecem e o sistema 
de regulação de temperatura está pronto e ele fi ca com os olhos abertos e 
distingue a luz. 
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Imagine que o seio por dentro é como um conjunto  semelhante a cachos 
de uvas (alvéolos). O leite é produzido aí. As “uvas” estão ligadas por 
pequenos canais  aos depósitos que estão abaixo da aréola, que é a parte 
escura ao redor do bico do seu peito. Assim, as “uvas” produzem o leite, 
que passa pelos canais até a aréola e daí ele sai por canais fi ninhos que 
existem no bico do seio. Esse é o primeiro leite que sai na mamada. É um 
leite mais ralo, com pouca gordura, que mata a sede da criança e é rico 
em defesas. Conforme o bebê vai sugando, o cérebro da mãe recebe um 
sinal  e emite uma ordem para que um hormônio chamado prolactina 
faça a produção  nos “cachos de uva”. Assim você continua a produção do 
leite, e este é um leite mais gorduroso, mais forte, e é o leite que engorda 
o bebê. Para que aconteça a descida do leite dos canais até o bico do seio, 
um outro hormônio produzido pelo cérebro, a ocitocina, é liberado. Essa 
descida pode ser bloqueada por emoções da mãe, e também pelo ato de 
fumar antes de amamentar.

Ou seja, para a mãe ter leite o que é necessário é a criança mamar. A sucção 
é o que estimula e mantém a produção do leite.

Como amamentar o bebê?

A técnica para o sucesso da amamentação é muito simples, mas é preciso 
que você esteja atenta a algumas dicas.

O ideal é que a primeira mamada seja já na sala de parto. Este primeiro 
contato é muito importante para o bebê. A primeira demonstração de 
amor entre vocês será o momento de olhos nos olhos. O bebê ao ser 
colocado sobre a sua barriga, após o parto normal, ou sobre o seu peito, 
se o parto for cesareana, descobre por instinto onde está a aréola (por  
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toda a sua vida, passam prontinhos pelo leite para defender o bebê. É 
como se ele estivesse sendo vacinado todos os dias.

Reduz o risco das doenças crônicas quando o seu bebê fi car adulto, como o 
diabetes e a hipertensão.

E ainda, o ato de sugar desenvolve a mandíbula, a dentição, os músculos da 
face e o bom desenvolvimento da fala.

A amamentação oferece segurança emocional para o bebê, fortalece a 
relação afetiva entre mãe e fi lho, e com isso o bebê tende a ser mais 
tranqüilo e inteligente.

Para a mãe:

Ajuda o útero a voltar ao normal e diminui a perda de sangue no pós parto.
Diminui as chances de câncer de ovário, de mama e de útero.
Ajuda você a voltar ao peso mais rapidamente.
Protege da osteoporose.
Funciona como um método natural de planejamento familiar até os seis 

meses, se o bebê estiver mamando exclusivamente no peito, sem limites 
de horário, inclusive à noite, e você ainda não tiver menstruado.

Para toda a família:

É mais econômico mamar no peito ! O leite é puro, já está na temperatura 
certa, já vem pronto, é mais prático em qualquer hora e em qualquer lugar.

A economia se dá evitando a compra de outro leite, mamadeira, bico, 
complementos, gás e remédios! Como os bebês amamentados ao seio 
adoecem menos, você e sua família terão menos problemas cuidando de 
crianças doentes, sobrando mais tempo para todos conviverem com mais 
prazer !

Como funciona o seio materno?
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Sinais e sintomas mais freqüentes

Sonolência
Nos três primeiros meses da gravidez, a mulher tende a sentir-se cansada e 

com sonolência excessiva, devido as grandes mudanças hormonais. Assim, 
procure dormir pelo menos oito horas por dia. Após o terceiro mês, a grávida 
começa a ter mais ânimo, até que o aumento de peso provoque novamente 
a sensação de cansaço.

Náuseas e vômitos
As náuseas e os vômitos são bastante freqüentes na gestação, especialmente 

nos primeiros meses. Isso é devido aos próprios hormônios da gravidez. Uma 
forma de evitá-los é comer alimentos leves, em pequenas quantidades e várias 
vezes ao dia. Você deve ingerir alimentos sólidos antes de se levantar pela 
manhã. 

Queixas urinárias
No início e no fi m da gestação, devido ao aumento e compressão da bexiga, 

ocorre aumento da vontade de urinar. Se houver dor ou ardência ao urinar, 
consulte o médico. 

Azia (queimação)
Para alívio da azia, faça uma alimentação fracionada, evite frituras, café, chá 

preto, doces, alimentos gordurosos e apimentados, bebidas alcoólicas e fumo.

Fraqueza, tontura e desmaio
Para aliviar estes sintomas, evite fazer mudanças bruscas de posição e 

sente-se com a cabeça abaixada ou deite-se de lado e respire profunda e 
pausadamente.
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Prisão de ventre
É freqüente durante a gestação devido ao processo digestivo mais lento e 

a compressão causada pelo útero em crescimento sobre o intestino, que 
impede o funcionamento normal.

Para aliviar este problema, inclua mais fi bras na alimentação (frutas, verduras 
e cereais integrais), tome mais água e faça alguma atividade física moderada, 
como caminhada, hidroginástica ou natação para gestantes.

Dores nas costas
Para alívio, corrija sua postura ao sentar e andar, use sapatos de saltos baixos 

e confortáveis e aplique calor no local, utilizando bolsa de água quente ou 
toalha umedecida com água quente.

Cãibras
Geralmente se manifestam à noite, principalmente nos pés, na panturrilha 

(barriga da perna) e nas coxas. São contrações musculares dolorosas 
provocadas por defi ciência de cálcio, potássio e outros sais minerais. Também 
podem ser provocadas por falta de exercício físico ou pelo fato de fi car muito 
tempo em pé.

Faça massagens e aplique calor no local. Aumente o consumo de água e 
alimentos ricos em potássio (laranja, banana, feijões, verduras e legumes), 
cálcio e vitamina B1 (leite, carnes e cereais integrais).

Varizes e hemorróidas
Podem surgir durante a gestação ou piorarem, se já existiam antes. Para 

prevenir o aparecimento de varizes, recomenda-se evitar o aumento 
exagerado de peso, praticar exercícios, não permanecer muitas horas de 
pé e repousar 20 minutos várias vezes ao dia com as pernas elevadas. As 
hemorróidas surgem porque o útero aumentado de volume difi culta a 
circulação do sangue provocando a dilatação dos vasos sanguíneos. A prisão 
de ventre também contribui para o aparecimento das hemorróidas. Faça a 
higiene perianal com água e sabão neutro após evacuar. Evite usar papel 
higiênico colorido ou áspero (se usar, molhe o papel).

Estrias
As estrias são causadas por distensão exagerada da pele. Uma vez instaladas, 

são de difícil tratamento, pois são cicatrizes que se formam na pele. A gestante 
tem grande facilidade para surgimento no abdômen, nos quadris e seios. A 
hidratação da pele e o controle do aumento de peso ajudam na prevenção do 
problema.
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AMAMENTAÇÃO

Por que amamentar?
Porque amamentar é dar vida e amor ao seu bebê. Amamentar é dar saúde, 

é dar alimento, é dar conforto e proteção à sua criança.

Vantagens da amamentação
Para o bebê:

O leite materno é o alimento ideal para o bebê, satisfaz todas as 
necessidades dele de água e de alimento até o 6º mês de vida. 

Você não precisa dar água, nem sucos, nem vitaminas, nem qualquer outro 
alimento até o bebê completar 6 meses.

A água já existe no seu próprio leite, as vitaminas já estão em quantidade 
sufi ciente, por isso você não precisa dar sucos nem suplementos. 

O leite materno é de fácil digestão, não sobrecarrega os rins do bebê, tem 
alto teor de substâncias que garantem o desenvolvimento do sistema 
nervoso central, produz ácidos que inibem o crescimento de bactérias 
intestinais nocivas e possui minerais que proporcionam uma boa reserva 
de ferro, zinco e cálcio para a criança.

Seu grau de proteção é único. As crianças amamentadas ao seio têm menor 
risco de morrer de doenças infecciosas. O risco de morrer por diarréia é 11 
vezes menor, e por pneumonia 4 vezes menor, do que as alimentadas com 
leite de vaca. Isto porque todos os anticorpos que a mãe criou durante 
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• Alguns bebês se mexem menos na barriga. Não se preocupe. Você só deve 
procurar ajuda se ele fi car 12 horas sem se movimentar.

• Drogas e bebidas alcoólicas passam para o bebê e prejudicam o seu 
desenvolvimento.

• Dormir de bruços não machuca o bebê.
• Grávida pode tirar raio X durante toda a gestação. É só proteger a barriga 

com um avental especial.
• Pequenos tombos e escorregões quase nunca representam risco para o 

bebê. Ele está protegido pela bolsa d’água.
• Para apanhar alguma coisa no chão, abaixe-se com o joelho dobrado, sem 

forçar a coluna.
• Vontade de comer coisas estranhas é comum. Não há risco de o bebê 

nascer com problemas se o desejo não for satisfeito.
• A mulher que já fez cesariana pode ter parto normal. Nenhuma gravidez é 

igual a outra. Os partos também são diferentes.
• A mulher pode e deve tomar banho e lavar a cabeça, desde o primeiro dia 

depois do parto.
• O bebê não provoca rachaduras quando arrota no bico do peito da mãe.
• Se você estiver amamentando, só tome remédios com prescrição médica.
• A grávida pode e deve tratar os dentes. A anestesia não faz mal para o bebê 

em nenhum momento da gravidez.
• Não tome remédios sem consultar o médico ou a enfermeira que 

acompanha seu pré-natal.

Tire suas dúvidas

13Manual da Gestante

Cloasma gravídico (manchas escuras no rosto)
É comum na gravidez e costuma diminuir ou desaparecer em tempo variável 

após o parto. É recomendável usar fi ltro solar e não expor o rosto diretamente 
ao sol.

Fluxo vaginal
Devido ao aumento dos hormônios durante a gravidez, o fl uxo vaginal pode 

aumentar, pois o colo do útero produz uma secreção aumentada de muco, 
que é responsável pela sensação de umidade vaginal. Mudanças na coloração 
desse muco, ou alterações como coceira vaginal ou mau cheiro, devem ser 
comunicadas ao médico, para tratamento correto.

Falta de ar e difi culdade para respirar
Esses sintomas são freqüentes na gestação devido ao aumento do útero ou 

ansiedade da gestante. Recomenda-se repousar deitada do lado esquerdo.

Procure a maternidade nos seguintes casos
•Cólicas fortes e freqüentes
•Sangramento pela vagina
•Corrimento escuro (marrom ou preto)
•Vômitos persistentes
•Dor ou sangramento ao urinar
•Inchaço nas pernas, mãos e no rosto ao acordar
•Perda de líquidos pela vagina
•Se após o quinto mês o bebê parar de mexer
•Se tiver contrações uterinas fortes, dolorosas e freqüentes

Atenção
Não deixe de ir às últimas consultas. Seu pré-natal só vai acabar quando o bebê 
nascer.

Sinais de trabalho de parto
Tampão mucoso

É um sinal que pode ocorrer até 15 dias antes do trabalho de parto. Caracteriza-
se pela saída, através da vagina, de uma secreção esbranquiçada, tipo catarro.

Contrações uterinas
São contrações dolorosas do útero, com intervalos regulares de cinco em cinco 

minutos, que determinam a dilatação do colo do útero para a saída do bebê.
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Ruptura da bolsa d’água
É o rompimento da bolsa d’água que envolve o bebê dentro do útero. Você 

perceberá a saída involuntária pela vagina de um líquido geralmente 
transparente e sem cheiro.

Sinal
É a saída de uma quantidade pequena de sangue pela vagina, que pode ocorrer 

antes do início das primeiras contrações do trabalho de parto.

Quando ir para a maternidade

Quando você estiver sentindo contrações como as descritas acima ou romper a 
bolsa d’água ou tiver sangramento mesmo sem sentir dor.

O que levar para a maternidade
A mala da mamãe e a do bebê deve estar preparada desde o sétimo mês de 

gestação.

Na mala da mamãe
•1 pacote de absorvente higiênico 
•1 par de chinelos confortáveis
•2 camisolas de fácil manejo, para a amamentação
•1 robe
•4 calcinhas de tamanho maior do que usava antes de engravidar
•1 roupa para a saída do hospital
•2 sutiãs
•Produtos de higiene íntima: escova de dentes e de cabelos, shampoo, 

sabonete, creme dental, toalhas
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B) Coto umbelical
Geralmente cai entre sete e doze dias de vida, mas pode demorar mais. Deve 

estar sempre seco. Aplique uma solução de álcool a 70% sobre o coto uma vez 
ao dia para evitar infecções.

C) Assaduras
Troque as fraldas sempre que o bebê fi zer xixi ou cocô. Faça a limpeza da pele 

com água morna e algodão com movimentos de cima para baixo. Fraldas 
de pano devem ser imediatamente lavadas quando sujas para que não 
se desenvolvam bactérias. Não use alfi netes, pois podem ferir o bebê. 
Substitua-os por fi ta crepe.

2) Proteção de infecções
Alimente o bebê com leite materno. Isso já inicia a proteção da criança pela 

oferta de anticorpos presentes no leite humano. Até 6 meses, não é necessária 
complementação alimentar. Evite ambientes com muitas pessoas, como 
shoppings e igrejas. Lave as mãos antes de segurar o bebê. Mantenha sempre 
as vacinas em dia.

3) Cólicas
Alguns bebês podem apresentar cólicas nos primeiros meses. Pode-se 

conseguir melhora se o bebê for colocado sobre o corpo da mãe com a 
barriguinha para baixo. Outra dica é massagear a barriga da criança ou dobrar 
as coxas em direção ao abdômen para que elimine gases.

4) Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento
Todos os meses, leve a criança na Unidade Básica de Saúde de sua abrangência 

para que receba as orientações da equipe.
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Atenção
•Marque a consulta de pós-parto na Unidade de Saúde de sua abrangência 
logo após o nascimento do bebê. Essa consulta deverá ocorrer até 42 dias 
após o parto.
•As relações sexuais podem começar depois do 42º dia após o parto, se o 
sangramento da vagina acabar, pois seu corpo já terá voltado ao normal. Use 
preservativo e converse com o médico sobre métodos anticoncepcionais.
•A menstruação pode voltar a qualquer momento depois do parto. Mas, 
se a mãe estiver amamentando corretamente, isso vai demorar mais para 
acontecer.

Cuidados com o bebê

1) Higiene

A) Banho
Pode ser dado desde o primeiro dia. A temperatura da água deve ser a mesma 

do corpo, entre 36 e 37 graus Celsius. Para evitar queimaduras, teste a água 
(para sentir se a temperatura está de acordo) antes de colocar o bebê. Segure 
o bebê de frente, com a barriguinha para cima. Passe o braço esquerdo pelas 
costas dele e o segure fi rme pela axila esquerda. Evite que entre água e 
sabão nos ouvidos. Lave inicialmente a face. Após o banho, enxugue bem o 
bebê e vista-o. Não use talcos ou perfumes. 
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Na malinha do bebê
•1 pacote de fralda descartável (tamanho recém-nascido)
•3 conjuntos pagão com calça 
•3 pares de meia
•1 casaquinho de frio
•3 macacões de recém-nascido
•1 manta (de acordo com o clima)
•4 fraldinhas de boca
•2 sapatinhos 
Esta é a lista mínima. Fica a critério de cada pessoa o que desejar levar a mais.

Documentos
•RG ou certidão de nascimento
•Cartão SUS
•Cartão da gestante

Estágios do trabalho de parto
Primeiro estágio (período de dilatação)

No primeiro estágio, as contrações uterinas acontecem com intervalos de cinco 
em cinco minutos e duram entre 20 a 40 segundos. Lentamente as contrações 
fi cam mais fortes, com intervalos menores de cinco minutos e duração de até 
um minuto cada uma.

O colo do útero se dilata e vai fi cando cada vez mais fi no até completar a 
dilatação de 10 centímetros.

Este é o estágio de maior duração e pode durar mais de oito horas.
Neste período você deve se concentrar em sua respiração e procurar relaxar 

entre as contrações. Ainda não é hora de fazer força.

Segundo estágio (período de expulsão)
Começa com a dilatação completa do colo do útero e termina com o 

nascimento do bebê. Neste período as contrações fi cam mais fortes e 
freqüentes, porém tem uma característica diferente. A mulher sente 
necessidade incontrolável de fazer força (puxos).

Este estágio dura de 20 a 60 minutos.
Neste período lembre-se de aproveitar as contrações para fazer força ajudando 

assim o bebê a nascer mais rápido.

Terceiro estágio (saída da placenta)
Começa imediatamente após o nascimento da criança e termina com o 

desprendimento da placenta da parede uterina, que é expelida pela vagina. 
Este estágio pode durar de 10 a 30 minutos. 
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Tipos de parto

Parto normal
A expulsão do bebê ocorre somente com a pressão exercida pela parede do 

útero. Quando necessária, é realizada a episiotomia, que consiste em um corte 
cirúrgico na região perineal para auxiliar a saída do bebê e evitar rotura dos 
tecidos perineais. A sutura é feita imediatamente após o parto e cicatriza em 
poucos dias.

Parto fórceps
Parto via vaginal, no qual se utiliza um instrumento cirúrgico, semelhante a uma 

colher, que é colocado nos lados da cabeça do bebê para ajudar o obstetra a 
retirá-lo do canal de parto.

Parto cesárea
A cesárea é a retirada cirúrgica do bebê através de um corte feito na parte 

inferior do ventre. Esse procedimento é realizado quando a mãe ou o bebê 
apresentam alguns fatores que possam pôr em risco a saúde deles.

Vantagens do parto normal para a mãe

• A recuperação é mais rápida, e a mulher pode andar logo após o parto
• O risco de infecção é menor
• Há menos riscos de hemorragia
• Após o parto, a mulher se sente melhor, o que facilita a amamentação
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Vantagens do parto normal para o bebê

•A criança não corre o risco de nascer prematura (antes do tempo)
•Ocorrem menos problemas respiratórios
•O risco de infecções é menor

Na cesariana o risco de complicações para a mulher e para o bebê é muito maior 
do que no parto normal.

Não faça a cesariana só porque quer fazer laqueadura. Você tem direito a 
fazer esta operação pelo SUS, sem pagar nada, mesmo que seu parto tenha 
sido normal. Para isso, é preciso ter no mínimo dois fi lhos vivos ou mais 
de 25 anos e esperar pelo menos 42 dias depois do nascimento do bebê. 
Procure o Programa de Planejamento Familiar na Unidade de Saúde de sua 
abrangência.

Após o parto
•Logo após o parto, é normal ocorrer sangramento vaginal com moderada 

intensidade e você sentir sua barriga endurecida. Isto é sinal que seu 
útero está contraído. Fique atenta e chame a enfermagem se apresentar 
tontura, fraqueza, sangramento intenso e se seu útero não estiver contraído 
(endurecido).

•Começa o resguardo, a quarentena ou o puerpério, que dura 42 dias.
•Descanse e tome muito líquido. Isso ajuda na amamentação. 
•Se foi necessário fazer a episiotomia, a região perto da vagina pode fi car 

dolorida. Depois de fazer xixi e evacuar, lave e seque muito bem a região. 
Procure não caminhar muito. Se tiver que subir alguma escada, faça isso 
devagar.

•Cuide de sua higiene pessoal tomando banho diariamente, lavando os cabelos 
etc.

•Alimente-se bem durante a amamentação, mas evite exagerar no chocolate, 
nas comidas gordurosas e nos doces.

•Seu útero está voltando ao tamanho normal. Por isso, é comum ter 
sangramento com cólicas, que às vezes aumentam com a amamentação. O 
sangramento dura mais ou menos um mês.

Se você tiver dor na parte de baixo da barriga, sangramento com cheiro 

desagradável e febre, procure rápido uma Unidade de Saúde. Você pode 

estar com infecção.
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