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Ao mesmo tempo em que a alegria vem ao seu coração, um mar de dúvidas invadem sua mente. Isso é 
perfeitamente normal!
Provavelmente todas as mulheres grávidas apresentam esses sentimentos acompanhados de outras 
tantas preocupações, dúvidas e curiosidades.
Serão nove meses de expectativas, ansiedades, emoções, sem dúvida um período muito especial na vida 
de uma mulher.
Enfim, pensando em você é que desenvolvemos esta cartilha, colocamos algumas orientações e 
esclarecimentos sobre a gravidez, mas sempre lembrando a importância de um pré-natal acompanhado 
por um médico especializado.

Informações:

Medicina Preventiva
Tel.: (18) 3649-7078

E-mail: medicinapreventiva@unimedbirigui.com.br

Ambulatório de Especialidades
Tel.: (18) 3649-7080

www.unimedbirigui.coop.br

Introdução



1 Pré Natal
01

O pré natal deve ser iniciado tão logo você “perceba” que está grávida. As consultas médicas deverão ser 
feitas uma vez por mês até o sétimo mês, provavelmente uma vez cada 15 dias no oitavo mês e uma vez 
por semana no nono mês, quem irá definir a freqüência será seu médico. Durante o pré-natal serão 
realizado exames laboratoriais e ultrassonográficos, não se preocupe, são exames que toda gestante faz 
para que seu obstetra garanta a saúde da mamãe e do bebê.
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2 
Mudanças 
Emocionais 
na Gravidez
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A gravidez é um período de grandes transformações para a mulher, para seu (sua) parceiro (a) e toda a 
família. Você pode estar sonhando com esse momento há muito tempo ou talvez tenha sido surpreendida 
por uma gravidez inesperada, ou mesmo nunca tenha desejado ser mãe e se deparar com mil sentimentos 
desesperadores. 
 Mesmo quando a gravidez é planejada, você precisará de um tempo para se adaptar a essa nova etapa da 
vida. Além do turbilhão hormonal que ocorre no seu corpo, acontece um turbilhão emocional. 
Sentimentos como insegurança, medo e comparação podem aparecer durante a gestação. 

Cuidado com o sentimento de culpa: questionamentos como “Será que vou dar conta?” “Saberei ser uma 
boa mãe?” “Vou conseguir amamentar?” “Vou cuidar direito?” podem te incomodar muito. Lembre-se: 
nem tudo vai ser lindo e perfeito e somente pelo fato de você estar se questionando e se preocupando 
demonstra o quanto está disposta a fazer o melhor que puder para ser uma boa mãe. 

Como lidar com dias difíceis: a vida de ninguém é perfeita. Embora mudanças ocorram no decorrer da 
gestação, você continua sendo quem você é: com seus erros, acertos, medos, inseguranças, com suas 
alegrias e tristezas. Cuidado pra não comparar sua vida baseado na vida perfeita que você vê em redes 
sociais. A vida real é feita de altos e baixos, problemas financeiros, problemas familiares e no trabalho, 
assim como existem momentos alegres, descontraídos e felizes.

Algumas dicas para ajudar a controlar sua ansiedade

Informe-se sobre o parto: normalmente o parto é um assunto que pode assustar e por isso acaba-se 
evitando falar sobre ele. Independente do tipo de parto que você escolher, é muito importante que 
busque informações a respeito: como ocorre, como funciona a anestesia, quanto tempo demora pra fazer 
efeito... Não deixe de perguntar ao médico por achar que sua pergunta é boba.   O medo pode atrapalhar e 
causar mais ansiedade. Quanto mais informações você tiver, menos ansiosa e mais confiante se torna. 

Construa uma rede de apoio: gravidez não é doença, ok? A não ser que haja alguma restrição médica, você 
pode seguir sua vida normalmente. Porém, com o avanço da gestação, é natural se sentir mais cansada e 
indisposta e nesse momento receber ajuda de amigos ou familiares pode ser consolador.  Você é um ser 
humano e é impossível ser excelente em tudo o que fizer! Reconheça que precisa de ajuda e aceite gestos 
simples de quem quer ajudar.
Informações importantes após o nascimento do bebê

Amamentação: Além da necessidade física do leite, a necessidade emocional da criança é igualmente 
forte. A amamentação é uma forma muito especial de comunicação entre a mãe e o bebê e uma 
oportunidade de a criança aprender muito cedo a se comunicar com afeto e confiança.
Amamentar proporciona uma ligação forte entre mãe e bebê, o contato íntimo da pele e o olhar permitem 
que sintam um enorme prazer neste ato. Porém, é importante destacar que algumas mulheres se 
adaptam à amamentação e outras não.
Isso acontece porque, apesar de ser um ato natural na teoria, na prática o processo pode ser bem mais 
difícil: dor, demora pra descer o leite, sensação de frustração e nervosismo, além do cansaço ocasionado 
pelas noites sem dormir.
Quanto maior for a preparação e conscientização da futura mãe no pré-natal, menor podem ser as 
dificuldades e a frustração. Embora você tenha consciência dos benefícios da amamentação, não da pra 
ter certeza de como ela será.
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O que é o puerpério: também conhecido como pós-parto, é um momento de grandes modificações físicas, 
hormonais e emocionais. Por isso é normal que, após o nascimento de um filho, sentimentos 
ambivalentes e contraditórios apareçam. Eles vão da felicidade com a chegada do bebê, até a insegurança 
e o medo do futuro.

O que é Baby blues ou blues pós parto? Inicia-se na primeira semana pós-parto e tem um pico entre o 
quarto e quinto dia, com duração de até duas semanas. Pode apresentar sintomas como instabilidade 
emocional, tristeza, euforia, irritabilidade, choro fácil, senso exagerado de empatia, sensação de 
estranheza.
É um processo normal e relacionado aos fatores hormonais e de adaptação do momento. É então 
importante o apoio familiar para que esse sentimento se reestruture e não evolua. Não é considerada uma 
doença e geralmente não requer tratamento clínico, porém o reconhecimento do baby blues é 
importante, pois, o risco de depressão pós-parto é maior entre as mulheres que sofrem de baby blues.

Depressão pós parto: É a mais frequente complicação emocional materna. É mais suscetível a mulheres 
que já possuem um quadro de transtornos psíquicos anteriores.
O início ocorre normalmente após a terceira semana pós-parto, ou ao longo do primeiro ano de vida do 
bebê. É caracterizado por uma tristeza constante, apatia, sensação de desprazer e possui uma 
interferência do vínculo entre mãe e bebê, podendo até ser risco para o desmame precoce. 
Por isso é importante olhar sempre pra si mesma buscar falar sobre o que está sentindo sem sentir medo 
ou vergonha. Neste caso aconselha-se um acompanhamento profissional.

PARA TER UMA GRAVIDEZ MAIS LEVE

1 -  Abra mão do controle: é impossível controlar tudo. As coisas nem sempre vão sair com o que você quer 
ou planeja.
2  - Viva um dia de cada vez: não dá pra antecipar problemas futuros, com o decorrer dos dias você vai 
aprendendo a lidar com os desafios da gravidez. Aproveite os bons momentos e tenha consciência de que 
os momentos difíceis vão passar!!
3 - Foque no que você tem controle: você pode decidir focar no que você pode fazer melhor. Faça sua parte 
como controlar sua alimentação, sua espiritualidade, sua rotina...
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3 
Alimentação
da Gestante



A nutrição é um dos fatores mais importantes e preocupantes durante a gestação (período pré-natal), 
pois sabemos que o bem estar do bebê está relacionado ou depende do estado de saúde da mãe, que por 
sua vez está relacionado à sua alimentação.
Portanto, nesse momento tão especial e esperado é o período onde a mãe deve se preocupar com a 
alimentação saudável e equilibrada para assim garantir o crescimento do bebê adequado.
É inevitável o ganho de peso na gestação, pois a gestante está gerando um bebê, armazenando líquidos e 
gorduras, porém nesse período não é o momento de se fazer dieta de emagrecimento.
O cálculo do ganho de peso durante a gestação é realizado com base no IMC da mulher antes da gravidez 
(IMC pré-gestacional), conforme são demonstradas nas figuras abaixo:
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Gestante

IMC (Kg/m²)
pré-gestacional

Ganho de peso total
ao final do 1º trimestre

Ganho de peso
semanal (g/ semana)

a partir do 2º trimestre

Ganho de peso
total em Kg

< 19,8 (baixo do peso)

19,8 - 26,0 (eutrofia)

26,0 - 29,0 (sobrepeso)

> 29,0 (obesidade)

2,3 kg

1,6 kg

0,9 kg

---

500g

400g

300g

200g

12,5 - 18,0

11,5 - 16,0 

7,0 - 11,5

7,0 - 9,1

Fonte: IOM, 1992.

Gestante Gemelar

Idade Gestacional
Baixo peso 

Kg/ semana
Peso Normal
Kg/ semana

Sobrepeso
Kg/ semana

0 a 20 semanas

20 a 28 semanas

> 28 semanas

0,57 - 0,79

0,68 - 0,79

0,57

0,45 - 0,68

0,57 - 0,79

0,45

0,34 - 0,45

0,34 - 0,45

0,34

Fonte: LUKE e COLS, 2003.

Quando a mulher está com IMC pré-gravidez mais alto é recomendado que se ganha menos peso 
possível na gestação.
O ganho excessivo de peso pode aumentar o risco de hipertensão e diabetes gestacional, além de 
complicações durante o parto e risco de o bebê nascer grande demais.
Mas esse não é o momento para realizar regime restritivo, pois dietas de baixas calorias podem acabar 
afetando a saúde da gestante e o desenvolvimento do bebê.



O melhor é manter uma alimentação balanceada e participar de alguma atividade física, segundo 
recomendação médica e orientação de educador físico.
Apesar da necessidade de nutrientes estarem aumentada para a mulher durante a gestação, não se deve 
abusar, pois o que ela necessita é de mais nutrientes, e não de calorias. Ou seja, a gestante não deve comer 
por duas pessoas, e sim por dois motivos: a sua saúde e a do seu bebê.
A alimentação além de adequada dever ser balanceada, rica em frutas, verduras, leite e derivados, carnes 
magras e carboidratos integrais.

3.1. Alimentos energéticos 

Carboidratos
Alimentos que fornecem energia para nosso organismo realizar suas funções e para que possamos 
realizar nossas atividades diárias.
É a principal energia para o cérebro do bebê.
Os alimentos ricos em carboidratos são:
Ÿ Arroz, milho, batata, mandioca, farinhas, pães, bolos, bolachas e biscoitos, macarrão, entre outros.
Procure dar preferência aos produtos integrais, pois são ricos em fibras.

3.2. Alimentos reguladores

Legumes, verduras e frutas
São fonte de fibras, que vão auxiliar o bom funcionamento do intestino, promover a saciedade, além de 
auxiliar no controle do colesterol e do diabetes.
Nesses alimentos também encontramos vitaminas e minerais: nutrientes que regulam as funções do 
organismo, protegem a pele, a visão e os dentes, e aumentam a resistência do organismo contra 
infecções. Dar preferência aos alimentos da época, devido seu alto valor nutricional.

Fibras
O consumo de fibras diariamente está relacionado com a diminuição da pressão sanguínea, auxilia na 
redução da absorção de gorduras, redução do risco de Diabetes Mellitus gestacional, aumento da 
saciedade e regularização da função intestinal. 
Recomendação: 25g/dia
Fontes:  Grãos, farelos, farinhas e pães integrais, verduras, legumes e frutas. 

3.3. Alimentos construtores

Proteínas
Ajudam na formação de tecidos e músculos e auxiliam no crescimento do feto; na preparação das 
glândulas mamárias no desenvolvimento da placenta.
São divididos em dois grupos:
Ÿ Origem vegetal: Lentilha, grão de bico, feijão, soja;
Ÿ Origem animal: Todos os tipos de carne, ovos, leite e derivados (iogurte, coalhada, queijo).
Ao consumir carnes, retire a pele e a gordura aparente, evitar o consumo excessivo de carnes vermelhas, 
alternado sempre que possível com outros tipos de carnes.
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3.4. Alimentos energéticos extras  (consumo moderado)

Gorduras
São substâncias que também fornecem energia ao organismo e ajudam no transporte de algumas 
vitaminas (A, D, E e K).
Ÿ Os alimentos ricos em gorduras são :Óleos, margarina, manteiga, creme de leite e maionese, etc;
Ÿ Evitar alimentos com gordura trans;
Ÿ De preferência para alimentos que contenham a gordura boa (mono e poliinsaturada): azeite de oliva, 

castanhas (Pará, nozes, caju...), abacate;

3.5. Nutrientes que são necessários em maior quantidade na gestação.

Ácido Fólico
Participa da formação de células brancas e vermelhas do sangue e auxilia na formação do material 
genético celular.
Sua deficiência prejudica a divisão celular e, se no início da gestação, pode ocasionar defeito do tubo 
neural (anencefalia e espinha bífida) e anemia megaloblástica na mãe.
As principais fontes alimentares são:
Ÿ Vegetais folhosos verdes, leguminosas, frutas cítricas, cereais integrais, oleaginosas, leite e derivados.
É um nutriente difícil de atingir apenas com a alimentação, por isso é recomendada a suplementação 
antes (2 a 3 meses) , durante a gestação e até o 3° mês pós-parto.

Ferro
Nutriente em que a necessidade diária é aumentada, especialmente no último trimestre (o bebê demanda 
maior volume de sangue).
Auxilia na expansão das células vermelhas e no desenvolvimento do feto e da placenta.
A deficiência deste mineral pode causar prejuízo no crescimento fetal e aumentar  o risco de baixo peso 
ao nascer e parto prematuro.
As principais fontes alimentares são:
Ÿ Carnes vermelhas, fígado, leguminosas, vegetais verde-escuro, gema de ovo.

Vitamina A
Auxilia na visão, na função imune, na manutenção do tecido esquelético,  é indispensável para o 
crescimento e desenvolvimento fetal normais. Sua deficiência causa defeitos no Sistema Nervoso 
Central, morte fetal, pré-eclâmpsia e eclâmpsia, anemia e baixo peso nos bebês.
Fontes: fígado de boi, leite e derivados integrais, azeite de dendê, couve, espinafre, abóbora, cenoura, 
manga e mamão.

Vitamina C
Estimula a absorção do ferro dietético e reduz o risco de anemia, da pré-eclâmpsia materna, de infecções 
e do parto prematuro.
O ideal é utilizar junto às refeições que contém alimentos ricos em ferro (almoço e jantar).
Sua deficiência está relacionada à prematuridade e ao aumento de rupturas das membranas fetais.
Evitar megas doses porque podem ocasionar problemas renais.
As principais fontes alimentares são:
Ÿ Limão, kiwi, laranja, morango, acerola, brócolis e tomate.
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Cálcio
Auxiliam na formação da estrutura óssea e dentária do feto.
As principais fontes alimentares são:
Ÿ Leite e iogurte (preferência aos desnatados), queijos magros (minas e ricota), folhosos verde-escuros, 

sardinha e gergelim.

Iodo
Auxilia na regulação do uso celular de glicose, reduzindo a resistência à insulina, fator que pode 
desenvolver o diabetes tipo II.
Sua deficiência pode causar bócio fetal e materno e cretinismo no recém nascido.
A principal fonte alimentar é:
Ÿ Sal iodado é sugerido quando a água e o solo de consumo apresentam grandes deficiências deste 

mineral.

Magnésio
Responsável pelo desenvolvimento esquelético e na manutenção do potencial elétrico dos nervos e da 
membrana muscular.
As principais fontes alimentares são:
Ÿ Leite, carnes, cereais integrais, vegetais e frutas.

Zinco
Sua deficiência está associada á malformação do feto, ao parto prematuro e ao baixo peso ao nascer.
As principais fontes alimentares são:
Ÿ Carnes magras, frutos do mar, iogurte, gérmen de trigo, levedura de cerveja, cereais, espinafre, 

cogumelos e sementes de girassol.

Vitamina D
Benefício para a mãe:
Ÿ Reduz risco de pré-eclâmpsia.

Benefícios para o bebê:
Ÿ Auxilia na formação esquelética;
Ÿ Reduz risco de autismo;
Ÿ Atua na prevenção do Diabetes tipo I;
Ÿ Reduz risco de parto prematuro e ganho de peso inadequado.

Mulheres grávidas ou não com exposição regular de 30 minutos ao sol não necessitam de 
suplementação.

3.6. Alimentos Abortivos
A gestante deve evitar: 
Ÿ Chás de erva-doce, erva cidreira, camomila, canela e boldo; 
Ÿ Cafeína em excesso (acima de 200mg ocorre diminuição em 25% do fluxo placentário podendo 

ocasionar baixo peso ao nascer e prematuridade no bebê); 
Ÿ Carnes e peixes crus (infecção alimentar).



5.7. Recomendações nutricionais importantes

Ÿ Comer devagar e mastigar bem os alimentos;
Ÿ Ter uma alimentação fracionada em cinco a seis refeições (desjejum, colação, almoço, lanche da tarde, 

jantar e ceia), com intervalos de três em três horas e em menor volume;
Ÿ  As refeições complementares (lanches) devem ser compostas, principalmente, de derivados lácteos 

desnatados, cereais integrais e frutas;
Ÿ Manter a ingestão adequada de proteínas (peixe, frango, carne bovina e suína, ovo e leguminosas como 

feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, soja);
Ÿ Manter a ingestão adequada de ferro (fígado, miúdos, carnes vermelhas, leguminosas e verduras 

verde-escuro);
Ÿ Consumir alimentos ricos em vitamina C junto às principais refeições para melhor aproveitamento de 

ferro não heme (goiaba, caju, laranja, limão e mexerica);
Ÿ Aumentar a ingestão de vegetais, legumes e frutas;
Ÿ Manter a ingestão adequada de cálcio (iogurte, leite desnatado, queijos, peixe, vegetais verdes e 

gergelim triturado);
Ÿ Consumir alimentos ricos em fibras solúveis e insolúveis como cereais integrais (arroz, aveia, centeio e 

trigo), vegetais folhosos, leguminosas e frutas;
Ÿ Os adoçantes e produtos dietéticos devem ser utilizados com moderação para gestantes diabéticas e 

obesas;
Ÿ Desestimular o consumo de alimentos gordurosos, frituras, industrializados e alimentos ricos em 

açúcar (doces, balas, chocolate e refrigerante);
Ÿ Evitar o consumo de álcool, café, chá mate e chá preto.

3.8. Complicações onde os alimentos podem influenciar

Náuseas e vômitos
Ÿ Fazer pequenas e freqüentes refeições;
Ÿ Preferir alimentos de fácil digestão;
Ÿ Evitar alimentos gordurosos;
Ÿ Não ingerir líquidos na primeira refeição, dando preferência para alimentos secos (bolachas, bolos, 

pães);
Ÿ Evitar cheiros fortes de alimentos;
Ÿ Preparar água ou gelo de gengibre (utilizar apenas um pedaço de 2cm da raiz);
Ÿ Evitar leite e derivados e outros líquidos no período da manhã;
Ÿ Aumentar o consumo de frutas.

Constipação
Ÿ Aumentar a ingestão de fibras (carboidratos integrais, frutas e verduras);
Ÿ Ingerir frutas laxantes (mamão, manga, ameixa, abacate);
Ÿ Caminhar após as refeições;
Ÿ Aumentar a ingestão de líquidos.

Gases Intestinais
Ÿ Evitar laticínios com maior teor de gordura (queijo amarelos e leite integral) e produtos com farinha de 

trigo branca;
Ÿ
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Ÿ Diminuir a ingestão de alimentos flatulentos como: repolho, couve-flor, brócolis, pepino, beterraba, 
pimentão, cebola, melão, melancia;

Ÿ Evitar qualquer bebida gaseificada;
Ÿ Evitar conversar durante a refeição.

Hemorróidas 
Ÿ Evitar frituras, gordura em geral, manteiga, maionese, chocolate e pimenta;
Ÿ Caminhar regularmente;
Ÿ Evitar gases intestinais, estimulando o bom funcionamento intestinal.

Azia
Evitar:
Ÿ Pães frescos, bolos e doces;
Ÿ Sucos ácidos e mistura de sucos com outros alimentos;
Ÿ Café, chocolate, laticínios (leite, iogurte, requeijão), chá preto, chá mate, refrigerantes, menta, água com 

gás, excesso de carne;
Ÿ Comida muita temperada ou apimentada;
Ÿ Açúcar e gordura;
Ÿ Alimentos muitos frios e/ou muito quentes;
Ÿ Se deitar logo após as refeições.

Preferir:
Ÿ Mastigar bem os alimentos comendo devagar;
Ÿ Realizar várias refeições ao dia aumentando assim o fracionamento;
Ÿ Dormir do lado esquerdo;
Ÿ Utilizar travesseiro elevado.

Inchaço
Ÿ Evitar o excesso de sal;
Ÿ Beber bastante líquido, dando maior preferência para água pura;
Ÿ Manter-se fisicamente ativa.

Sensação de Plenitude - mais comum no final da gestação ou gestação gemelar

Ÿ Evitar grandes volumes nas refeições;
Ÿ Aumentar o fracionamento;
Ÿ Se necessário, modificar a consistência das preparações;
Ÿ Evitar deitar após a refeição;
Ÿ Utilizar roupas amplas e confortáveis.
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4 
A gravidez
mês a mês



O bebê ainda é um embrião minúsculo, menor que um grão de arroz. Já existe uma outra vida em você!
Procure um médico de sua confiança, e dê início ao pré-natal imediatamente.
É hora de parar com cigarros, álcool e qualquer tipo de química que prejudique o bebê. Fumar rouba 
oxigênio do seu filho. E aumenta a possibilidade de prematuros ou recém-nascidos com baixo peso. Mas 
não é só: a probabilidade de abortar ou gerar crianças com má formação é muito maior. Portanto procure 
parar imediatamente.
Evite tomar remédios, só tome medicação que tenha sido recomendada pelo seu médico. Muitos 
remédios têm efeitos nocivos ou desconhecidos à saúde do bebê, portanto previna-se!

4.2. Segundo mês de gestação (4 a 8 semanas)

Agora seu bebê já está mais crescido. O seu coração já está batendo, mas não dá para escutar ainda!
A partir de agora, você terá um encontro marcado mensalmente com o seu obstetra. A maior parte das 
mudanças que acompanham a gravidez, embora desconfortáveis, não é motivo para alarme. Alguns 
sintomas porem devem ser comunicados logo ao seu médico: sangramentos, cólicas do tipo menstrual 
ou dores na parte baixa da barriga. Já sonolência, náuseas e estranhos desejos costumam fazer parte da 
gravidez.
O enjôo indica um fenômeno de adaptação do organismo. Algumas mulheres chegam a vomitar com 
freqüência mas, não se assuste isso é absolutamente normal e deve passar no terceiro ou quarto mês.
Nesse período você deve manter a calma e ter paciência afinal, logo passa.

4.3. Terceiro mês de gestação (12 a 16 semanas)

Os órgãos reprodutores do seu bebê já estão formados.
Será menino ou menina?
Você terá que esperar mais um tempo para saber, porque ainda não dá para distinguir com precisão.
É um período decisivo na formação do feto. Por isso, evite excessos como carregar peso e realizar tarefas 
muito cansativas. Seus seios não param de crescer e as mamas sofrem modificações. Inicie exercícios 
para fortalecer a região dos mamilos e toda a região mamária. Comece a usar um sutiã reforçado para 
manter firmes os seios.
Durante a gravidez, aumenta a pressão do útero sobre as veias pélvicas, com reflexos nas pernas, 

4.1. Primeiro mês de gestação (4 a 8 semanas)
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Durante a gestação, muitas mudanças ocorrerão em seu corpo. Estar consciente das mudanças ocorridas 
no corpo durante a gravidez é um dos caminhos mais seguros para viver essa fase com bastante 
tranquilidade. A gestante precisa estar preparada para viver este período com tranqüilidade e conhecer 
os sintomas, alterações e as situações em que, consultar o seu médico, é o melhor caminho a seguir.
Algumas situações poderão servir como uma fonte permanente de informação durante os nove meses da 
gravidez.
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4.4. Quarto mês de gestação (16 a 20 semanas)

Pelo fim do quarto mês, o crescimento do corpo começa a superar aquele da cabeça. Nutrido pela 
placenta, o feto já desenvolve reflexos, fundamentais para a sua sobrevivência.
Seu bebê consegue sugar, engolir e, pasme, até soluçar!
Mas ainda não conseguiria sobreviver fora do útero.
Aproveite, você chegou a melhor fase. Os enjôos já devem ter passado, o risco de aborto diminuiu, seu 
bebê ficou mais seguro, e você está leve e com muita disposição mas, cuidado para não exagerar.
O aparecimento de estrias nessa época costuma ser normal, pouco se pode fazer em relação a elas, já que 
parecem ser uma pré-disposição genética. Você pode tentar atenuar ou prevenir as estrias passando óleo 
de amêndoas doces após o banho, ou cremes especiais para gestantes (não use cremes sem o 
conhecimento do seu médico, muitos deles contêm componentes químicos que podem prejudicar o 
bebê).
 Se sua pele for elástica e bem cuidada, e se você conseguir manter um ritmo de ganho de peso gradual, 
suas chances de não ter estrias são maiores. Se não der certo, acalme-se, depois que o bebê nascer 
existem muitos tratamentos que poderão atenuar este desconforto.

4.5. Quinto mês de gestação (20 a 24 semanas)

Ele já parece um recém-nascido em miniatura. Seu rosto está tranqüilo, os olhos fechados, narinas e 
bocas bem formadas. De vez em quando, o dedo polegar escorrega até a boca e ele começa a sugar.
 Neste mês o seu coração já pode ser ouvido.
Sua barriga já deve estar bem maior e mais visível. As sensações de mal estar e cansaço diminuíram. Seu 
bebê deve começar a dar uns chutinhos e mexidinhas e você já poderá senti-lo. Aproveite esta época para 
começar a fazer o enxoval do bebê, pensar na decoração do quarto e em outros detalhes para a chegada 
do bebê.
Esse é o período em que você vai se sentir mais disposta, a barriga não é muito pesada e o mal estar já 
passou. 

4.6. Sexto mês de gestação (24 a 28 semanas)

À medida que seu filho cresce e fica mais forte, você começa a sentir seus movimentos. Apesar dos chutes 
e cotoveladas serem agora óbvios para você, poderão passar ainda algumas semanas para que outras 
pessoas sintam a movimentação do feto.
Seus hábitos, no entanto, já podem ser percebidos: períodos de cochilos e sono se alternam com períodos 
de atividades. Às vezes a mãe consegue detectar e prever esses ciclos.
O bebê pode ouvir o som da voz da mãe, do pai e das pessoas que falarem próximas a barriga. Já possui 
todas as características de uma criança formada, a partir de agora passa a ganhar peso e aprimorar a 
capacidade respiratória.
Com tanta atenção voltada para a barriga, é fácil esquecer da boca. As gengivas podem tornar-se inchadas 
e sangrar, exigindo uma higiene bucal rigorosa. Ao suspeitar de cárie ou de algum outro problema, 
marque logo uma consulta com seu dentista. (lembre-se de pedir anestesias especiais para gestantes).
As dores nas costas já devem estar incomodando mais. Procure não engordar demais, pois quanto mais 
peso você ganhar, mais peso as suas costas terão que suportar.
Durma sobre um colchão firme e de preferência deitado do lado esquerdo (melhora a circulação, 
diminuindo o inchaço) e com um travesseiro entre as pernas.



4.7. Sétimo mês de gestação ( 28 a  32 semanas)

A partir de agora, ele cresce menos, mas começa a engordar. Suga o polegar, soluça, chora e distingue o 
gosto amargo do doce. Responde a estímulos, percebe a luz.  Antes os sons eram sentidos por ele sob a 
forma de pequenas vibrações, agora ele já consegue perceber bem melhor as coisas.
Sua barriga já deve estar linda e volumosa, e é motivo de orgulho. Já não é mais preciso empiná-la. Todo 
mundo percebe a chegada de um futuro bebê. Também já é hora de você começar a ler e se informar um 
pouco mais sobre os primeiros cuidados com o bebê e a rotina dele. Afinal muito em breve você terá gente 
nova em casa.
Para quem gosta de festas é o momento ideal para o chá de bebê. Procure contar com a ajuda de alguém 
de confiança para não se cansar demais. Organize lanches ou reuniões simples, mas divertidas.
Visite nosso Hospital e conheça os quartos, o berçário e veja como são cuidados os recém-nascidos. 
Lembre-se que a sua segurança e de seu bebê devem vir em primeiro lugar. Faça tudo com antecedência 
para não ter inconvenientes no dia do seu parto.
Alguns pequenos desconfortos marcam essa fase: o útero crescido pressiona o diafragma causando falta 
de ar, e a mesma pressão sobre a bexiga faz com que você urine com muito mais freqüência. Se esse 
sintoma já era normal na gravidez, de agora em diante é muito mais acentuado.

4.8. Oitavo mês de gestação (32 a 36 semanas)

Ele mede agora cerca de 45 cm e pesa aproximadamente 2.500g. Ouve os sons com muito mais nitidez e 
em alguns casos já reconhece vozes familiares. Mexe-se com mais regularidade, embora não tenha muito 
espaço.
Se o bebê nascer agora, já tem maturidade para se adaptar a vida fora do útero. Essa é uma boa notícia, 
pois alguns não conseguem esperar até o final dos 9 meses para sair. Você sentirá seus seios cada vez 
mais encaroçados, enquanto se preparam para a produção de leite. As mudanças serão mais evidentes se 
essa for a sua primeira gravidez. A pele que se estica no abdômen provoca coceiras, resista à tentação, em 
vez disso, aplique uma loção (sempre com orientação médica).
Dormir fica cada vez mais difícil com esse barrigão. Continue utilizando o travesseiro no meio das pernas 
e agora, se possível, durma apenas virada para o lado esquerdo (melhora a sua circulação e a do bebê, e 
ajuda a digestão e a respiração). Faça algo relaxante para que seu sono seja mais revigorante, e procure 
descansar ao máximo. Lembre-se você está quase lá.
A essa altura, seu obstetra já deve ter se tornado um amigo. Procure conhecer também o pediatra que 
acompanhará seu filho, o anestesista, e o resto da equipe que participará do parto. Se você ainda não foi, 
visite o Hospital aonde você vai ficar e conheça as suas instalações e como são cuidados os recém-
nascidos.
Já está quase na hora. Mantenha a mão o telefone de seu obstetra. Procure ter um esquema montado para 
algum imprevisto.
Prepare uma maleta para a maternidade. Procure levar roupas confortáveis e bonitas. Camisolas de 
alcinhas são uma boa opção: são fáceis de amamentar e não incomodam a mãe. Um roupão bonito, um par 
de chinelos e mais dois conjuntos confortáveis são o ideal, você poderá receber suas visitas e ficar bonita 
e confortável ao mesmo tempo.
Aproveite para deixar a mala do bebê pronta e ao lado da sua. Em caso de imprevisto, será muito mais fácil 
lembrar se elas estiverem juntas.
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4.9. Nono mês de gestação (36 a 40 semanas)

Ele já está pronto. Quase todos os bebês nascem dentro do período de duas semanas antes ou depois da 
data prevista. Preste atenção aos sinais dos sintomas de trabalho de parto, mas não fique obcecada.
Se chegar o dia marcado, significa que o desenvolvimento de seu filho, dentro do útero, é completo. É só 
aguardar com calma, o momento tão esperado!
Finalmente chegou o nono mês!!
Descanse bastante e acumule energias para quando seu filho chegar. Pratique exercícios de relaxamento. 
Curta seus últimos momentos de gravidez. Dê os últimos retoques no quarto do seu filho e divirta-se: 
muito em breve você vai ganhar um presente inesquecível!
Suas visitas ao obstetra, agora, devem ser semanais ou mesmo diárias.
Ouça músicas suaves e filmes leves que ajudam a relaxar. Um passeio curto ou uma visita a alguém 
querido também. O mais importante é que você será a melhor mãe do mundo para o seu filho, e para ele, 
basta um colo quentinho, leite materno e muito amor para que seja feliz.
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5 
Cuidados
odontologicos
da gestante e
do bebê
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A gestação é um dos períodos mais instáveis e ao mesmo tempo, incrível na vida de toda mulher. É 
nessa fase de desenvolvimento do bebê onde ocorre grandes mudanças fisiológicas, hormonais e 
emocionais na vida da mãe; e por conta disso que a fase gestacional é considerado uma fase de risco. 
Essas constantes mudanças fisiológicas podem acarretar em eventos adversos no meio intra bucal. 
Além disso, há os cuidados com a higiene bucal, que devem ser redobradas exatamente por conta dos 
riscos aumentados para a saúde da mãe e do bebê.

Vamos pensar juntas? 
O que acontece caso você ão escova os dentes direito – ou simplesmente, deixa de escovar? Você 
concorda comigo que os restos alimentares continuarão no seu dente e gengiva? É preciso lembrar 
que em nossa boca existe uma microbiota natural e saudável; as bactérias e os fungos. Todos eles 
vivem harmoniosamente dentro de sua boca. Uma vez que você cria um ambiente diferente dentro de 
sua boca, como por exemplo, deixar restos alimentares por muito tempo no dente e na gengiva, 
algumas bacterias que chamamos de “bactérias cariogênicas” e “bacterias periodontopatogenicas” se 
procriam com mais rapidez, devido a quantidade de restos alimentares que elas tem acesso. 

Se essas bactérias, que antes estavam em uma quantidade aceitável dentro de sua boca, começam a 
se reproduzir, aumentando muito sua população, um quadro de gengivite (inflamação da gengiva) e até 
mesmo um início de lesão por cárie nos dentes (mancha branca) dará início. 

Isso tudo acontece para qualquer pessoa, porém, quando se trata de doença periodontal, a resposta 
fisiológica na gravidez é mais exacerbada, devido as alterações hormonais que ocorrem durante, 
motivo pelo qual a gestante é um grupo de risco para doença periodontal. Uma boa higienização, 
unido com consultas periódicas com o cirurgião-dentista (de 2 em 2 meses) controla o risco para a 
doença periodontal, e consequentemente para a cárie dentária também.

Cárie Dentária
Enquanto há a preocupação de um risco maior para doenças periodontais na gravidez, é importante 
também salientar o cuidado para a cárie dentária. Infelizmente, muitas mãe passam por dor, se 
automedicando por simplesmente ouvir de um familiar: “mulher grávida não pode fazer tratamento 
odontológico”, e isso é um mito passado de geração em geração. 

Dor NUNCA é normal, e medicamento não TRATA da dor de dente, ele simplesmente irá retirar a 
sensação dolorosa por algumas horas, mas a causa da dor PRECISA ser tratada, e com urgência. 
Quando o processo carioso chega ao seu estado avançado, é quando a sensação dolorosa de dor de 
dente terá início. Os tratamentos podem varias entre extração (retirar o dente), restauração (usando 
resina composta) ou obturação (tratamento de canal); tudo depende do que sobrou do dente cariado. 
O que for urgência e emergência (ou seja, você está sentindo dor), pode ser tratado EM QUALQUER 
MOMENTO da gestação.

Atendimento Odontológico
Por conta do peso da barriga após o 3º trimestre de gestação, e para prevenir um desmaio após a 
sessão com o cirurgião-dentista, uma almofada apropriada será colocada nas costas – do lado direito – 
para dar mais conforto para a mãe e também para que a veia cava inferior não seja pressionada. A 
sessões com o cirurgião-dentista não podem passar de 50 minutos (na cadeira odontológica), para o  
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 total conforto da mãe. As consultas de rotina e profilaxia (2 em 2 meses) devem ocorrer por toda a 
gestação, e caso precise de algum tratamento específico, o ideal é que seja feito no segundo trimestre 
da gravidez (14 a 27 semanas da gestação). Preste a atenção em “ideal”, pois existe a exceção citada 
um pouco acima desse texto. A exceção? DOR.

Fig. 1: Em casos onde o tratamento precisa ser realizado durante o 3º trimestre de gravidez, o 
cirurgião-dentista preparado será responsável pelo conforto e estabilidade durante o atendimento na 

cadeira odontológica. 

Resumindo
Você precisa de algum tratamento odontológico sem urgência (não sente dor, e nem está com doença 
periodontal)? 
Você pode esperar para fazer o tratamento após o nascimento do bebê. 
Você precisa de algum tratamento odontológico com urgência (você sente dor e/ou tem alguma 
doença periodontal)? 
Você pode tratar em qualquer momento de sua gestação.

E quanto ao Raio X? 
Um mito muito disseminado e que ainda causa muito medo nas mães. A verdade é que a radiação X 
odontológica feita nos dentes não é suficiente para causar danos na formação do bebê. Geralmente, 
quando é necessário o Raio X de um dente, somente uma ou duas radiografias periapicais serão feitas, 
e a dosagem de radiação X é insuficiente para causar qualquer dano ao desenvolvimento do bebê, 
sendo completamente segura para ser realizada.

E se meu dentista recusar atendimento? 
Infelizmente existe alguns colegas que não atendem gestantes por uma questão simples: falta de 
preparo. Gestação não é doença, mas sim uma fase passageira na vida da mulher. Procure por um 
Odontopediatra (o Odontopediatra tem preparo para atender gestantes) ou um Clínico Geral, peça 
indicação de pessoas de seu convívio. O cirurgião-dentista sempre terá contato direto com seu 
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Médico Obstetra, Médico Pediatra ou outro profissional especializado que você faça 
acompanhamento. 

E se meu dentista recusar atendimento? 
Infelizmente existe alguns colegas que não atendem gestantes por uma questão simples: falta de 
preparo. Gestação não é doença, mas sim uma fase passageira na vida da mulher. Procure por um 
Odontopediatra (o Odontopediatra tem preparo para atender gestantes) ou um Clínico Geral, peça 
indicação de pessoas de seu convívio. O cirurgião-dentista sempre terá contato direto com seu 
Médico Obstetra, Médico Pediatra ou outro profissional especializado que você faça 
acompanhamento. 

Qual o risco da falta de tratamento odontológico para mim e para meu bebê? 
Há diversos estudos mostrando associação entre doenças periodontais e parto prematuro juntamente 
com baixo peso ao nascimento. Tudo isso por conta de um fator inflamatório importantíssimo para o 
início do trabalho de parto, e esse fator está em grande quantidade na boca quando a mãe tem alguma 
doença periodontal. Ou seja, Doença Periodontal aumenta os riscos de um Parto Prematuro. 

Juntamente com esses estudos, há outros mostrando que o desenvolvimento de cárie dentária na mãe 
aumenta os riscos do bebê também ter cárie por motivos lógicos: se a mãe possuí muitas bacterias 
cariogênicas, ela passará isso para seu filho por deveras vias: beijo na boca, compartilhamento de 
talheres, copos entre outros. É exatamente por todos esses fatores a importância das consultas 
preventivas com o cirurgião-dentista ainda na gravidez. A saúde bucal da mãe reflete a saúde bucal do 
bebê. A mãe que tem cuidado com sua própria saúde bucal, terá esse cuidado redobrado com seu 
bebê.

5.1. Escovação no Bebê

Quantidade de pasta de dente: um grão de arroz.
Pasta de dente SEMPRE com flúor: 1100pm 

A pasta de dente sem flúor só é indicada quando o bebê fazer parte de um programa de prevenção 
com o Odontopediatra, onde o flúor tópico é aplicado pela própria mãe. 
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O acompanhamento odontológico da mulher na gravidez refletirá no bem estar da gestante e do bebê.
O seu dentista estará capacitado unicamente para executar e orientar sobre os procedimentos 
necessários para manter uma saúde bucal.

A gravidez aumenta a incidência de cárie?
Isso não é verdade. O risco de cárie varia exclusivamente devido à atenção dispensada à sua higiene oral.

Quais os benefícios que a amamentação natural trará ao meu filho?
Além de todos os outros benefícios já citado anteriormente nesta apostila, à amamentação natural é 
fundamental também para o bom desenvolvimento das estruturas da face.

Lembrete!
Se houver a necessidade de fazer uso da mamadeira, alguns cuidados deverão ser tomados:
Ÿ Não aumentar o furo do bico;
Ÿ O bico deverá ser anatômico;
Ÿ Cuidado com o armazenamento e higiene (individualizar tudo o que for de uso do bebê);
Ÿ Utilizar apenas para fins nutritivos;
Ÿ Não se deve acrescentar açúcar, exceto orientação do pediatra.

“Não devemos passar as papinhas no liquidificador ou no processador”

Quais os cuidados a serem tomados como prevenção na saúde oral do meu bebê?
Fazer o mais precoce possível a limpeza da cavidade oral com gaze ou fralda umedecidos em água 
adquira o hábito de higiene bucal, facilitando posteriormente a aceitação e o contato bebê - cirurgião 
dentista.

Todo cuidado é pouco!
A cárie é uma doença transmissível! E por isso vale lembrar: não esfriar a papinha soprando, não 
experimentar a papinha, não beijar na boca do bebê, separar copos e talheres, e jamais utilizar a mesma 
escova dental.
“O simples fato de não sentir nada, não quer dizer que sua saúde oral está perfeita. Muitas doenças da 
boca podem se apresentar sem nenhum sintoma e o seu cirurgião-dentista é o único capacitado para 
diagnosticar suas reais necessidades”.
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6 O parto



A escolha do parto é muito importante. O melhor parto é aquele que oferece as melhores condições para 
mãe e bebê.
É aconselhável sempre o parto normal sendo ele o de mais fácil recuperação.
Seu médico é a pessoa melhor indicada para tal orientação.

6.1. Sintomas no final da gravidez

Durante essa fase, a mulher sente uma pressão na região baixa da barriga e por conseqüência, um alivio na 
parte superior. Isso se dá, por razão do encaixe da cabeça do bebê na pelve (bacia) materna. Pode ocorrer 
também, dor lombar provocada pela pressão da cabeça fetal. Isso acontece por volta de 2 a 4 semanas 
antes do parto.

6.2. Trabalho de parto

Existem muitas teorias sobre as causas que desencadeiam as contrações do parto. Define-se como início 
de trabalho de parto a ocorrência de contrações rítmicas, acompanhadas pela dilatação progressiva e 
afinamento do colo uterino.

6.2.1. Sinais de trabalho de parto

Contrações Uterinas: 2 contrações no período de 10 minutos com, pelo menos, 30 segundos de duração, 
durante uma hora, sem intervalo. Devemos ressaltar que o início das contrações não é súbito, elas se 
iniciam mais ou menos a cada hora, diminuindo progressivamente o intervalo entre cada uma e 
aumentando a duração; até que, no momento do parto, sua freqüência é de 1 a 3 contrações a cada minuto;
Rotura da bolsa: Pode ocorrer antes, no início ou durante o trabalho de parto.
No trabalho de parto verdadeiro, mudar de posição, ou atividade, aumenta a intensidade das contrações e 
sua freqüência. No caso de perda de sangue, como se fosse uma menstruação, ou diminuir dos 
movimentos fetais, a gestante deve procurar uma maternidade para uma avaliação médica.  
É difícil para uma mulher que dá a luz pela primeira vez, identificar um trabalho de parto. Em caso de 
dúvida, é preferível que vá a uma maternidade.

6.2.2. Estágios do trabalho de parto

Primeiro Estágio: Inicia-se com contrações regulares e termina com a dilatação completa do colo uterino.
Segundo Estágio: Começa com a dilatação completa do colo uterino (10cm) e termina com a saída 
completa do bebê.
Terceiro Estágio: Começa imediatamente após o nascimento da criança e termina com o desprendimento 
da placenta, que ocorre 3 a 5 minutos após o parto.

6.2.3.  Tipos de parto

Parto Normal: Também dito parto natural, ocorre por via vaginal e se dá pela pressão do útero sobre o 
bebê.
Parto Cesárea: É a retirada cirúrgica do bebê. Esse procedimento é realizado, quando mãe ou bebê 
apresentam alguma complicação que não permitam a expulsão natural do feto.
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6.3. Puerpério ou Pós-Parto

Esse período se inicia-se logo após o nascimento e se estende por mais ou menos 40 dias.
O sangramento vaginal, também chamado de lóquio, inicialmente será vermelho, tornando-se rosado e 
por fim, amarelo esbranquiçado.
Hoje em dia, é recomendada a movimentação precoce logo após o parto.

6.4. Adaptando-se as mudanças

Durante a gravidez, pós parto ou mesmo durante o período de amamentação é comum ocorrer queda de 
cabelos. A função intestinal pode-se tornar mais lenta após o parto. Os usos de alimentação rica em fibras 
e aumento do consumo de água devem solucionar o problema.
A menstruação pode retornar a qualquer momento, porém, se estiver amamentando adequadamente, 
essa pode retardar seu retorno.
Alguns sentimentos são comuns após o parto, a tristeza e uma leve depressão, que podem estar 
relacionados as mudanças hormonais, à fadiga e a outras causas. É importante que a mãe expresse seus 
sentimentos, angústias ou dificuldades para as pessoas com as quais convive, para que possam ajudá-la à 
nova situação.
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7 Alimentação e
Amamentação



Durante toda a gestação, hormônios femininos preparam o corpo da mulher para amamentar. Os seios 
ganham volume porque internamente eles se modificam para acomodar a produção do leite.
Nas primeiras mamadas, logo após o nascimento, ainda não é o leite, mas o colostro (líquido espesso em 
tom amarelado), que se modifica para o leite de transição entre o 5º e o 7º dia após o parto.
Ao final do primeiro mês, o leite é chamado de maduro, devido à estabilização de seus componentes.
Os nutrientes presentes no leite materno são responsáveis pelo desenvolvimento do sistema nervoso e 
proteção do sistema imunológico do bebê.
Por essa razão, durante a amamentação, é fundamental a mãe estar sempre bem alimentada e hidratada. 
Segue abaixo orientações importantes:
Ÿ Realizar uma alimentação fracionada em 6 vezes/dia, para garantir níveis glicêmicos constantes e 

nutrientes;
Ÿ Optar por uma alimentação variada e colorida;
Ÿ Ingerir de 3 a 4 litros de água/dia;
Ÿ Evitar alimentos estimulantes (café, chás), que podem causar irritabilidade e alterações no sono do 

bebê;
Ÿ Não consumir adoçantes.
Ÿ Bebida alcoólica e cigarro são contraindicados, pois podem causar consequências para a qualidade e 

quantidade do leite materno e alterações no sono e comportamento do bebê.

7.1. Alimentação da mãe e cólicas no bebê

Evitar o consumo de:
Ÿ Café, chocolate, chá preto, alimentos com corantes, adoçantes e produtos light;
Ÿ Alimentos que são flatulentos (causam digestão lenta ou gases) para a mãe, como repolho, couve-flor, 

brócolis, pimentão, pepino, melancia;
Ÿ Alimentos ricos em gordura trans (biscoitos, chocolates e outros produtos industrializados);
Ÿ Produtos que contenham glutamato monossódico (molhos e condimentos prontos, enlatados ou 

instantâneos; caldos para carnes, aves e peixes; alimentos em conserva; comidas prontas; salgadinhos 
industrializados como batatas fritas, cheetos e nachos).

Ÿ Leite de vaca em excesso;
Ÿ Não fumar nem fazer uso de bebidas alcoólicas;
Ÿ Não tomar medicamentos sem orientação médica, pois algumas drogas podem ser transmitidas para o 

leite.

Atenção: Restrição de glúten e lactose na dieta da mãe não é indicada sem que seja comprovada a alergia 
dessas substâncias no bebê. Os principais sinais e sintomas são: fezes com muco e/ou sangue, perda de 
peso, edema no olho e retardo de crescimento.

7.2. Amamentação

O leite materno contém todos os ingredientes necessários para a saúde do seu bebê: proteínas, vitaminas, 
fósforo, ferro, cálcio, etc. Cada mamãe o produz, ainda, exatamente de acordo com as necessidades do seu 
filho.
A amamentação além de oferecer todos os nutrientes necessários à vida do bebê, fornece, também, o 
alimento para a alma do bebê, pois através do contato mãe - filho a criança desenvolve segurança 
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necessária para crescer feliz.
O leite materno também protege seu bebê contra as infecções e diversas doenças: você transmitira ao 
bebê anticorpos de defesa do organismo que ele ainda não possui.
O intervalo entre as mamadas deverá acontecer de acordo com a vontade do bebê. Geralmente ocorre de 
3 em 3 horas, o que não é regra. Quem dará as orientações corretas sobre a alimentação do seu bebê será 
seu pediatra.
Não existe leite fraco. Seu leite é ideal para o seu bebê. Toda mãe é capaz de produzir leite: a sua 
tranquilidade é fundamental para facilitar a saída do leite. É a sucção que desencadeia e mantém a 
produção de leite, portanto, quanto mais seu bebê sugar, mais leite será produzido.
Deixe o bebê mamar até esvaziar uma mama, antes de passar para a outra. Caso não esvazie um peito em 
uma mamada, retorne ao mesmo peito na mamada seguinte. Amamente o bebê sempre que ele quiser, 
não de chás, água, mingau ou outro tipo de leite. Nos primeiros 06 meses ele só precisa do leite materno.

Observação: Expor os mamilos ao sol durante 10 minutos ao dia antes das 10 e após as 16 horas. Em casos 
de rachaduras do mamilo ou formação de nódulos pelo acúmulo de leite, procure orientação de seu 
médico.

7.3 Tipos de Leite Materno

O leite materno passa por três fases. Todas elas são importantes e tem características definidas. 
Colostro: é o primeiro leite produzido pela mãe, geralmente é produzido até o 5º dia, tem aparência 
transparente ou amarelada, na sua composição contém proteínas e imunoglobulinas.
Leite de transição: geralmente é produzido do 6º ao 15º dia, tem aparência mais volumosa, na sua 
composição contém menos proteínas, mais gorduras e carboidratos.
Leite maduro: geralmente começa a ser produzido após o 25º dia, tem aparência mais consistente e 
esbranquiçada, na sua composição contém gorduras e nutrientes.
O leite do início da mamada é rico em água  e hidrata o bebê. O leite do final da mamada é rico em 
gorduras, ele engorda e sacia o bebê.

7.4.  Vantagens do aleitamento materno
      
Para o bebê:
Ÿ O leite materno é o alimento ideal, pois é completo: contém todos os nutrientes necessários nos 

primeiros 6 meses de vida, garantindo o melhor crescimento e desenvolvimento do bebê.
Ÿ Protege contra doenças, principalmente diarréias, alergias e infecções (por isso, também é 

considerado a primeira vacina).
Ÿ Proporciona mais segurança pela troca de carinho com a mãe, aumentando o laço afetivo entre você e a 

criança e fazendo seu bebê se sentir amado e seguro.
Ÿ Sugar o peito contribui para a criança ter dentes fortes, desenvolver a fala e ter boa respiração.
Ÿ É limpo e não contém bactérias, pois vai direto do peito para a boca do bebê;
Ÿ Está sempre prontinho e na temperatura certa;
Ÿ Nenhum outro alimento é capaz de substituir o leite humano.

Para a mamãe:
Reduz o sangramento pós parto e as chances de desenvolver anemia;



Diminui a ocorrência de diabetes e cânceres de mama, ovário e útero;
Reduz a ocorrência de fraturas ósseas por osteoporose;
Ajuda o útero a voltar ao tamanho normal mais rapidamente;
Ajuda na redução mais rápida de seu peso.

Para a família:
Ÿ Economia- evita gastos na compra de leite e mamadeiras, além de remédios, pois o bebê ficará menos 

doente. Assim, seja qual for o orçamento familiar, poderá ser melhor aproveitado.

7.5. Posicionamento do bebê durante a amamentação

A posição do bebê deve ser a mais confortável possível, principalmente a da mamãe, mas é importante 
frisar que a criança deve ficar com a cabeça ligeiramente mais elevada, ficando toda encostada no corpo e 
colo da mamãe.
Sabemos que nesta fase você está passando por situações novas, dores nas costas, dor nos seios, mas 
mesmo assim temos que enfatizar que amamentar o bebê no seio, irá suprir as necessidades afetivas 
dele, porque permanece mais tempo com a mamãe num contato muito íntimo, pois é neste ato que a 
mamãe acaricia e fala com seu bebê, estimulando dessa forma o melhor e mais saudável 
desenvolvimento da linguagem e emocional do seu bebê.

Lembre-se sempre:
Ÿ Lave as mãos com água e sabonete sempre que for pegar o bebê.
Ÿ Escolha uma posição confortável, com apoio para seus braços, costas e pés.
Ÿ Coloque o bebê de frente para você, de modo que o corpo e a cabeça dele fiquem alinhados e encoste o 

corpo dele no seu.
Ÿ Faça o bebê abocanhar o mamilo e a aréola (parte escura da mama) com a boca bem aberta.
Ÿ Observe se o queixo do bebê permanece encostado no peito
Ÿ Aconchegue seu bebê: envolva a cabeça e o corpo com o seu braço, de modo que a cabeça do bebê fique 

apoiada na dobra do cotovelo.
Ÿ Não há necessidade de empurrar a cabeça do bebê de encontro ao peito: isto não ajuda, podendo até 

atrapalhar a pega.
Ÿ O bebê dá algumas mamadas fortes, para um pouco, mama mais um pouco, para e assim por diante.
Ÿ Ao contrário do que muita gente pensa, não há necessidade de se preocupar com que as narinas do 

bebê estejam livres durante as mamadas. Inclusive, segurar a mama com o dedo indicador e médio 
(dedos em tesoura) pode ate ser prejudicial, pois, dependendo da pressão exercida pelo indicador, este 
poderá interromper o fluxo de leite nessa região. Se quiser segurar o seio, use o polegar e o indicador, 
como se fosse a letra C.

7.6. Posição após as mamadas

Sempre após amamentar tente fazer com que o bebê arrote, mantendo em posição ereta. Ao colocar o 
bebê no berço procure deitado-lo de lado com a cabecinha apoiada em um travesseiro de forma que se ele 
regurgitar o leite escorrerá pela lateral da boca sem risco dele engasgar.
Importante: Em gestantes com mamilos invertidos, procurar recomendações com obstetra para 
tratamento do mesmo.
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7.7. Coleta e armazenamento do leite materno

O leite pode ser coletado manualmente, fazendo uma leve pressão na mama, com as mãos, ou utilizando 
uma bomba específica para coleta, que deve ser encaixada na mama e ligada na tomada, a mesma fará a 
pressão para que o leite saia. 
Na hora da coleta do leite a mãe deve deve seguir algumas orientações de higiene:
Ÿ Utilizar uma touca ou lenço para cobrir os cabelos;
Ÿ Colocar uma máscara ou uma fralda de pano sobre o nariz e boca;
Ÿ Lavar mãos e braços (até o cotovelo é o suficiente) com água e sabão;
Ÿ Lavar as mamas utilizando apenas água;
Ÿ Secar as mamas e as mãos com uma toalha limpa;
Ÿ Utilizar uma toalha limpa para forrar a mesa.
Armazenar o leite em embalagem de vidro com tampa plástica. 
Para higienizar as embalagens lavar com água e sabão em seguida deixar ferver os potes e as tampas por, 
no mínimo, 15 minutos. Depois deixe-os secar naturalmente virados com a abertura para baixo, sobre 
panos limpos.
O leite congelado pode permanecer no congelador por até 15 dias.
O leite retirado da mama pode ficar refrigerado por até 12 horas, após esse período deve ser congelado.

7.8. Problemas relacionados a amamentação

Ingurgitamento mamário: popularmente conhecido como leite empedrado, ocorre quando há uma 
produção exagerada de leite e seu acúmulo nas mamas. Existindo o fisiológico (apojadura) e patológico 
que pode causar febre e dor nas mamas (mastite).
Mastite: É a inflamação da glândula mamária, geralmente causada pela obstrução dos ductos mamários. 
Fissura: lesão do tecido do mamilo pela pressão realizada pelo bebê, quando a pega ao mamar é 
inadequada. Podendo causar:
Ÿ Febre;
Ÿ Calafrios;
Ÿ Mama inchada; 
Ÿ Mama avermelhada;
Ÿ Mama quente;
Ÿ Intensa dor na mama.
Para evitar esses problemas é aconselhável que amamente com frequência e em livre demanda, não 
limitar o tempo do bebê em cada mama e verificar se a pega está correta para que o bebê possa mamar de 
forma mais proveitosa.

7.9 Introdução Alimentar

Deve ser iniciada a partir do sexto mês e adaptada em relação à textura e evolui para que, aos 12 meses, a 
criança esteja comendo o mesmo que a família. 
Oferecer todos os grupos alimentares em porções separadas (Cereais, raízes e tubérculos; feijões e 
leguminosas; carnes e ovos; legumes e verduras).
Os alimentos devem ser oferecidos um a um para a criança conseguir identificar o sabor do que está 
comendo. 

29



Não oferecer papinhas industrializadas, optar por alimentos in natura. 
Oferecer alimentos novos sempre que possível e variar o modo de preparo.
Algumas atitudes devem ser evitadas nessa fase de introdução alimentar e na infância toda, como:
Ÿ Distrair a criança com TV, celular e tablet; 
Ÿ Substituir por alimentos que a criança gosta; f
Ÿ Forçar a criança para comer tudo; 
Ÿ Opte por realizar as refeições em família; 

30



31

8 Cuidados com 
o recém 
nascido
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Ao nascer seu bebê recebe os primeiros cuidados do pediatra, que o examina e dá a assistência necessária, 
será observado o padrão respiratório; manutenção da temperatura corporal; será realizado junto à mãe o 
primeiro banho; peso; medidas antropométricas; recebe a injeção de vitamina K para evitar hemorragias e 
o colírio de nitrato de prata.
É muito importante lembrar que o nascimento é uma separação, e o bebê sente este momento. Por isso o 
Hospital proporciona condições para que o seu bebê fique no quarto e receba a assistência necessária 
pertinho de sua mãe.

8.1. Banho

O banho é um momento muito especial para os pais e o bebê. É um momento de toques e sensações. No 
início o bebê chora porque é uma sensação diferente, mas depois ele começa a sentir segurança e aprende 
a gostar. Um banho gostoso ajuda o bebê a relaxar. O organismo do recém nascido está aprendendo a 
manter a temperatura corporal por isso deve ser organizado e breve.
O Sistema Imune, ou seja, de defesa do organismo do recém nascido está em formação e por isso não se 
deve utilizar no bebê produtos de higiene neutros e específicos, de preferência sem muito perfume.
Mantenha o ambiente com janelas fechadas para evitar correntes de ar.
A temperatura da água vai depender da temperatura do dia e aproxima-se muito da temperatura corporal 
do recém-nascido.
Evite dar o banho após amamentar porque o bebê estará com o estômago cheio e a manipulação pode 
causar desconforto e vômitos.
Reúna todo material necessário antes de iniciá-lo:
Ÿ Macacão, body ou pagão, mijãozinho ou calça, meias, manta, banheira, sabonete, toalha, fralda, 

cotonetes, álcool 70% e escova com cerdas macias. 
Inicie o banho pela parte mais limpa:
Ÿ Rosto, cabeça, pescoço, tronco, braços e mãos, pernas e pés, genital, bumbum.

Importante: Evite utilizar colônias/perfumes, talcos muito cheirosos no recém-nascido porque podem 
causar alergias.
Não introduza nada nos olhos, ouvidos e nariz do bebê, durante ou após o banho. Secreções podem ser 
limpas com um pano macio, embebido com água morna.
As unhas do recém-nascido podem ser lixadas ou cortadas retas com tesourinha especial, de preferência 
quando ele estiver dormindo.

8.2. Troca de fraldas

A frequência da troca de fraldas vai depender de cada bebê. Antes de amamentar dê uma olhadinha se a 
fralda está cheia e se será necessário trocá-lo. Evite deixar o bebê com a fralda suja, pois, o contato da pele 
com urina e fezes pode irritá-la.
Para limpeza serão necessários: vasilha com água morna e algodão. Uma boa higienização da pele a cada 
troca de fraldas evita assaduras.
Observe se a fralda não está apertada demais, machucando ou irritando a pele do bebê.
Nas meninas faça a limpeza no sentido da frente para trás, para não trazer sujeira do bumbum para a 
vagininha.
Para uma boa cicatrização da pele no local do coto umbilical, faz-se necessária uma boa higienização do 
mesmo. Não é necessário enfaixar o coto umbilical. A limpeza deverá ser feita com álcool 70% de uso 
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hospitalar, encontrado em farmácias. Este álcool 70% é diferente do que utilizamos em casa. O Hospital 
Unimed Birigui fornece 1 frasco.
Deve-se realizar a limpeza do coto a cada troca de fraldas e sempre que perceber que está sujo ou com 
secreção.
Mau cheiro, pele avermelhada em volta do coto e saída de pus não são normais. Nos primeiros dias a mãe 
perceberá que a fralda fica discretamente suja de sangue que sai do coto, isto é normal.
Qualquer intercorrência o pediatra deverá ser comunicado.
Utilizando o álcool 70% o coto umbilical cairá espontaneamente, dependendo do processo de 
cicatrização individual de cada bebê.

Atenção: Não colocar moedas, fumo, mercúrio, entre outros produtos/materiais em contato com o coto 
umbilical.

Outros cuidados:
Ÿ Sempre lave as mãos antes de pegar o bebê e após trocar as fraldas;
Ÿ Não durma com o bebê no colo e nem na sua cama porque isto aumenta o risco de queda;
Ÿ Ao transportar o bebê no carro, leve-o no banco traseiro em cadeira específica presa ao cinto de 

segurança;
Ÿ Evite manter perto do bebê flores, bichos de pelúcia ou outros objetos que acumulem pó para evitar 

alergias;
Ÿ Evite usar perfumes quando for entrar em contato com o bebê;
Ÿ Não fume perto do bebê.

8.3. Sono e repouso

O recém nascido não está acostumado com o nosso ritmo, ele está passando por um período de 
adaptação, por isso, devemos propiciar a ele um ambiente e um ritmo favorável a este momento de sua 
vida; deixando as atividades mais agitadas para o dia, como por exemplo: o banho, receber visitas, brincar 
com os pais e familiares. Faça com que ele perceba a claridade e a agitação do dia.
A noite procure deixar o quarto em meia luz, mais escurinho, mais quieto. Não deixe a TV alta e não 
converse alto para que ele perceba que este é o período que deve descansar.
Procure descansar nos intervalos das mamadas mesmo durante o dia, pois, irá amamentar á noite 
também.

8.4. Exames da triagem neonatal

Todo bebê que nasce no Estado de São Paulo tem direito a realizar gratuitamente cinco exames muito 
importantes para a sua saúde.
São os chamados exames da triagem neonatal:
Ÿ Teste do Pezinho;
Ÿ Teste do Olhinho;
Ÿ Teste da Orelhinha;
Ÿ Teste do Coraçãozinho;
Ÿ Teste da Linguinha.

Teste do pezinho
O teste do pezinho é uma das principais formas de diagnosticar seis doenças que, quanto mais cedo 
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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.
Para realizar o teste do pezinho, a família deve levar o recém-nascido a uma unidade básica de saúde 
entre o 3° e o 5° dia de vida. É fundamental ter atenção a esse prazo.
Para a realização deste exame é necessário colher algumas gotas de sangue do pezinho do bebê, sendo 
praticamente indolor.

Teste do olhinho
Este exame é realizado pelo pediatra no bebê em suas primeiras horas de vida. È um exame bem simples, 
rápido e indolor. Ele pode detectar precocemente doenças como tumores, catarata congênita, traumas de 
parto, hemorragias, inflamações, infecções e malformações. Se o pediatra encontrar algum problema, vai 
encaminhar a criança para avaliação do oftalmologista.

Teste da orelhinha
O exame é feito, geralmente, no segundo ou terceiro dia de vida do bebê e identifica problemas auditivos 
no recém-nascido. Desde 2010 é determinado por lei que nenhuma criança saia da maternidade sem ter 
feito o teste, que é gratuito. O Teste da orelhinha é realizado com o bebê dormindo, em sono natural, é 
indolor, não precisa de picadas ou sangue do bebê, não tem contraindicações e dura em torno de 10 
minutos.

Teste do coraçãozinho
Todo bebê tem direito de realizar o teste de coraçãozinho ainda na maternidade, entre 24h a 48h após o 
nascimento. O teste é simples, gratuito e indolor. 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.
Problemas no coração são a terceira maior causa de morte em recém-nascidos. Por isso, quanto mais 
cedo for diagnosticado, melhores são as chances do tratamento.

Teste da linguinha
Língua presa é uma alteração comum, mas muitas vezes ignorada. Ela está presente desde o nascimento, 
e ocorre quando uma pequena porção de tecido, que deveria ter desaparecido durante o desenvolvimento 
do bebê na gravidez, permanece na parte de baixo da língua, limitando seus movimentos. O teste da 
linguinha é um exame padronizado que possibilita diagnosticar e indicar o tratamento precoce das 
limitações dos movimentos da língua causadas pela língua presa que podem comprometer as funções 
exercidas pela língua: sugar, engolir, mastigar e falar.
Deve ser realizado por um profissional da área da saúde qualificado, como por exemplo, o fonoaudiólogo. 
Ele deve elevar a língua do bebê para verificar se a língua está presa, e também observar o bebê chorando 
e sugando. O exame não tem contraindicações. A avaliação precoce é ideal para que os bebês sejam 
diagnosticados e tratados com sucesso.
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9 Calendário de
Vacinação
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1 - Caso a vacina BCG não tenha sido administrada na maternidade, aplicar na primeira visita ao serviço de 
saúde.
2 - A vacina hepatite B deve ser administrada preferencialmente nas primeiras 12 horas de vida, ainda na 
maternidade.
Caso não tenha sido administrada na maternidade, aplicar na primeira visita ao serviço de saúde. Se a 
primeira visita
ocorrer após a 6a semana de vida, administrar a vacina pentavalente (DTP-Hib-HB).
3 – Vacina inativada poliomielite 1, 2, 3 (VIP).
4 - A 1a dose da vacina rotavírus deve ser administrada aos 2 meses de idade. A idade mínima para 
administração
desta dose é de 1 mês e 15 dias e a idade máxima é de 3 meses e 15 dias.
5 – As vacinas pneumocócica 10 valente, meningocócica C e hepatite A podem ser administradas até 4 
anos, 11 meses
e 29 dias de acordo com a situação vacinal.
6 -A 2a dose da vacina rotavírus deve ser aolicada aos 4 meses de idade. A idade mínima para 
administração desta
dose é de 3 meses e 15 dias e a idade máxima é de 7 meses e 29 dias.

Nota

Calendário de Vacinação para o Estado de São Paulo

Idade

2 meses

3 meses

4 meses

5 meses

6 meses

9 meses

12 meses

 15 meses

4 anos

Anualmente

Fonte: http://portal.saude.sp.gov.br

Vacina

BCG¹, HepatiteB²

VIP³, Pentavalente (DTP + Hib + HB), Rotavírus , Pneumocócica 10 valente

Meningocócica C

VIP³, Pentavalente (DTP+Hib+HB), Rotavírus , Pneumocócica 10 valente

Meningocócica C

VIP³, Pentavalente (DTP+Hib+HB)

Febre Amarela

Sarampo-Caxumba-Rubeola (SCR), Pneumocócica 10 valente , Meningocócica C

VOP , DTP , Hepatite A , Tetraviral (SCR+ Varicela)

VOP , DTP , Varicela

Influenza

6

A partir do
nascimento

5 5

7 8 5 9

6



7 – Vacina oral poliomielite 1, 3 (atenuada).
8 – A vacina DTP(difteria,tétano e pertussis) só pode ser administrada em crianças até 6 anos, 11 meses e 
29 dias. A partir
dos 7 anos de idade, utilizar a vacina dT (dupla tipo adulto).
9 – A vacina tetraviral deverá ser administrada para crianças que já receberam uma dose de sarampo-
caxumbarubéola (SCR).
10 – A vacina varicela pode ser administrada até 6 anos, 11 meses e 29 dias.
11 - Disponível na rede pública durante períodos de campanha, para crianças a partir de 6 meses de idade.

Profissionais responsáveis pelo conteúdo da apostila:
Débora Nelise Freitas – Psicóloga

Karina Mendes Delgado – Enfermeira
Lara Fernanda Santiago – Enfermeira Medicina Preventiva

Mayra Fernanda Ferreira – Cirurgiã-Dentista mestranda em Odontopediatria e especializando em 
Ortodontia

Nathália Frameschi de Sousa Nogueira – Nutricionista Medicina Preventiva

Diagramação:
Departamento de Marketing da Unimed Birigui
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