
A família é responsável por criar, cuidar, educar, proteger e garantir o desenvolvimento
de suas crianças. Para isso, deve ter o apoio da comunidade e do governo.

(Artigo 227 da Constituição Federal e Art. 157 do Estatuto da Criança e do Adolescente)

O papel da família
A família Criatividade é

ousadia, trabalho,
curiosidade e...

01

 • É importante que a família
tenha momentos de encontro.

• A hora das refeições
pode ser um desses momentos.

• Parte do dinheiro da família deve ser
destinada para as despesas com as crianças.

• A divisão das tarefas, despesas e
responsabilidades deve ser decidida em
conjunto e de acordo com a organização
de cada família.

• Os projetos de vida, os sonhos, os medos
também devem ser compartilhados por todos.

Família é o grupo de pessoas que convivem
unidas por laços de compromissos ou não e
podem ter responsabilidades mútuas.

A família pode ser formada por mulheres e
homens que se casam ou vivem juntos, com
ou sem filhos; por homens e mulheres que
não são casados; por só um homem ou mulher,
com ou sem filhos.

Tanto o pai como a mãe têm deveres e
responsabilidades em relação à sua família.

Atenção:
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A família é responsável pela vida e pelo desenvolvimento
 de suas crianças, com o apoio da comunidade e do governo.

Quem faz parte da sua família
 e como são tomadas as decisões?

Cuidar, educar, respeitar e proteger também são
responsabilidades da família.

A família



A mãe e o bebê precisam ser respeitados e protegidos.

A notícia da gravidez
Gravidez

Uma gravidez planejada certamente
é recebida com alegria.

Nem sempre a gravidez é planejada.
Se a notícia é uma surpresa,
também pode ser recebida com alegria.

De qualquer forma, o bebê precisa se sentir
amado e ser respeitado e protegido.

Preste atenção:

• Em como a família recebeu a notícia
de que vai chegar um bebê.

• Se o pai assume e exerce a paternidade
desde a gestação.

• Se a mãe conta com apoio da família,
dos amigos e da comunidade.

• Se a mulher já procurou
a Unidade de Saúde para
confirmar a gravidez e começar o pré-natal.

Não me deixo
derrotar.

Recomeço
com mais força.
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Medo, surpresa, alegria, ansiedade
e preocupação são sentimentos que
podem surgir com a notícia da gravidez.

É importante que a família converse
sobre esses sentimentos.

Mãe e bebê precisam
ser respeitados e protegidos.

Mesmo que a gravidez
não tenha sido planejada,

a criança tem direito de viver.
(Parágrafo 7º do artigo 226 da Constituição Federal de 1988)

Gravidez 02Como vocês receberam
a notícia da gravidez?



É responsabilidade do Conselho Municipal de Saúde
definir, acompanhar e fiscalizar a atenção à saúde.

Pré-natal

Está na hora de começar o pré-natal

• Exames de sangue para descobrir o tipo de sangue
e doenças como: sífilis, Aids, anemia, hepatite, diabetes.
• Exames de urina para descobrir infecções
e perda de proteína.
• Exames físico e ginecológico para saber como
está a saúde da mãe e o desenvolvimento do bebê.
• Exame de prevenção do câncer de colo do útero.
• Medida de peso e pressão arterial.
• Exames e tratamentos dos dentes e gengivas.
• Vacinação antitetânica.
• Orientações sobre hábitos de vida saudável,
planejamento familiar, cuidados com o recém-nascido,
alimentação, importância da consulta pós-parto.
• Preparo para o parto.
• Preparo para a amamentação.
• Identificação de sinais de risco.
• Tratamento e/ou controle de doenças.
• Encaminhamento para serviços especializados.
• Fornecimento do Cartão da Gestante.
• Atividades educativas individuais e/ou coletivas.

O que vamos ser
é mais importante

do que fomos.
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O exame confirmou a gravidez.
 A gestante vai começar o pré-natal.

O pré-natal acompanha a gravidez e prepara
para o parto e pós-parto.

A primeira consulta deve ocorrer antes do
terceiro mês de gravidez. Quanto antes, melhor.

No atendimento pré-natal, a gestante tem direito
de contar com o apoio, orientações e cuidados
dos profissionais de saúde.

Preste atenção:
• Se o pai e a família demonstram cuidados
com a grávida e com o bebê que vai nascer.
Esses cuidados são fundamentais
para a gestante e o bebê.

Informe a família sobre como deve ser
o pré-natal de qualidade:
• Mínimo de seis consultas, realizadas
por médico ou enfermeira.



Pré-natal 03

Gestante e bebê têm direito ao pré-natal: exames,
seis consultas, no mínimo, e orientações gratuitas.

Está na hora de começar o pré-natal

E agora, o que você e sua
família devem fazer?

Vá á Unidade de Saúde assim que desconfiar que está grávida.

Lá, você receberá apoio e
orientações e fará exames de
sangue, urina, ginecológico,
dentário e outros.

Quanto antes começar o
pré-natal, melhor. Você terá
uma gravidez com menor
risco. E, se houver algum
problema, mais cedo ele será
descoberto e tratado.



Durante a gravidez e até cinco meses após o parto, a mulher tem
estabilidade no emprego. Só poderá ser demitida por justa causa.

(Consolidação das Leis do Trabalho - CLT)

O Cartão da Gestante
Cartão da Gestante

O Cartão da Gestante, que a grávida recebe
na Unidade de Saúde ao começar o pré-natal,
é onde devem estar anotados os exames, as
consultas e as ocorrências durante a gestação.

Essas anotações facilitam o
acompanhamento da gestação pelos
profissionais de saúde e estimulam
a gestante e a família a ficar mais atentas.

O Cartão da Gestante também funciona
como uma agenda: ajuda a lembrar
o dia da consulta e os exames que
a grávida precisa fazer.

É por meio do Cartão da Gestante que
um profissional se comunica com outro.
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Você ama
o que conhece.
E conhece o que
lhe foi ensinado.

Assim, mesmo que a gestante precise mudar
de médico ou necessite de atendimento em
outra Unidade de Saúde, o profissional vai
saber tudo o que já foi feito no pré-natal.

Atenção:

• No Cartão da Gestante devem estar
anotadas informações sobre a saúde
da mãe e sua gravidez.

Confira:

• Se a gestante recebeu o Cartão
ao fazer a primeira consulta do pré-natal.
• Se foram solicitados os exames.
• Se está marcada a próxima consulta.
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 O Cartão da Gestante
serve para anotar:

• As informações importantes para
o acompanhamento do pré-natal,
parto e pós-parto.

• Os resultados de todos os exames.

• Os dias das consultas regulares
e dos exames.

Para que serve o Cartão da Gestante?Cartão da
Gestante

No Cartão da Gestante
são anotadas as informações

da gravidez, do parto e do pós-parto.



Situações de risco na gravidez
Riscos na
gravidez

A gestante tem o direito de mudar de função ou setor
no trabalho se isso afetar a sua saúde ou a do bebê.

Fique de olho:

• As gestantes nessas situações
necessitam de mais apoio da família
e cuidados especiais do serviço de saúde.

Atenção:

• A pressão alta pode matar a mãe e o bebê.
• Sífilis, HIV/Aids e hepatite podem passar
da mãe para o bebê.
• Os exames identificam essas doenças,
que podem ser tratadas durante a gravidez.
• O fumo pode causar nascimento de bebê
com baixo peso.
• O uso contínuo de álcool durante a gravidez
pode provocar deficiência mental no bebê.
• As drogas prejudicam o desenvolvimento
e podem criar dependência química no bebê.

Todas as gestantes precisam
de cuidados, mas algumas delas
precisam de atenção redobrada.

São as gestantes que:
• Têm menos de quatro anos de estudo.
• São adolescentes.
• Não têm companheiro.
• Têm mais de 35 anos de idade.
• Tiveram complicações em gravidez anterior.
• Têm alguma doença como Aids,
diabetes, anemia, sífilis, pressão alta,
epilepsia, hepatite, lupus.
• Têm problemas do coração.
• Fumam, usam álcool ou outras drogas.
• Já tiveram muitos filhos.
• Estão vivendo em situação de risco: fome.
Abandono, maus-tratos, desabrigadas.

Você quer
estar certo, ou

prefere ser
feliz?
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05O que você pode fazer
para diminuir os riscos na gravidez?

Você pode e deve:

Comparecer a todas as consultas
do pré-natal.

   Fazer todos os exames e seguir
as orientações.

Evitar bebidas alcoólicas, 
cigarro, drogas e medicamentos
sem receita.

   Ter vida normal e saudável.

A saúde da mãe e do bebê
depende muito

 da qualidade do pré-natal.

Riscos na
gravidez



Os serviços de saúde devem estar preparados
para acolher e tratar as gestantes de risco.

Sinais de perigo na gravidez
Riscos na gravidez

Atenção:

• Se a gestante perceber alguns desses sinais,
é preciso que vá à Unidade de Saúde.

O profissional de saúde vai avaliar
se há necessidade de internação e recomendar
cuidados para a saúde da mãe e do bebê.

Procure saber:

• Se o pai e as outras pessoas da família
interessam-se pelo andamento da gravidez.
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Prometa só o que
 pode entregar.
 Entregue mais

do que prometeu.

A maior parte das gestantes não
tem problemas de saúde. No entanto,
algumas delas podem desenvolver
doençasque colocam em risco
a sua saúde e a vida do bebê.

Os riscos de perder o bebê
são maiores no início da gravidez,
mas a gestante deve estar atenta, durante
toda a gestação, aos sinais que podem
indicar risco de perder o bebê:

• Perda de líquido ou sangue pela vagina.
• Febre alta.
• Dor de cabeça.
• Dores e cólicas muito fortes.
• Bebê que não se mexe por mais de 12 horas.
• Muito inchaço.



1. Sangramento.
2. Vômitos freqüentes.
3. Ardência ao urinar.
4. Febre alta ou

dor de cabeça.
5. Inchaço anormal

das pernas e dos braços.
6. Bebê que não se mexe.
7. Perda de líquido.

Riscos
na gravidez

06Sinais de perigo na gravidez

A família deve conhecer os sinais de perigo na gravidez.

1 2 3

4 5

6

Quando devo procurar,
com urgência,
o serviço de saúde?

7



As Doenças Sexualmente Transmissíveis
aumentam o risco de pegar HIV/Aids.

Gestante soropositivaGestante
soropositiva

O vírus da Aids pode passar da mãe
para o filho durante a gravidez, o parto
e a amamentação. Esse vírus precisa ser
identificado por exames. A gestante
soropositiva precisa ser tratada com
medicamentos adequados. O companheiro
também deve fazer os exames e receber
medicamentos, se necessário.

O casal deve ser sempre orientado a usar
preservativo, mesmo que os dois parceiros
estejam infectados pelo HIV, para evitar
infecção cruzada e risco de transmissão
de grupos de vírus resistentes.

A gestante soropositiva tem direito a receber,
de graça, medicamentos para HIV/Aids.

É importante que o resultado do exame
esteja anotado no Cartão da Gestante.

Atenção:

• Os remédios para HIV/Aids e sífilis
devem ser fornecidos, gratuitamente,
pelos serviços de saúde e usados pela mãe
de acordo com a indicação médica.
• A mãe tem o direito de receber orientações
e apoio para alimentar o seu bebê. Ela pode ser
encaminhada ao serviço de saúde. Ela receberá
a formula (leite) para dar para a criança.
• Mãe HIV positivo NÃO deve
amamentar seu bebê.
• Com tratamento adequado, a gestante
soropositiva pode ter um bebê saudável.
• Nenhum bebê deve ser amamentado por
outra mãe devido ao risco de infecção pelo
leite materno.

O coração vê
coisas invisíveis

aos olhos.
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07Quais os direitos
 da gestante soropositiva?

O resultado do exame
só pode ser informado
para a gestante.

O companheiro também
deve fazer os exames e
receber os medicamentos,
se houver necessidade.

A mãe HIV positivo não
deve amamentar seu bebê.

Receber orientações, a
fórmula infantil (leite) e apoio
para alimentar o seu bebê.

Gestante
soropositiva

Os testes para HIV/Aids são de graça
e têm que ser autorizados pela gestante.

Receber, de graça, medicamentos para HIV/Aids durante a gravidez.



Planejo com
antecedência,
sem improvisar

Alimentação saudável

Comer muito não quer dizer comer bem.

Uma boa alimentação precisa ser variada,
à base de leite, frutas, vegetais, carne, peixe,
ovos, arroz, feijão, batata, mandioca, milho,
pão, para suprir as necessidades nutricionais.

Dicas para a família:

• Valorizar os alimentos da região e da época.

• Tomar pelo menos dois litros
de água por dia.

• A gestante precisa comer, todos os dias,
alimentos ricos em ferro, vitaminas A e C,
iodo e cálcio.

• O cálcio é importante para a gestante e o
bebê, porque ajuda a formar e manter ossos
e dentes fortes.

Preste atenção:

• Se a família tem comida em
quantidade e qualidade.

• Se tem o hábito de comer frutas,
verduras e legumes.

• Se come carne ou peixe com
alguma regularidade.

Se a família tem dificuldade para
obter alimentos, deve ser encaminhada
para programas do governo.

Oriente a família, encaminhando-a
a igrejas, associações comunitárias
e outras instituições que possam ajudá-la
a se alimentar melhor.

Toda família tem direito à alimentação em quantidade e
qualidade necessárias para ter saúde e energia de vida.
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Alimentação
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O governo tem o dever de garantir
às famílias acesso à alimentação.

Qual a melhor comida
 para a gestante e o bebê?

A família com dificuldade de acesso a alimentos
tem direito de ser incluída em programas do governo.

Alimentação

Comer, sempre que puder, frutas, legumes e verduras, arroz,
feijão, milho, mandioca, carne, peixe, ovos, e beber leite.

A alimentação
deve ser variada
com produtos da
região e da época.

Beber, pelo
menos, dois litros
de água por dia.



A Constituição Federal garante a toda pessoa o
direito à alimentação saudável e adequada

a suas necessidades e sua idade.

Vitamina A

 Atenção:

• Toda refeição deve ter, pelo menos, um
desses alimentos cru; pode ser uma salada
ou uma fruta, lavadas com água limpa.

• Se as crianças da família queixam-se
de dificuldade para enxergar ao entardecer
e à noite, devem ser encaminhadas ao
serviço de saúde.

Alimentação
Nunca vi um

rosto sorridente
que não seja

bonito.
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A vitamina A melhora o sistema de defesa
do corpo, previne infecções, protege a visão
e ajuda no crescimento do bebê.

A vitamina A é encontrada em ovos, leite
e seus derivados; carnes, fígado, peixes gordos;
azeite de dendê e óleos; frutas, como buriti,
manga e mamão maduros, pequi ou piquiá,
pitanga e pupunha; legumes, como abóbora
ou jerimum, batata-doce e cenoura; hortaliças
e vegetais de folhagem escura, como azedinha
ou vinagreira, beldroega, bertalha, carurú,
coentro, taioba e jurubeba.
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Os alimentos mais ricos
em vitamina A são:

Ovos; leite e seus derivados; carnes,
fígado, peixes gordos; azeite de dendê
e óleos; frutas, como buriti, mamão,
manga, pequi ou piquiá, pitanga e
pupunha; legumes, como abóbora
ou jerimum, batata-doce, beterraba
e cenoura; hortaliças e vegetais de
folhagem escura, como azedinha
ou vinagreira, beldroega, bertalha,
caruru, coentro, taioba e jurubeba.

Onde posso encontrar vitamina A?Alimentação

A vitamina A previne doenças da pele e deficiência visual,
ajuda na cicatrização e fortalece a defesa do corpo.



Ferro
Alimentação

alimentos junto com os ricos em
vitamina C, como limão, laranja, caju,
goiaba, manga e acerola.

O suplemento de ferro, isto é, o medicamento
com ferro, durante a gestação, trata a anemia
da mãe e previne a anemia do bebê.

Atenção:

Os sinais de anemia são:

• palidez da língua, da parte interior
dos lábios e da palma das mãos.

• cansaço, falta de ar e batimento
acelerado do coração.

    Malária e vermes podem agravar a anemia.

A falta de ferro no organismo da mãe
prejudica o desenvolvimento do bebê.

A falta de ferro causa anemia, que
é a carência nutricional mais comum no
mundo. Mesmo uma anemia leve pode
prejudicar o desenvolvimento da criança.

A anemia durante a gravidez aumenta
as complicações no parto, como a
hemorragia, que é uma das principais
causas de morte materna.

Mães anêmicas podem ter bebês com
anemia e baixo peso ao nascer.

Alimentos como fígado, carnes, ovos,
feijão, lentilha, verduras verde-escuras são
ricos em ferro e protegem contra a anemia.

O ferro dos alimentos é melhor aproveitado
pelo organismo quando a pessoa come esses
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Mudar tudo?
Simplesmente mude

 a sua atitude.
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É preciso comer alimentos ricos em ferro, como fígado,  carnes, ovos,
feijão, gergelim, lentilha e verduras verde-escuras, pinhão, araçá,

algaroba, carurú ou bredo. Limão, laranja, caju, goiaba, manga, acerola
ajudam o organismo a aproveitar o ferro dos alimentos.

A anemia é também conhecida como sangue fraco.

A gestante tem o direito de receber medicamento
com ferro, receitado no serviço de saúde.

Como prevenir a anemia?
Alimentação

Sinais de anemia:
Palidez da língua, da
parte interior dos lábios
e da palma  das mãos,
cansaço, e falta de ar e
batimentos acelerados
do coração.

Ferro


