
O iodo é importante para
o desenvolvimento físico e mental.

A falta de iodo no corpo da gestante pode
provocar aborto ou afetar a formação do
cérebro do bebê. Poderá, também, causar
deficiência mental no bebê, atrasar o
crescimento das crianças e prejudicar sua
capacidade de aprendizagem.

Os alimentos que contêm iodo são sal
iodado; alimentos do mar, como peixes e
mariscos; verduras, legumes e frutas cultivados
em terra próxima ao mar.

A falta de iodo na alimentação por muito tempo
causa aumento da glândula tireóide-doença
conhecida como bócio, “papo” ou “papeira”.

A melhor forma de se evitar a deficiência
de iodo é comprar e usar o sal iodado.

Pequenas quantidades de sal iodado na comida
previnem a deficiência de iodo no organismo.

Iodo
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Alimentação
Eu adoro seu

sorriso.
Adoro como você

me faz sorrir.

Atenção:
Dicas para o uso do sal iodado:

• Ao comprar o sal, observe se ele é iodado
e está dentro do prazo de validade.
• Guarde o sal iodado na embalagem, dentro
de um pote fechado, sempre em local fresco
e ventilado, longe do calor e de lugares
úmidos. Não guarde o sal na geladeira.
• Agindo assim, você garante a qualidade
do seu sal iodado.

O sal dado aos animais não contém iodo
suficiente para proteger a saúde.
Não use na alimentação das pessoas.
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Usar pequenas quantidades de sal iodado na comida
previne deficiência mental no bebê.

O iodo é encontrado no sal iodado,
nos alimentos do mar e também nas
verduras, legumes e frutas cultivados
em terras perto do mar.

A falta de iodo no corpo da gestante
prejudica o desenvolvimento físico
do bebê e poderá causar deficiência
mental na criança.

A falta de iodo também pode
causar bócio, “papo” ou “papeira”.

Para prevenir, compre
e use somente sal iodado.

Deixe o sal iodado em pote
fechado, longe do fogo,
em local fresco e seco.

Não use na comida de
sua família o sal dos animais.

Onde encontrar iodo?Alimentação



Está na Constituição: todo cidadão tem direito
aos serviços básicos de saneamento e saúde.

Higiene Saneamento básico

A família e a gestante precisam
ter acesso a um ambiente limpo para garantir
sua saúde e desenvolvimento.

Coleta de lixo, rede de esgoto,
abastecimento de água são serviços básicos
e devem ser garantidos pelos governos.

A rede de esgoto e a coleta adequada de
lixo evitam a disseminação de doenças.

Procure saber se as  famílias organizam-se
 para conseguir coleta de lixo, abastecimento
de água e rede de esgoto para a comunidade.
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Para você
ter mais vida,

dê mais
de você mesmo.

Incentive a família a participar de
associações e grupos comunitários
para buscar soluções para os problemas
de saneamento básico.

Nas áreas rurais, o lixo deve ser
queimado ou enterrado para não atrair
ratos e insetos que causam doenças.

Se não tiver garantido o seu direito a serviços
de saneamento básico, a população deve
procurar a prefeitura, os Conselhos de Direitos
ou a Promotoria de Justiça de sua cidade.



Saneamento básico 12
Como manter a higiene da sua casa?

Coleta de lixo, rede de
esgoto e abastecimento
de água são obrigações

do governo.

Para manter a higiene,
a família precisa de:

• água limpa e, de
preferência, encanada.

• coleta regular de lixo.

• rede, coleta e tratamento
  de esgotos.

Esses serviços públicos são
direitos básicos da população.

Higiene



Higiene

Toda pessoa tem direito a água de boa qualidade
para manter sua saúde.

Higiene

Para prevenir muitas doenças são
importantes estes hábitos de higiene:

• Tomar banho todos os dias.

• Lavar os cabelos com freqüência.

• Escovar os dentes pela manhã,
após as refeições, depois de comer
doces e antes de dormir.

• Lavar as mãos, com sabão, antes das
refeições, antes de mexer em alimentos
e depois de usar o sanitário.

• Lavar as roupas com água e sabão. e

lavar o sanitário e as latrinas.
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Os amigos são
como plantas.

Requerem
cuidados diários.

Manter a casa limpa e viver num ambiente
limpo é fundamental para uma vida saudável.

A família e a gestante precisam ter acesso
a água limpa para manter hábitos de higiene.

Os alimentos devem ser lavados com água
limpa antes de preparados ou consumidos.

Pratos, copos, talheres, canecas, panelas e
outros utensílios de cozinha devem ser lavados
e guardados em local protegido de moscas,
baratas, ratos e poeira.



Higiene 13

Quando as famílias
se unem é mais fácil

exigir das autoridades
 o direito à água e ao
saneamento básico.

Manter a casa limpa,
fazer a higiene do corpo e
das mãos, lavar alimentos
e utensílios evitam doenças,
como verminoses e
diarréias.

Como ter hábitos de higiene?



Aleitamento
materno Aleitamento materno

Nenhum leite substitui o leite materno.
 O aleitamento reforça os laços afetivos.
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Problema?
Transforme

o limão
em limonada.

Amamentar = dar leite do peito.

O leite da mãe é adequado, completo,
econômico e suficiente para o bebê.

Sua digestão é mais fácil, pois é feito
especialmente para o estômago da criança.

Contém vitaminas, minerais, gorduras,
açúcares e proteínas na quantidade que o
bebê precisa. Por isso, não é preciso
dar chás nem água.

Possui  substâncias que não são encontradas
em nenhum outro leite e que protegem o
bebê de doenças como diarréia, pneumonia,
infecção de ouvido, alergias.

O leite materno é o único alimento
que o bebê precisa até os 6 meses de idade.

O aleitamento materno deve ser
continuado até os 2 anos ou mais,
juntamente com outros alimentos.

Toda gestante deve ser orientada sobre
a importância do aleitamento.

A amamentação supre todas as necessidades
do bebê nos primeiros seis meses de vida.

A amamentação reforça os laços afetivos
da mãe com o bebê e contribui para o
desenvolvimento físico e mental da criança.

Mãe HIV positivo não pode amamentar.
O bebê deve receber fórmula infantil (leite
em pó) primeiro da maternidade, depois do
serviço de saúde. Dar a fórmula infantil (leite)
em copinho ou colher.



Aleitamento materno 14
Por que é bom dar o peito?

Aleitamento
materno

O leite materno proteje
o bebê contra doenças. É limpo
e não dá trabalho para preparar,
pois já está pronto.

Criança amamentada
desenvolve-se mais rápido,
cresce inteligente e saudável.

A mãe HIV positivo não pode
amamentar, mas o bebê pode tomar
 a fórmula infantil, que é de graça,
 em uma situação aconchegante,
com a mesma atenção e carinho.

Para amamentar, a mulher
precisa do apoio
 da família e da
comunidade.



Atenção:

• A gestante HIV positivo deverá receber o
“Guia Prático de Alimentos para Crianças
Menores de 12 meses que não podem ser
Amamentadas”.  A mãe soropositiva deverá
ter sua lactação inibida logo após o parto por
enfaixamento ou uso de inibidor de lactação.
Deverá receber apoio tanto da equipe de
saúde como das pessoas em quem confia
para não se sentir discriminada por não estar
amamentando.

  O momento de alimentar o bebê
deverá ser aconchegante, tranqüilo,
de troca de carinho. Assim, possibilita
adequado crescimento e desenvolvimento
emocional do bebê.

Aleitamento
materno Orientações para a amamentação

Durante a gravidez:

• Sempre que for possível tomar sol,
no início da manhã ou final da tarde,
com os seios descobertos.

• Usar sutiã para sustentar o peso das mamas.

• Não usar cremes, pomadas, sabão
ou sabonete nos mamilos.

• Não espremer o peito para retirar colostro,
pois isso pode estimular a contração do útero.

• Lembre-se que o formato e o tipo de bico
do peito não interferem na amamentação.
A criança que abocanha bem a parte escura
do peito retira o leite com facilidade.

O bebê tem direito a ser amamentado
 e a mãe precisa de apoio para amamentar.
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Ser mais feliz
é ajudar
alguém

a ser feliz.
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O leite da mãe é o melhor alimento para o bebê.

Sempre que possível,
tome banho de sol, no
início da manhã ou no final
da tarde, com os seios
descobertos.

Isso fortalece o mamilo
e a parte escura do peito
e ajuda a evitar as
rachaduras.

O que eu faço para preparar o peito?Aleitamento
materno



Grupo de
gestantes

Em grupo, a gestante
sente-se mais fortalecida

Em grupo, as gestantes trocam experiências,
informações e se fortalecem.

Procure saber:

• Se a gestante conhece e participa
de grupos já formados. se a Unidade       de
Saúde tem grupo de gestantes.

Estimule a formação de grupos de gestantes.

No grupo, as gestantes podem trocar
informações, comparar sentimentos e
perceber medos e sonhos comuns.

Conversando com outras gestantes,
elas ficam mais à vontade para falar das
mudanças no corpo, da sexualidade,
das ansiedades em relação à gravidez,
parto e nascimento do bebê.
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Conhecimento
sem a ação é como

o gelo que cai
numa panela

quente.



Grupo de gestantes 16

O grupo favorece a parceria
e laços de solidariedade entre as gestantes.

No grupo de gestantes,
você tem oportunidade
de trocar idéias e
experiências com
outras grávidas.

Os profissionais de saúde
podem esclarecer dúvidas
e orientar sobre cuidados
que devem ser tomados
durante a gravidez.

As outras grávidas
sentem as mesmas coisas que eu?

Grupo de
gestantes



A gestante
e  o bebê

Mudanças no corpo
da gestante e do bebê

Na gravidez, o corpo do bebê e o corpo
da mãe passam por mudanças de peso,
tamanho e forma.

No primeiro trimestre, o corpo da mãe tem
poucas mudanças: as mamas estão maiores
e as aréolas mais escuras.
O corpo do bebê está-se formando.

O pré-natal acompanha mês a mês as mudanças
que ocorrem no corpo da mulher e do bebê.
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A sua religião é
o que você faz

 quando o sermão
já passou.

No segundo trimestre, a barriga está
maior e a gestante começa a perceber
os movimentos do bebê, que cresce muito
nesse período.

No terceiro trimestre, a mulher tem as
veias das mamas bem visíveis, o umbigo
pode ficar saliente e o bebê ganha
mais peso.



Mudanças no corpo
da gestante e do bebê

A amamentação ajuda
o útero a voltar ao seu

tamanho normal.

Tudo começa com o encontro de um espermatozóide
do homem e um óvulo da mulher.

Ao final do primeiro mês, o bebê tem o tamanho
de um grão de arroz.

Ao final da gestação, o bebê, em geral, mede cerca de
50 cm e pode pesar em torno de 3 quilos e 400 gramas.

A primeira mudança no corpo da gestante é o aumento dos
seios. Ao final da gravidez, ela terá ganho entre 9 e 12 quilos.

A gestante
e o bebê

17

Como se forma o corpo do bebê?



Primeiro
trimestre

No primeiro trimestre, há poucas
modificações no corpo da mãe.
As mamas estão maiores e ela pode
sentir enjôos, muito sono e tonturas.
Gravidez não é doença

Ao final do primeiro mês, o bebê é do
tamanho de um grão de arroz. O coração,
o cérebro e a coluna estão-se formando.

No final do terceiro mês, ele tem quase
o tamanho da mão fechada de um adulto.
O cérebro, o estômago, os intestinos, o esqueleto
e os músculos estão mais desenvolvidos.

Do primeiro ao terceiro
mês de gestação

A gestante não deve tomar nenhum medicamento
sem orientação médica.

Procure saber:

• Se a gestante tem ido
às consultas de pré-natal.
• Se está sentindo enjôo ou azia.
• Se tem problemas para urinar.
• Se está nervosa ou preocupada.
• Se desenvolve alguma atividade.
• Se a família participa no pré-natal.
• Como é o relacionamento em família.

Atenção:
• Sangramento vaginal, dores e cólicas
muito fortes são sinais de risco. Se a
gestante apresentar esses sinais, deve
ir imediatamente à Unidade de Saúde.
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Ajude a
preservar

a vida



Os três primeiros meses de gestação
Como está o bebê na barriga?

18

O pré-natal deve ser iniciado nos primeiros
três meses da gravidez.

Ao final do primeiro mês,
o bebê tem o tamanho de
um grão de arroz.

Primeiro
trimestre

Com três meses de gestação,
o bebê está quase do tamanho
da mão fechada de um adulto.

1mês e 15 dias
 tamanho real

1 mês
 tamanho real

2 meses
 tamanho real

3 meses
 tamanho real



Gestantes que estão sem companheiro
 precisam de mais apoio da família e da comunidade.

Segundo
trimestre Do quarto ao sexto mês de gestação

Nessa fase, os enjôos já diminuíram.
A gestante sente-se mais segura e acompanha
com prazer sua barriga crescendo.

A gestante e a família começam
a perceber os movimentos do bebê.

Ele dá chutes, mexe com as mãos
e com o corpo.

Além da voz da mãe, o bebê percebe
outros sons.

A gestante pode convidar o pai a sentir
o bebê se mexendo na barriga.
É emocionante para os três.

A grávida e sua família devem conversar
com o bebê que vai nascer. Enquanto isso,
podem acariciar a barriga da gestante.

É importante que o pai do bebê ou o
companheiro da gestante acompanhe
o desenvolvimento da gestação.

A gestante deve tomar a vacina
antitetânica para que ela e o bebê
fiquem protegidos contra o tétano.

Sinais de risco:

• Inchaço nas pernas, mãos e rosto ao
acordar, perda de água ou sangramento
pela vagina, dores e cólicas muito fortes.

Na presença desses sinais, é preciso
encaminhar a gestante ao serviço de saúde.
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Temos que trabalhar
para que nossos

sonhos se realizem.
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A gestante tem direito
a um acompanhante

nas consultas
de pré-natal.

Do quarto ao sexto mês de gestação
Como está o bebê na barriga?

Ao final do quarto mês,
o bebê mexe com as mãos,
com o corpo, dá chutes.
Ele já percebe sons.

Começam a se formar
os dentes e os dedos das
mãos e dos pés.

No fim do sexto mês, a pele
do bebê é fina e brilhante,
e ele começa a abrir os olhos.

Parece que o bebê gosta
quando as pessoas tocam
a barriga da sua mãe.

Segundo
trimestre

6 meses
tamanho
aproximado
do real
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Terceiro
trimestre Do sétimo ao nono mês de gestação

• Descansar mais e não fazer serviços pesados,
para evitar que o bebê nasça antes do tempo.
• Tomar as doses de vacina contra o tétano.
• Repetir os exames de sangue e urina
no início do sétimo mês.
• Pedir que alguém lhe faça massagem
se tiver câimbras nas pernas.

Sinais de risco:
• Bebê que não se mexe por mais de 12 horas.
• Perda de líquido ou sangue pela vagina.
• Pressão alta, inchaço nas pernas,
nas mãos  e rosto, dores de cabeça.

Com esses sinais, levar a gestante
para o serviço de saúde.

A barriga da gestante está bem maior.
O umbigo pode ficar saliente.

Ela tem vontade de urinar mais vezes,
devido ao peso do útero sobre a bexiga.

O fôlego fica mais curto, porque o útero
empurra os pulmões. Por isso, a gestante se
queixa de falta de ar e de dificuldade para dormir.

A família deve assumir as tarefas mais pesadas.

O colostro, que é um leite amarelo
e pegajoso, pode sair pelos mamilos.

O bebê já ouve sons e percebe o que acontece
a seu redor. Sente gosto amargo e doce.

Oriente a gestante a:
• Deitar do lado esquerdo para facilitar a
circulação do sangue que vai para o bebê.

Pressão alta é doença grave. Se não for controlada durante
a gravidez, poderá causar a morte da mãe e do bebê.
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O nosso caráter é
o que fazemos

quando ninguém
 está olhando.
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Como está o bebê na barriga?

A vacina contra o tétano
protege a mãe e o bebê.

O bebê ainda na barriga da mãe
já percebe muito do que acontece
a seu redor, ouve sons, sente gosto
amargo e doce. Mexe-se menos, pois
está mais apertado dentro do útero.

No final do nono mês, os pulmões
 estão maduros.

Sinais de risco:
• Bebê que não se mexe por mais

de  12 horas; perda de água ou sangue
pela vagina; pressão alta; inchaço nas
pernas, mãos e rosto; dores de cabeça.

Diante desses sinais, a família deve
levar a gestante com urgência ao
serviço de saúde.

Terceiro
trimestre

Do sétimo ao nono mês de gestação

no fim
do nono mês

mede
aproximadante

50 cm


