
Preparando
a casa Preparando a casa para 

receber o bebê

Está chegando a hora do bebê nascer. 
A família deve ajudar a gestante a preparar 
a casa para a chegada do bebê.

O bebê precisa de um lugar seguro e limpo 
e de roupa de cama e banho só para ele.

Para evitar que o bebê seja picado pelos 
mosquitos que transmitem dengue e malária, 
é necessário cobrir o berço com mosquiteiro.

Nas últimas semanas antes do parto, é bom que a gestante  
fique mais próxima do local onde vai ter o bebê.

Vamos ensinar 
aos pais os direitos 

das crianças?

Preste atenção:

• Se a gestante conta com a ajuda de alguém 
para cuidar das crianças e da casa enquanto 
ela vai ter o bebê. Assim, ficará mais tranqüila 
durante o trabalho de parto.
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É um direito da gestante
conhecer o local onde terá o bebê.

Preparando a casa para receber o bebê

O lugar onde
o bebê vai ficar
deve ser protegido,
limpo e arejado.

É importante que
a gestante possa contar
com o apoio e ajuda
dos parentes, vizinhos
e amigos na hora
de ter o bebê.

Onde o bebê vai ficar?
Preparando

a casa



A mãe e o pai que trabalham com carteira assinada
têm direito a licença pelo nascimento do bebê.

Preparando-se 
para o parto

É importante a participação                     
do pai na hora do parto.

Se o parto for no hospital:

• Verifique se o hospital ou maternidade 
permite a presença do pai antes, durante 
e após o parto.

• O pai não é visita. Ele deve ter acesso 
facilitado para acompanhar a mãe e o bebê, 
a qualquer hora do dia.

• A gestante tem direito a 4 meses 
de licença-maternidade, que pode ser 
iniciada um mês antes do parto.

Preparando-se para o parto

• O pai tem direito a cinco dias 
de licença após o nascimento do bebê. 
Assim, ele pode fazer o registro de 
nascimento, ajudar a mãe nos cuidados 
com o bebê e apoiar a amamentação.

Atenção:

• Oriente a gestante sobre o que 
é preciso levar para o hospital.

Você economiza 
o seu pão diário? 
Guarde uma fatia 
para os famintos.
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22Preparando-se para o parto

O que é preciso levar para o hospital?

O pai tem direito a acompanhar a mãe e o bebê 
no hospital, antes, durante e após o parto.

• Cartão da Gestante. 
• documento de 

identidade que pode ser 
Carteira de Identidade, 
Certidão de Nascimento   
ou de Casamento.

• roupas para a gestante     
    e o bebê.

• artigos de higiene.

Preparando-se 
para o parto

A gestante deve separar com antecedência      
e já deixar preparada uma sacola com:



Todo hospital ou maternidade tem que acolher a 
gestante e garantir a assistência ao parto

Parto O bebê vai nascer

Sinais de que o parto está próximo:

• Mais ou menos 10 dias antes, o tampão 
que protege o colo do útero pode sair pela 
vagina na forma de um muco ou catarro 
branco e espesso com raias de sangue.

• As contrações do útero acontecem em 
intervalos regulares. A gestante sente uma dor 
que começa nas costas e se espalha para     
o quadril e a barriga.

• A bolsa d’água pode se romper antes ou no 
momento do parto. A gestante deve observar 
a cor e o cheiro do líquido para informar o 
profissional de saúde.
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O amor é como as 
flores silvestres.

É encontrado nos 
lugares mais 
imprevisíveis.

• Quando as contrações acontecem a cada 
10 minutos, está na hora da gestante ir para 
o hospital ou maternidade.

Oriente a gestante:

O trabalho de parto pode durar muitas horas.

• Andar é bom para diminuir o desconforto 
das contrações.

• Procurar posições confortáveis, tomar banho 
morno e receber massagens ajudam a relaxar.

• Quando a família mora longe do local onde 
o bebê vai nascer, é preciso providenciar o 
transporte com antecedência.
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A gestante sente-se mais tranqüila 
quando pode contar

com o apoio do companheiro, 
da família e da comunidade.

O bebê vai nascer
Qual a hora certa de ir para o hospital?

 Se o hospital é próximo,
a gestante pode esperar
em casa até as contrações
do útero acontecerem
de 10 em 10 minutos.

 Quando o hospital é longe
e há dificuldade de transporte,
é bom sair de casa antes das 
contrações ficarem mais fortes.



Parto Chegando à maternidade

A gestante deve ser recebida com carinho 
e respeito pelos profissionais de saúde.

O profissional de saúde vai escutar o 
coração do bebê, contar quantas vezes o 
útero se contrai e fazer toque vaginal para 
ver como está a dilatação do colo do útero. 
Com isso, ele vai avaliar se está na hora
do bebê nascer.

Por lei, a gestante adolescente tem direito a 
acompanhante antes, durante e após o parto.

Dependendo do resultado, a gestante vai 
para o quarto ou para a sala de pré-parto até 
que se complete a dilatação do colo do útero. 
Ela pode andar, tomar banho e receber 
massagem. Tudo isso ajuda a relaxar.

Valendo os direitos:

• Toda gestante tem direito à assistência ao 
parto e pós-parto de forma humanizada.

Se você faz o melhor, 
não tem tempo
 para lamentar

 os seus fracassos.
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24Chegando à maternidade
O que vai acontecer com a gestante?

É importante que a gestante esteja acompanhada
 por pessoa da sua escolha, antes, durante e depois do parto.

Ao chegar à maternidade,
é preenchida a ficha de 
internação.

São feitos os exames         
para acompanhar o trabalho 
de parto.

A gestante pode se 
movimentar, tomar banho     
e receber massagem.

Parto



 

No parto em casa, a gestante pode          
ser assistida pela parteira tradicional.

Oriente a gestante:

• Em geral, o parto natural é a melhor    
maneira para o bebê nascer. Ele nasce      
mais ativo e mostra vontade de mamar     
logo nas primeiras horas de vida.

• Mãe que faz parto normal se sente        
bem disposta para amamentar e cuidar       
do seu bebê logo depois do parto.

Parto O parto

O parto pode ser realizado no hospital, 
casa de parto, maternidade ou também
na casa da gestante.

É importante o parto ser assistido por um 
profissional capacitado. 

No hospital, maternidade ou casa de parto, 
a gestante, em geral, é assistida por médico 
ou enfermeira obstetra. 

As casas de parto devem estar próximas da 
maternidade para o caso de ser necessário 
outro tipo de intervenção.

Natural é parto normal; 
cesariana só se for, de fato, necessária.

Eu sou um aliado 
do afeto e da 
convivência.
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O SUS paga o medicamento contra 
dor para o parto normal.

Parto O parto pode ser feito sem dor?

No parto normal, a gestante 
pode receber medicamentos 
que diminuem a dor do parto.

O parto normal, geralmente, 
é a melhor maneira de trazer 
o bebê ao mundo. O bebê 
nasce mais ativo e tem logo 
vontade de mamar.

Cesariana é uma cirurgia
e só deve ser feita pelo médico 
e quando for, de fato, 
necessária.



Parto

O bebê e a mãe participam ativamente     
do parto natural.

O bebê faz força para nascer, e a sua   
cabeça vai alargando o colo do útero         
e a vagina para poder passar.

A gestante pode escolher a posição que 
acha mais confortável: deitada, sentada     
ou de cócoras.

O ideal é que o hospital ou maternidade permita 
que a gestante esteja acompanhada por pessoa 

da sua escolha, antes, durante e depois do parto.

Posições para o parto

As posições sentada e de cócoras      
facilitam o trabalho de parto.

Algumas maternidades já usam cadeira    
de parto, banheiras e mesa inclinada,       
que são mais confortáveis para a mulher.

Também no parto em casa, assistido por 
parteira tradicional, a mulher pode escolher 
a melhor posição para o parto:  de cócoras, 
deitada de lado ou ajoelhada.
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Vamos chegar até o 
topo. De lá, 

enxergamos   novos 
horizontes.
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A melhor posição
para o parto é aquela em que

a gestante acha mais confortável.

No parto natural, a gestante
pode escolher a posição deitada, 
sentada ou de cócoras.

Procure saber se o local      
onde você vai ter o bebê já 
utiliza a cadeira de parto        
ou a cama inclinada.

Na posição semi-deitada       
ou sentada, fica mais fácil      
para a mulher fazer força        
e participar ativamente             
do nascimento do bebê.

Parto A gestante pode escolher 
a posição para o parto?



Toda gestante tem o direito de fazer o exame para o HIV 
e receber medicamento durante a gestação e o parto.

Parto Cuidados no parto 
de gestante soropositiva

O bebê não fará a testagem para HIV na 
maternidade. Receberá medicamento 
imediatamente após o nascimento e durante as 
seis primeiras semanas de vida (42 dias). Ele  
deverá ser encaminhado para o serviço de saúde 
especializado para crianças expostas ao HIV.

O bebê deve ter alta da maternidade com 
consulta agendada nesse serviço, que fará os 
testes de acordo com determinações do 
Ministério da Saúde.

27

Um grande homem 
mostra sua grandeza 
pela forma como trata 
um pequeno homem.

O vírus da Aids pode passar da mãe      
para o filho durante o parto.

Se a mulher não fez o teste para o     
HIV/Aids durante a gestação, ela tem direito 
a fazer o teste rápido no momento do parto.

A gestante soropositiva recebe, no momento 
do parto, medicação injetável.

Mãe soropositiva não pode amamentar devido 
ao risco do vírus ser transmitido pelo leite 
materno. Não se recomenda,�também, que     
o bebê seja amamentado por outra mãe.



Parto 27Cuidados no parto de gestante soropositiva
O que acontece no momento do parto?

A gestante HIV positivo
recebe, no momento do parto,
medicação na veia.

 O bebê não faz testagem para HIV
na maternidade. Ele recebe medicamento 
pela boca, imediatamente após o 
nascimento e durante as seis primeiras 
semanas de vida.

O bebê recebe fórmula infantil, 
que é um leite em pó apropriado       
para ele, que será dado em copinho,   
com muito carinho.

Mãe e bebê soropositivos 
têm direito a exames, 

remédios e 
acompanhamento médico.



Alojamento conjunto é um direito da família.
É bom para mãe, pai e bebê.

O que acontece depois do parto?

Logo que nasce, o bebê deve ser colocado 
em cima do corpo da mãe para sentir seu 
cheiro e calor e sugar seu seio. Ele recebe 
uma pulseira com o nome da mãe.

Se mãe e bebê estão bem, vão para
o alojamento conjunto, onde o bebê
fica o tempo todo junto da mãe.

O nascimento
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Família
e comunidade. 
Meu espaço de 
solidariedade.

Com o bebê sempre junto de si,
a mãe sente mais segurança e pode 
amamentar o bebê sempre que ele quiser. 

No alojamento conjunto, ela pode
contar com a ajuda e orientação
dos profissionais de saúde.

Assim, os dois vão se conhecendo melhor.
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Alojamento conjunto é um direito da família. 
É bom para mãe, pai e bebê.

O que acontece depois do parto
Por que é bom

o bebê ficar junto da mãe ?

O alojamento conjunto é 
bom para toda a família.

A mãe pode olhar, tocar e 
amamentar o bebê sempre 
que quiser.

O pai e outros familiares 
podem participar mais 
ativamente desses momentos 
de intimidade com o bebê.

A mãe de primeiro filho vai 
aprender a cuidar do seu 
bebê com as outras mães e 
profissionais de saúde.

O nascimento



A mãe tem direito a permanecer no hospital 
cuidando do bebê prematuro.

O nascimento
Bebê prematuro e de baixo peso

O bebê prematuro e de baixo peso pode 
precisar ficar em incubadora ou ser colocado 
sem roupa bem junto do corpo da mãe, ou    
de outro familiar, para que possa se manter 
aquecido.

Mesmo que fique em incubadora, é 
importante o contato do bebê com a mãe,  
o pai ou outros familiares.

Esse contato propicia maior ligação afetiva 
entre a família e o bebê e facilita o aleitamento 
materno.

Se o bebê prematuro ainda não consegue 
sugar o peito da mãe, o leite materno pode 
ser retirado e dado com copinho até ele 
conseguir mamar.

Mamando mais vezes, o bebê ganha        
peso e se fortalece mais rápido.

O pai pode dividir com a mãe a tarefa de 
cuidar do bebê e mantê-lo aquecido.

Preste atenção:

• Se os pais estão inseguros em cuidar do 
bebê, porque ele é prematuro. Nesse caso,  
é necessário que o serviço de saúde oriente 
e acompanhe essa família mais de perto.
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A aparência
pode abrir portas. 
Mas não constrói 

caminhos.
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Quanto mais tempo o bebê 
ficar aconchegado no peito
da mãe, melhor. 

Ele mama mais vezes, ganha 
peso mais rápido, mantém       
a temperatura do corpo e        
se sente mais protegido.

O pai deve dividir com          
a mãe a responsabilidade de 
cuidar do bebê prematuro       
e de baixo peso.

Bebê prematuro e de baixo peso
Como posso cuidar do meu bebê?

Ficar pertinho da mãe, 
do pai e da família

ajuda o bebê a crescer
e a se desenvolver.

O nascimento

Método
cangurú



É direito do bebê ter Registro Civil 
e Certidão de Nascimento.

Deixando o hospitalVoltando 
para casa
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Por que esperar
que alguém nos 

traga flores,
se podemos plantar 

nosso jardim?

O Teste do Pezinho é um exame que 
descobre algumas doenças graves que podem 
afetar o desenvolvimento do cérebro do bebê. 
Esse teste deve ser feito até o 5º dia após o 
nascimento, no hospital ou Unidade de Saúde.

A mãe deve ser vacinada contra a rubéola 
e marcar a consulta de puerpério, ou seja,  
de pós-parto.

   Para fazer o Registro Civil da criança,
pais casados precisam apresentar a Certidão 
de Casamento. Caso não sejam casados, é 
necessária a presença do pai como declarante 
ou sua autorização escrita. Se a mãe for      
a declarante e o pai não reconhecer a 
paternidade, constará somente o nome      
da mãe na Certidão de Nascimento.

Antes de dar alta à mãe e ao bebê,          
o hospital deve fornecer: 

o Cartão da Criança preenchido            
com os dados do parto e nascimento.

a via amarela da Declaração de Nascido Vivo 
para que a família possa fazer o Registro Civil 
e receber a Certidão de Nascimento do bebê.

Alguns hospitais fazem o Registro Civil antes 
da alta do bebê.

A vacina BCG e contra a hepatite B devem 
ser aplicadas até o final do 1º mês, no hospital 
ou Unidade de Saúde.



30Deixando o hospital
O que acontece antes da alta?

O cartório não pode cobrar pelo Registro Civil 
e pela primeira via da Certidão de Nascimento.

A mãe recebe o Cartão
da Criança preenchido com
as informações do parto e do 
nascimento do bebê.

O Serviço de Saúde onde nasceu 
o bebê fornece a Declaração de 
Nascido Vivo, para que os pais 
possam fazer o Registro Civil e 
receber a Certidão de Nascimento 
do bebê.

Se o parto tiver sido domiciliar, 
o pai e a mãe deverão ir ao 
cartório com seus documentos e 
duas testemunhas. 

A parteira pode ser testemunha 
para o registro da criança.

Voltando 
para casa

Alguns hospitais fazem o Registro Civil 
de nascimento do bebê.



O Cartão da Gestante, que já tinha 
informações sobre o pré-natal, agora é 
devolvido à mãe com as anotações sobre     
o parto e nascimento da criança.

O Cartão da Criança começa a ser 
preenchido onde o bebê nasceu e acompanha 
a criança até os 6 anos de idade.

No Cartão da Criança, são anotados o nome 
da criança, a data e local do nascimento, 
peso, medida da cabeça, vacinas recebidas 
e tipo de parto.

O direito à saúde está previsto na Constituição 
e deve ser garantido pelo Sistema Único de Saúde.

 Cartão da Gestante 
e Cartão da Criança

Cartão da 
Criança

Os pais podem acompanhar                    
o crescimento e o desenvolvimento do bebê 
pelas anotações do Cartão da Criança.

Oriente a família a conservar os Cartões da 
Gestante e da Criança com muito cuidado, 
pois são documentos importantes.
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Eu sou
um promotor
de direitos.
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O Cartão da Gestante contém informações 
sobre a gravidez, o parto e o pós-parto. 

Deve ser levado à Unidade de Saúde, na 
consulta pós-parto e na próxima gestação.

O Cartão da Criança é um documento 
importante para acompanhar o crescimento, 
o desenvolvimento, a alimentação e a 
vacinação da criança até os 6 anos de idade. 

O Cartão da Criança deve ser guardado 
com cuidado e levado sempre que a 
criança for à Unidade de Saúde ou a  
campanhas de vacinação.

Cartão da 
Criança

Por que é importante guardar
os cartões da gestante e da criança?

O Cartão da Gestante e o Cartão 
da Criança contêm informações 

importantes sobre a saúde 
da mãe e da criança.



A mãe necessita da ajuda da família
para que possa amamentar e cuidar do bebê.

Atenção:

• Nos primeiros dias depois do parto, 
pode ser que a mãe se sinta desanimada, 
triste ou irritada. Isso geralmente desaparece 
em poucos dias. Mas, se piorar, tiver crises 
de choro e dificuldade para cuidar do bebê, 
ela pode estar com depressão pós-parto.
Nesse caso, precisa do apoio da família
e de cuidados médicos e psicológicos.

Sinais de risco:

• Dor na parte de baixo da barriga, febre, 
sangramento ou corrimento com mau cheiro 
são sinais de infecção. A mulher precisa ser 
levada à Unidade de Saúde.

Chegando em casaMãe e bebê
em casa

Chegar em casa é uma grande alegria    
para toda a família. No entanto, é comum 
que os pais se sintam inseguros diante     
dessa nova situação. 

O pai deve se envolver nos cuidados     
com o bebê desde o início. 

A mulher tem um sangramento que vai    
se tornando mais claro. É normal também 
que sinta cólicas quando o bebê chora e 
quando suga o mamilo.

32

A paz começa 
por mim,

na minha família 
e na minha 
vizinhança.
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Toda mãe precisa fazer consulta de revisão do parto, 
após 10 dias ou quando sentir que é preciso.

Atenção, família:
• Mãe triste, desanimada e com 
dificuldade para cuidar do bebê pode 
estar com depressão pós-parto.
• Mãe com dor na parte de baixo
da  barriga, febre, sangramento e 
corrimento com mau cheiro pode 
estar com infecção.

Procure atendimento médico com 
urgência.

Chegando em casa
Como vamos cuidar da mãe e do bebê?

Mãe e bebê
em casa

A mãe precisa da ajuda do companheiro e das outras pessoas                    
para que possa amamentar e cuidar do seu bebê.


