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MÃE E BEBÊ
PRIMEIRA SEMANA DE SAÚDE INTEGRAL

SE TIVER DÚVIDAS OU 

DIFICULDADES,

PROCURE A UNIDADE BÁSICA 

DE SAÚDE MAIS 

PRÓXIMA DE SUA CASA.  

ATENÇÃO!

•  “Parece doente, “está caidinho”,  “molinho”

•  Está muito sonolento, com dificuldade para acordar

•  Apresenta dificuldade ou cansaço para respirar

•  Apresenta dificuldade para mamar, diminuição da 
aceitação alimentar ou recusa total da alimentação

•  Vomita tudo o que ingere

•  Apresenta fezes com sangue

•  Existe vermelhidão ou secreção com mau cheiro na 
região do umbigo

•  Apresenta cor amarelada da pele (icterícia), 
atingindo as pernas e os braços do bebê

•  Se a temperatura corpórea for baixa, menor ou igual 
a  35,5°C

•  Se tiver febre, temperatura igual ou maior que 
37,8ºC.

•  Se tiver a fralda seca por mais de 12h

•  Apresenta convulsões (ataque) ou perda de 
consciência 

Você deve procurar IMEDIATAMENTE o Serviço de Saúde 
mais próximo de sua casa quando observar algum 
SINAL DE PERIGO no seu BEBÊ como:



ATENÇÃO!
A mulher deve procurar IMEDIATAMENTE 
o Serviço de Saúde mais próximo de 
sua casa quando identificar algum 
SINAL DE PERIGO como:

• Dor forte na região genital por mais de 
24 horas: pode ser sinal de infecção ou 
hematoma.

• Febre acima de 37,8ºC por mais de 24 
horas.

• Sangramento ou corrimento vaginal com 
mau cheiro.

• Sentir muita tristeza e ficar deprimida, 
não conseguindo fazer as atividades de 
rotina.

DIREITOS DA CRIANÇA
• Ter o Registro Civil de Nascimento gratuito na 

Maternidade para garantir sua cidadania.

• Realizar o Teste do Pezinho gratuito na 
Maternidade. Se o teste não foi realizado, procurar 
a Unidade Básica de Saúde o quanto antes, de 
preferência até o 7º dia de vida.

• Ter acesso aos serviços de saúde e direito a um 
acompanhante, quando for internado no hospital.

• Receber as vacinas segundo o esquema 
recomendado para a idade. Comparecer às datas 
marcadas para a vacinação e às campanhas.

É comum, no puerpério – chamado “período de dieta”,  que dura 42 dias 
após o parto, a mulher apresentar:

• Dor na região genital;
• Febre baixa no 3º ou 4º dias após o parto, fase da descida do leite para as mamas;
• Cólicas abdominais, pois o útero está se contraindo.

No puerpério, a mulher deve ter alguns cuidados com a saúde:

• Comer alimentos da dieta habitual e tomar muito líquido;

• Amamentar o bebê oferecendo o leite de peito todas as vezes que ele quiser. Se as mamas 

estiverem muito cheias ou “empedradas”,  tirar o leite massageando os seios com as mãos;

• Não dar seu leite para outro bebê. Procurar um Banco de Leite, na maternidade, para doação;

• Lavar as mãos, com água e sabonete, antes das mamadas;

• Usar sutiã com alças firmes para manter as mamas bem elevadas;

• Tomar banho de chuveiro e lavar inclusive a cabeça. Lavar os genitais com água e sabonete;

• Evitar esforço físico até 15 dias após o parto normal e 30 dias após a cesárea;

• Não ingerir medicamentos sem prescrição médica.

CUIDADOS COM A SAÚDE 
DA MULHER

DIREITOS DA MULHER
• Ter a consulta agendada na Unidade Básica de Saúde onde foi 

feito o pré-natal, até 42 dias após o parto. No dia da consulta, 
levar a Carteira de Pré-Natal e os documentos recebidos na 
Maternidade.

• Receber orientação sobre planejamento familiar e os métodos 
anticoncepcionais mais indicados para esse momento.

• Ter estabilidade no emprego até cinco meses depois do parto.

• Ter licença-maternidade de 120 dias.

• Ter dois descansos especiais durante a jornada de trabalho 
para amamentar o bebê.

PRIMEIRA SEMANA após o nascimento é fundamental 

na vida do bebê e de sua mãe. Ambos precisam de 

atenção, de cuidados e de muito afeto.  

A mãe e o recém-nascido devem ser acolhidos e 

orientados por profissional da Unidade Básica de Saúde mais 

próxima da residência da família, na primeira semana após 

a alta da maternidade, para garantia do direito aos cuidados 

com a saúde.  

ATENÇÃO: O pai tem direito a 5 dias de licença-paternidade a 
partir da data do nascimento da criança.

CUIDADOS COM A SAÚDE DO BEBÊ
• O bebê pode ser alimentado só com leite materno até os seis meses de idade para crescer 

com saúde, ter menos infecções e alergia.
 
• Deve receber a CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA ao nascimento, documento importante 

para acompanhar as condições de saúde e o processo de crescimento e desenvolvimento.

• Marcar a primeira consulta na Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua casa, nos 
primeiros quinze dias de vida. Levar a Caderneta de Saúde em todas as consultas.


