


Conheça seus d i re itos :
Direitos trabalhistas:
     

.

 
 

 

Além disso, tem os direitos sociais:
    

Entrega em adoção: 

  

Se você for estudante, também tem seus direitos garantidos:

.

    

Caso seja adolescente, 

Direitos nos serviços de saúde:

Lei da vinculação para o par to:
   A 

GESTANTE E BEBÊ SEMPRE TÊM O DIREITO A VAGA! 
 

Lei do direito a acompanhante no par to:

Violências na gravidez:
  

ie.

Se você é por tadora do vírus HIV ou HTLV



Unidade de Saúde do pré-natal:_____________________
____________________________________________  
Serviço de saúde indicado para o parto:___________________
_________________________________________________ 

 Toda mulher tem direito ao atendimento na gravidez,
no parto e após o parto e pode contar com a Rede Cegonha, 
uma ação de saúde do SUS que fortalece os direitos das 
mulheres e das crianças.
 O Ministério da Saúde, em conjunto com as Secretarias 
de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, elaborou 
esta Caderneta da Gestante pensando em você, que vive um dos 
momentos mais intensos de sua vida. Aqui você vai encontrar 
vários assuntos:

 

 

 O profissional de saúde anotará nesta caderneta 
todos os dados de seu pré-natal e registrará as consultas, 

bom acompanhamento do pré-natal.
 Aqui tem também espaço para você anotar suas 

para seu bebê, e colar fotografias.
 Um pré-natal bem acompanhado resultará em mais saúde 
para você e seu bebê. Guarde esta caderneta com carinho e 
cuidado e carregue-a sempre com você. Ela será uma grande 
amiga e conselheira. 

Caso eu perca esta caderneta e você a encontre, 
por favor me telefone. Ela é muito importante para mim e para meu bebê.

Nome:_____________________________________________
__________________________________________________

Como gosta de ser chamada: ____________________________

Nome do(a) companheiro(a) /opcional: ____________________

Data de nascimento:___/___/___        Idade:________________________
Raça:   (  ) Branca   (  ) Preta    (  ) Amarela     (  ) Parda    (  ) Indígena 

____________________________________________
Endereço:____________________________________________
Ponto de referência:__________________________________
Cidade:____________________________________________
Estado:____________CEP:________________________

___________Tel. celular:______________________ 
e-mail:____________________________________________

Nome:_____________________________________________
Telefone:________________________________________________

 Companheiro(a)    Familiar    Amiga(o)    Outros 

cole aqui
a sua foto



   A descoberta da gravidez!
 

 

v ivênc ias intensas e  por  vezes sent imentos contrad itór ios , 
momentos de dúv idas ,  de  a ns iedade ,  espec ia lmente se 
você for  ado lescente .  Você pode esta r  sonhando com esse 
momento há mu ito  tempo ou ta lvez tenha s ido su rpreend ida 
por  uma g rav idez inesperada .
 Mesmo quando a g rav idez é  p la ne jada ,  você prec isa rá
de um tempo pa ra se adapta r  a  essa nova etapa da v ida .  
 
passa r  mu ito  tempo juntos .  Ao longo desses nove meses 
seu corpo va i  se  mod if ica r  l entamente ,  se  prepa rando pa ra 
o  pa rto e  a  matern idade .  Enquanto o  bebê se desenvo lve , 
você também cresce como mu l her .  A g rav idez l he  da rá 
confia nça e  força pa ra o  pa rto e  pa ra cu ida r  do bebê .

Esta
r g

rá
vi

da
 é:

    
    

  T
er
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ma

 co
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a 
de

ntro da própria pele



Como seu bebê está se formando?

  

                Conv ide seu (sua)  companhe i ro (a ) 
       pa ra pa rt ic ipa r  das consu ltas de pré-nata l ,  caso
se ja  de sua vontade .  Pode ser  um bom momento pa ra

   É também uma boa oportun idade pa ra e le (a )  se  cu ida r . 
    Se o pai for adolescente, tem os mesmos dire itos de  
                               um pai adulto com relação a seu fi lho. 

Os 3 pri
1º  tr imestre  – de 0 a 13 semanas

Você deve comparecer 
mensalmente às consultas 
do pré-natal e fazer todos 

os exames solicitados.
Aproveite para falar de suas 
preocupações e sentimentos. 

 
 

 
 

i nger i r  beb ida a lcoó l ica  nem fuma r ou usa r  drogas .  Nestes 
casos ,  peça ajuda ao profiss iona l  de  saúde .

 



 

É um per íodo de g rande bem-esta r .  Aprove ite !
  

 
  
bebê .  Tenha ca lma,  pr inc ipa lmente se você tem a lguma preferênc ia  

 Você pode e  deve fazer  tratamento odonto lóg ico du rante  
a  g rav i d ez .  É  segu ro  pa ra  você  e  p rotege r á  se u  b e bê  cont ra  

 

Enquanto isso, dentro de sua barriga... 
 

 

 D ica :  Em  a l g u ns  mo m entos  do  d ia , 
p rocu re  f ica r  ma is  t ra nqu i l a  pa ra  pe rcebe r  

 
na  ba r r iga ,  feche  os  o l hos  e  s i nta  o  q ue  
está  a contecendo .  I sso  pode  l h e  t ra ze r  

s .
.

Veja na última página  
os sinais de alerta.  
Na dúvida, procure 
o serviço de saúde.

 Do 4º ao 6º mês
2º tr imestre  –

de 14 a 26 semanas



 

 

 Seu corpo está se prepa rando pa ra o  pa rto e  pa ra 
aco l her  quem va i  chega r . 
 

 
 

Prepa rando pa ra nascer . . .

Prematu ro
 

.

7º ao 9º mês – É hora de fazer o ninho!                   
Ú lt imo tr imestre  – de 27 a 40/41 semanas

 



Cu idados 
importantes na g rav idez 

Esta r  presente em todos 
os momentos desde agora 

forta lece os laços afet ivos e 
a  v ivênc ia  da patern idade .

Conheça os benef íc ios do  
  pa rto norma l .  O seu apo io 
à  sua pa rce i ra  pode fazer  a 
d iferença nesse momento .

Este  é  um espaço pa ra 
seu (sua)  pa rce i ro (a )

escrever . 

  espera dessa cr ia nça e  co isas que você dese ja  d izer  a  e la .



 

s. 

 

 

dia a dia.

 

.

 

  
Além desses cuidados, é recomendável o uso de ácido fólico durante 
toda a gravidez e de sulfato ferroso durante a gestação e até o 3º 

mês pós-parto. Tanto o ácido fólico quanto o sulfato ferroso são 
distribuídos nas Unidades Básicas de Saúde.

Rece ita para uma grav idez saudável!
Como está sua alimentação? Durante a gestação 
procure ter uma alimentação saudável e diversificada, 
predominantemente de origem vegetal, rica em alimentos 
naturais e com o menor processamento industrial possível. 
Isso é importante para sua saúde e bem-estar, e para a 
formação e o crescimento adequado do bebê.
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Se notar presença de sangramento ou saída de líquido diferente, evite atividade sexual e procure a Unidade Básica de Saúde.  

seu ganho de peso será adequado.

Sono

Deite-se preferencialmente do lado esquerdo, com 

um travesseiro entre as pernas. Esta posição 

facilita a passagem de oxigênio para o bebê.

 Caminhadas

 

       Dicas importantes
 durante o início da manhã ou 

  o final da tarde

 

 

Você deve sair de ambientes onde haja fumantes, em qualquer 

fase da gravidez. Respirar a fumaça com frequência pode afetar o bebê.

  

Anote aqui dicas e conselhos que achou importantes: 

Comparti lhe essas dicas  
com o profissiona l de saúde. 



 A gengivite  – 
 

 

 Enjoos e vômitos – eses de 

 

.

    Azia e queimação –  

 Cãibras e formigamentos nas pernas – 

.

 As varizes nas pernas – são

 

     Intestino preso – 

 
 

  
  

 

   Dor na coluna e dor na barriga – 

 

         S hemorroidas 

    É comum sentir mais vontade de urinar 

 

     O aumento da secreção vaginal (corrimento) 

        É muito importante se proteger do mosquito que transmite 
a dengue, chikungunya e o virus zika

 Em caso de febre, dor de cabeça, dor no corpo, vermelhidão nos 
olhos ou manchas vermelhas na pele, procure sua unidade de saúde.

 
 Evite locais fechados

Atenção para algumas 
situações e sintomas especiais:



                    Você sab ia?
 
 
 
 

 

  A mulher que fez uma cesariana pode ter par to normal 
na gravidez seguinte. 

 

Agora vamos conversa r  sobre  
o  acompanhamento do pré-nata l .
 

pe lo  SUS.  A cada consu lta  o  profiss iona l  i rá : 
 
 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 

É im porta nte  pa rt ic ipa r  do g ru po de  gesta ntes,  
no  qua l  você poderá troca r  exper iências com o utras 

mu l heres e  com os profiss iona is  de  saúde.

doenças que a  mu l her  pode ter  a ntes de eng rav ida r  
ou  desenvo lver  du rante a  g rav idez .  Caso a mu l her  tenha 

essas e  outras doenças cons ideradas de r isco ,  
e la  prec isa rá de cu idados espec ia is .



que você deve realizar durante o pré-natal:
agem sanguínea e fator Rh 

emograma – 
. 

forese de hemoglobina

ia

 Exame de urina e urocultura

ame preventivo de câncer de colo de útero

este rápido de sífilis e VDRL – 

 – 

 
 – 

 
 

 – 

 – 

 – 

 –

 



Gráfico de acompanhamento nutr ic iona l

Nome:

 Como gosta 
de ser chamada:

 Instrução               

Estado 

  civil/união         

 Idade <

          

anterior
Peso Altura   

cm 

Tipo de gravidez

Cu rva de a ltu ra  uter ina /
 idade gestac iona l

13

11 11

13 13

21 21

23 23

31 31

33 33

21 23 31 33

 DPP
 

 DUM     /      /

 DPP     /      /

  /      / SIM



SIMNÃO

SIMNÃO

SIMNÃO

SIMNÃO

N

o

Antecedentes clínicos obstétricos

OutrosOutros

Vacina
 antitetânica

menos 
 mais 

Hepatite B

1ª dose              
2ª dose             

3ª dose            

           

1ª dose              2ª dose              

3ª dose            

dTpa

Outros

Antecedentes familiares

elar                 
SIMNÃO     SIMNÃO     SIMNÃO     

          /           /           /           /           /           /           / 

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês
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NÃO    
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Pos.     
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        AS

     SS
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  1ª dose                    2ª dose                 3ª dose          

                    

                    

Imunizada 
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Assinatura Assinatura Assinatura Assinatura Assinatura Assinatura



O pa rto está a  cada d ia  ma is  perto! 
Sugestões práticas 

Peça a  se u(sua)  com pa n he iro(a)  o u  a lguém próx imo 
de você pa ra ajudá-la nas segu intes ta refas:

      

     

      Colocar na sacola o que vocês vão levar: 
      

     
     Caderneta de Saúde, se for  

adolescente
     
     

     

     

  Você já v isitou a maternidade? 

Consulta odontológica

 

 

Legenda

Presença de gengivite/periodontite                    SIM

Plano de tratamento 

       Tratamento realizado 



Seu útero já está se preparando para o parto!  
 

 

Como identificar o trabalho de parto 
 

 
 

Sinais que indicam o início do trabalho de parto:
 endurecer a cada 5 minutos, por  
30 segundos ou mais, permanecendo assim por mais de 1 hora. 

suas pernas, molhar a roupa ou a cama (rompimento da bolsa das 

à maternidade, pois precisa ser avaliada por um profissional. 

O que va i  acontecer  quando você e  seu acompanhante 
chega rem à matern idade?
 

   
 

  
 

Parto
que forta lecem a mu l her  e  o  bebê .

 

médico quanto por uma 
enfermeira obstetra ou uma 
obstetriz

     



 Analgesia medicamentosa e não medicamentosa: 

stem vár ios proced imentos que não  devem ser  
rea l izados de rot ina ,  mas apenas em a lgumas  

 

 

Traba l ho de pa rto
 Algumas co isas que você  
deve saber para ter um bom parto: 

O que você pode fazer  pa ra favorecer  seu pa rto

 
 

 

 

você tem o direito, garantido por lei, a um acompanhante 
de sua escolha.

doulas

 



A posição de cócoras ajuda muito no parto.

A bola ajuda o bebê a se encaixar melhor,  

a dilatar mais rápido e a aliviar a dor.  

Debaixo do chuveiro pode ser melhor ainda.

Ficar agachada ou de joelhos ou de quatro pode facilitar o parto, experimente. Encontre a posição que achar mais fácil.

Ficar apoiada em seu(sua) acompanhante  

pode ajudar a dar força no período final do parto.

Pense em algumas coisas 
que podem ajudá-la no trabalho 

ouv ir música.
  

O parto 

 
 

 
 

 
 
 

 



Plano de parto

gosta r ia  que acontecesse o pa rto e  como a equ ipe  pode

 ajudá- la  a  v iver  esse momento da me l hor  forma .

   
Motivo da cesárea: __________________________________________________

  

   

    ________

A cesárea
 A  

 

 
 

.

Pa rto norma l 

Para o bebê:

 

 
 

Cesárea 

Para o bebê:

 
 



O pr ime i ro  encontro :  o  nasc imento  
  

 
 
 

                  Olhe quem chegou!
           
        Nome: ____________________________________ 
      ____________________________________________________     
Fi lho de ___________________  e  _______________________
 Data de nascimento:_________________________________ 
                    Nasceu em (c idade/Estado) :
                _______________________________
            Profissionais de saúde que cuidaram de você
           e de seu bebê:_________________________
             _______________________________
                            ______________
                         _________________
                       



 

 

Procure o cartório de reg istro civ i l  do lugar onde seu(sua) fi lho(a) 
nasceu ou onde você mora. Algumas maternidades oferecem esse serviço.

 

 
 

Os prime iros cu idados  
de uma nova v ida  
em famí l ia
 

 
 
 

 
 Recado para o pai/parceiro(a): seu apoio é 
fundamental para o sucesso da amamentação. 
 

D ica :  Sempre que você ou outra pessoa for  pega r  seu  

de  amamenta r ,  procu re  um luga r  tra nqu i lo  e  ev ite  amb ientes 
com mu ita  gente e  ba ru l ho .

 



Puerpério: você também precisa  
de cuidados.
 
Se o parto fo i norma l

 Se o seu bebê nasceu de cesariana   
 

 

  

 

 

 
parto, poderá se sentir frágil e insegura em alguns momentos. 
Se esses sentimentos aparecerem, lembre-se de que esta fase é 

nesta nova vida.
 O apoio do(a) parceiro(a), de sua família ou das pessoas 
amigas é fundamental. Algumas mulheres ficam mais tristes, têm 
crises de choro e dificuldade para dormir, cuidar delas mesmas ou 
do bebê.
 Se isso acontecer com você, peça ajuda a alguém de sua 
família
intensos, você deverá ir 



Planejamento reprodutivo
 

 

 

 
 

  

 A esco l ha de um método defin it ivo  deve ser 

Oriente-se com a equipe de saúde sobre retomar as 
atividades físicas. Evite carregar peso.

Consu lta pós-parto  
 

 

 

    ra

  



 

Amamentando,  você dá  
a  seu bebê uma me l hor  qua l idade de v ida .
 

 

ias.

 Dica: Quanto mais seu bebê mamar, mais le ite vo
seu bebê sabe 

quando e quanto necessita mamar -

peito numa mamada, retorne ao mesmo peito na mamada seguinte. 

outro le ite. Nos primeiros seis meses ele só precisa do le ite materno.

 

   

 

Para o bebê:

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

Tir

Elaboração, distribuição e informações:

site: e-mail:

Elaboração, concepção, diagramação e ilustrações:
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Normalização:

il.

$
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Algumas dicas para o sucesso da 
a

pegar bem o peito
 

 
 eu peito só com água

 so de rachaduras nos mamilos

É bom tomar sol nas mamas
 dar um banho de sol em seu bebê 

       

 

  
 
 
 

  



Sinais de alerta – procure o serviço  
de saúde se:

  
 
.

Compareça às últimas consultas!
 

  meses 
 1º mês 
        2º mês     
 3º mês 
 

  meses             
  4º mês          
  5º mês                  
  6º mês        

 7º mês        
 8º mês            36  
 9º mês       

Tempo aproximado 
de gravidez

 /     /
  Data

 1ª consulta

 /     /
  Data

 2ª consulta

 /     /
  Data

 3ª consulta

 /     /
  Data

 4ª consulta

 /     /
  Data

 5ª consulta

 /     /
  Data

 6ª consulta

 /     /
  Data

 7ª consulta

 /     /
  Data

 8ª consulta

 /     /
  Data

 9ª consulta

 /     /
  Data

 10ª consulta

 /     /
  Data

 11ª consulta

 /     /
  Data

 12ª consulta

 /     /
  Data

 13ª consulta

 /     /
  Data

 14ª consulta

 /     /
  Data

 Consulta
Odontológica

 /     /
  Data

 Consulta
Odontológica

Agendamento das consultas do pré-natal
Escreva ao lado suas dúvidas para as próximas consultas.



        AS SS    0utros0utros

  

Antecedentes familiares
SIMNÃO     Nome:

 Como gosta 
de ser chamado

 Instrução         
 Idade <

          

Peso 

Altura   
cm 

IMC
Índice 

de 
Massa

 Corporal
Pressão
arterial 0utros

Vacina
 antitetânica

menos 
 mais 

Hepatite B

Febre amarela1ª dose                       
2ª dose                      
3ª dose                     

         

1ª dose              2ª dose              

3ª dose            

                    

1ª dose                   2ª dose          3ª dose          

Consulta odontológica
 

Legenda

Tratamento para sífilis

O Pré-Nata l  do  Pa rce iro  tem 
como objet ivo prepa ra r  o  homem pa ra a  patern idade 
at iva e  consc iente ,  ass im como detecta r  precocemente 
doenças ,  atua l iza r  a  ca rte i ra  vac ina l  e  incent iva r  a 

de saúde .

Afinal, seu bebê precisa de você saudável!



Te lefones e  endereços úte is
192 136 190 

180 193
 

100
0800 61 1997


