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Carta de Informação à Gestante
O parto é um momento muito especial, que marca uma transição na vida da mulher e 
da família. Representa o primeiro encontro com o bebê. Por isso, é importante a mulher 
vivenciar este momento plenamente.

Pense em tudo o que gostaria ou não gostaria que acontecesse em seu parto, quem você 
gostaria de ter ao seu lado, como gostaria de aliviar a dor.

Quando for escolher o médico para realizar o seu pré-natal, você pode buscar informações 
importantes junto a sua operadora pelos canais de comunicação disponíveis, como o 
percentual de cesarianas e de parto normais realizados pelo médico e a maternidade. A 
operadora deverá lhe fornecer um número de protocolo e responder à sua solicitação em 
15 dias úteis de forma presencial, por carta ou por e-mail.

Além disso, esclareça as dúvidas com seu médico. Assim você participará de forma ativa 
de todas as decisões sobre o seu parto.

O final da gestação, entre a 37ª e a 42ª semana, também é fundamental para a completa 
formação do bebê dentro do útero, para que após o nascimento ele possa se adaptar ao 
mundo exterior, física e mentalmente com mais facilidade e tranquilidade. Muitos recém-
nascidos acabam sofrendo de problemas respiratórios devido a cesáreas agendadas e 
realizadas antes do início do trabalho de parto, em uma fase em que o bebê ainda não 
está pronto para nascer. Isto pode aumentar algumas complicações, tais como problemas 
respiratórios agudos e outras morbidades neonatais, quando comparados àqueles 
nascidos com 39 semanas ou mais. Em consequência, levar a necessidade de internação 
em uma UTI neonatal. Esta situação interfere no início do aleitamento materno e na 
adequada adaptação do recém-nascido à vida extrauterina, ocasionados pela internação.

O parto cesáreo é procedimento cirúrgico que deve observar claras indicações médicas.

Todas as mulheres têm o direito a um acompanhante de sua livre escolha no pré-parto, 
parto e pós-parto imediato. Planos hospitalares com obstetrícia com acomodação 
enfermaria, quarto semi-privativo, quarto privativo, ou qualquer outra acomodação, 
devem cobrir as despesas da paramentação (roupas higienizadas necessárias para entrar 
no centro cirúrgico), alimentação e acomodação do acompanhante.

Dúvidas, reclamações e sugestões, entre em contato com o 
Disque ANS 0800 701 9656.
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Dados Gerais

Agendamento

Nome:

Nome da Operadora:

Endereço:

Telefone:

Antecedentes Familiares:

Idade:

Bairro:

Estado Civil:

Município:

Peso Anterior:

UF:

Altura(cm):

Hipertensão Arterial Diabetes Gemelar

  /          /  /          /

  /          /  /          /

  /          /  /          /

  /          /  /          /

  /          /  /          /

  /          /  /          /

  /          /  /          /

  /          /  /          /

Data DataHora HoraNome do Profissional Nome do ProfissionalSala Sala
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História Pessoal
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História Obstétrica

/         /

/         /

/         /

/         /

/         /

/         /

/         /

/         /

/         /

/         /

/         /

/         /

Suplementação

Suplementação

Sulfato ferroso

Ácido Fólico
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Teste RápidoTeste Rápido

Ultrassonografia

Data IG DUM IG USG Peso fetal Placenta Líquido Outros

ToqueEdemaMF Queixas Conduta

Data DataResultado Resultado
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Exames
HB HT

GLICEMIA

PLAQUETAS

URINA

LEUCOGRAMA

TTGO 75

CULTURA

HBsAg/Ac

VDRAL

TOXO (M/G)

HIV

HVC

CMV(M/G)

COOMBS  INDIRETO

OUTROS

OUTROS

OUTROS

OUTROS

OUTROS

OUTROS

TSH

RUBEOLA
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Atividades Educativas
Participou 
de atividades 
educativas

Realizou visita
à maternidade

/         /       

/         /       

/         /       

/         /       
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Curva de altura uterina por
idade gestacional
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Gráfico de acompanhamento 
nutricional
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Consulta Odontológica
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Anotações Médicas
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Orientações Gerais
O acompanhamento pré-natal é importante para identificarmos fatores que possam elevar o 
risco de complicações na gestação e tomarmos medidas cabíveis.
As consultas devem ser mensais até 32 semanas, quinzenais de 32 a 36 semanas e semanais até 
o parto. Existem exames que devem ser feitos em idades gestacionais específicas, tais como:

US com medida de transluscência nucal (entre 11s e 13s e 6d);
US morfológica (de20s a 24s);
Ecocardiograma fetal (quando for indicado fazer entre 24s a 28s);
US com doppler (quando necessário, geralmente no 3º trimestre).

Já na 1ª consulta são feitas orientações, tais como:

ORIENTAÇÕES DIETÉTICAS:
Evitar comida gordurosa e condimentada;
Evitar doces e cafeínados;
Cuidado com alimentos crus;
Comer pequenas quantidades várias vezes ao dia.

ATIVIDADE FÍSICA
Parar atividades esportivas até o início do 2º trimestre;
A partir do 2º trimestre poderá fazer atividades sem impacto.

VACINAÇÃO
Fazer reforço de antitetânica se a última dose tiver sido há mais de 5 anos ou 

completar esquema vacinal;
Vacina anti Rh com 28 semanas, se Rh da mãe for negativo.

VITAMINAS
Ácido fólico (no 1º trimestre);
Suplemento vitamínico para a gestante até acabar a amamentação.

PELE/CABELO
Usar protetor solar regulamente;
Não pintar cabelo;
Não tomar banho de lua;
Usar hidratantes próprios para gestante.

ATIVIDADE SEXUAL
Liberada, se não houver sangramento ou outras intercorrências.

VÔMITOS
Usar medicação prescrita.

CONSULTA COM PEDIATRA NO TERCEIRO TRIMESTRE
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A importância do pré-natal
Mamãe e bebê: Cuidado em dobro
Para garantir a sua saúde e a do bebê é importante redobrar os cuidados. O pré-natal é 
fundamental para um bom acompanhamento da gravidez, pois permite que sejam 
evitados ou tratados problemas de saúde. A gravidez não deve ser encarada como uma 
doença – entretanto, ainda que esteja se sentindo bem, as consultas de pré-natal devem 
ser realizadas regularmente. 

O agendamento da consulta de pré-natal deve ser realizado assim que confirmada a 
gravidez. Durante a gestação você deve realizar um mínimo de seis consultas. Em cada 
uma delas, um profissional de saúde deve aferir a sua pressão arterial, pesar e escutar o 
coração do bebê, verificar o crescimento da sua barriga, entre outros procedimentos. 
Aproveite também para sanar suas dúvidas. 

O  Pré-natal 
É chamado de pré-natal a assistência que se dá à mulher a partir do momento em que ela 
engravida.

Exames:
Hemograma; Grupo sanguíneo; Glicemia; Toxoplasmose; Rubéola; Sífilis; HIV; 
Hepatite B; Urina.

Em cada consulta são verificados o peso, a pressão arterial, a medida do abdome e 
auscultados os batimentos fetais.  
É importante que a sua vacinação esteja em dia.

Importante!
Não falte em suas consultas. No caso de dúvida ou preocupação, não hesite em procurar 
um médico.

O que esperar quando se está esperando?

 1º Trimestre 
O primeiro trimestre de gestação compreende os primeiros três meses, desde o momento 
da concepção até a 12ª semana.

 Ocorre o aumento no volume e na consistência das mamas; 
 Os mamilos e as aréolas tornam-se maiores, de coloração escura e mais proeminentes 
para permitir a amamentação;
As náuseas e os vômitos são mais comuns pela manhã;
A necessidade de urinar é mais frequente;
Há sonolência e dor de cabeça.
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FORMULÁRIO PARA REGISTRO DIÁRIO DE MOVIMENTOS FETAIS

1º - Alimentar-se antes de começar o registro;
2º - Ficar na posição semi-sentada, com a mão no abdômen;
3º - Marcar o horário de início;
4º - Registrar seis movimentos e marcar o horário do último;
5º - Se, em uma hora, o bebê não mexer seis vezes, parar de contar os movimentos;
6º - Repetir o registro. Se persistir a diminuição, procurar a unidade de saúde.

DATA HORÁRIO DE INÍCIO HORÁRIO DE TÉRMINOMOVIMENTOS FETAIS

1 2 3 4 5 6

2º Trimestre
Etapa que abrange desde a 12ª até a 24ª semana.

É bastante agradável: ficaram para trás as náuseas, os vômitos e outras más 
disposições, assim como as chances de um aborto espontâneo;
O feto cresce de 5cm a 28cm e começa a surgir a “barriguinha”;
Você começa a sentir os “chutes” do bebê;
Já se pode conhecer o sexo do bebê;
Deve-se continuar os cuidados com alimentação, higiene e atividades para manter 
uma gravidez tranquila e prevenir doenças.

3º Trimestre
Muita atenção aos três meses finais da gestação

Você deve ganhar em torno de 4 quilos. Na reta final, o bebê engorda cerca de 100 
gramas por semana;
Há falta de ar, cãibras e inchaços nas pernas, nas mãos e nos tornozelos;
A barriga endurece de repente, sem dor;
O bebê começa a se mexer menos devido à falta de espaço no útero, mas deve fazer 
pelo menos 10 movimentos por hora. 
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DATA HORÁRIO DE INÍCIO HORÁRIO DE TÉRMINOMOVIMENTOS FETAIS

1 2 3 4 5 6

A gestação – Dicas
Para diminuir o enjoo

Comer pequenas e frequentes refeições;
Manter o ambiente ventilado;
Levantar-se lentamente da cama.

Cuidados com as mamas

Durante toda a gestação a mãe deve se preparar para a amamentação. 

Aproveite a hora do banho para massagear suavemente cada mama por 5 minutos diários, 
segurando uma mama de cada vez com ambas as mãos e palmas voltadas para o peito, 
pressionando-as em direção ao mamilo.

Ao apertar o seio, às vezes poderá sair o colostro. Não se preocupe porque é normal. 

Depois, com os dois polegares sobre a aréola, puxe levemente para os lados, para cima e 
para baixo. Em seguida, puxe o bico levemente, fazendo movimentos giratórios. 
Puxe, repetidamente, o mamilo rígido e aperte-o de novo contra a mama. Após o banho, 
ao enxugar-se, esfregue o mamilo com a toalha para aumentar a resistência da pele. 
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Recomenda-se expor os mamilos ao sol da manhã, todos os dias, por 10 minutos, para 
proteção do mamilo.

Cuidados com o restante do corpo

No 6º mês a barriga já está bem desenvolvida. Você deve ficar na posição mais 
confortável possível. Evite o uso de roupas apertadas e utilize sapatos com solado baixo 
e amortecimento.
 
Coloque os pés para cima para aliviar os inchaços, que são comuns nesta fase e não 
permaneça muito tempo em pé. Veja com seu médico a necessidade de usar meias 
elásticas para a prevenção de varizes.

Fique atenta aos sintomas relacionados à pressão alta e edema. Caso sinta dor de cabeça 
persistente, alterações na visão e inchaço nas pernas, rosto ou mãos, procure a equipe da 
Camed. 

Do 8º ao 9º mês pode surgir a sensação de falta de ar, pouco fôlego e cansaço. Isto ocorre 
devido ao aumento do útero, que empurra suas costelas, e o inchaço pode ser maior nesta 
fase. Procure descansar e deitar virada para o seu lado esquerdo, pois ajuda a melhorar a 
circulação do sangue.

Alimentação e Higiene 
A saúde oral

Deve-se realizar no mínimo uma consulta com odontólogo durante a gestação;
Escove os dentes, cuidadosamente, pelo menos após o café da manhã e ao deitar; 
Utilize uma escova macia;
Prefira pasta de dentes com flúor; 

Evite os alimentos açucarados, especialmente nos intervalos das refeições. 
Higiene 

Tome banho regularmente. Lave bem as partes íntimas para evitar infecções;
 É aconselhável o uso de creme hidratante ou óleo de amêndoas no corpo. 

Alimentação
Tenha uma dieta equilibrada e variada, rica em fibras, carnes, frutas e legumes e com 
baixo teor de gorduras saturadas;
Priorize a qualidade e não a quantidade (você está comendo para dois e não por dois);           
Consuma alimentos ricos em ferro. O ferro é extremamente importante para 
prevenir a anemia. Alimentos como o feijão, lentilha, grão de bico ou soja são fontes 
importantes deste nutriente. Para aumentar a absorção do ferro pelo organismo, dê 
preferência aos sucos naturais de limão, laranja ou acerola – importantes fontes de 
vitamina C;
Faça refeições regulares. Crie uma rotina de alimentação com seis refeições ao dia 
(café, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia). Inclua alimentos 
integrais no seu cardápio diário para evitar a constipação intestinal. Ao alimentar-se 
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mais vezes ao dia, em porções moderadas, você controla o peso e diminui sintomas 
de enjoos e azia.

Atenção! 

Evite ingerir alimentos muito gordurosos ou com muito açúcar;
Regule a quantidade de sal;
Não faça regime;
Lembre-se: a gravidez não é um momento de engordar muito.

Relações sexuais

Permitido quando não há sangramento, placenta prévia ou outras doenças;
A penetração não machuca o bebê.

Atividades físicas 

Há benefícios tanto para a mulher quanto para o bebê: diminuição das complicações 
na gravidez e no parto, maior controle do ganho de peso da mãe, melhora no 
condicionamento físico e diminuição da depressão e da ansiedade; 

A gestante deverá ter a liberação do médico e o auxílio de um profissional da área, 
pois as atividades variam de acordo com o período da gestação;

Evitar, no final da gestação: 
Subir e descer escadas;
Abaixar várias vezes ao dia.

Nunca se automedique. Apenas o médico pode prescrever qualquer tipo de remédio.

Cuidados Especiais 

Mudança de Humor

As crises de choro são muito comuns. As causas são muito variadas: podem ser 
preocupação, os hormônios ou outros motivos. São mais frequentes durante as primeiras 
12 semanas da gravidez. À medida que a gravidez avança, estas crises tendem a diminuir.

Dicas: 

Quando se sentir triste, procure reverter essa situação; 

Passeie, assista a um filme, reúna-se com amigos ou família;

Compartilhar as suas angústias e receios também ajudará;

Não se recrimine pelas suas mudanças de humor.
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Depressão

Algumas grávidas sofrem mais do que meras alterações de humor. Os sinais 
mais evidentes de uma depressão são a ansiedade, problemas de sono, falta de 
concentração, extrema fadiga, tristeza profunda, falta de apetite ou uma vontade 
constante de comer, além da sensação de que nada é divertido ou gratificante. 

Para superar a depressão: 

Compartilhe os seus medos e preocupações com o seu companheiro, amigos 
e familiares;

 Procure ser menos exigente consigo mesma e não se sobrecarregue de tarefas;

Se a situação de tristeza permanecer por mais de duas semanas, consulte o médico.

Os perigos do álcool e do tabagismo 

Álcool

Pode levar a alterações do crescimento e do desenvolvimento do feto (quanto maior a 
ingestão, mais graves os sintomas). O abuso do álcool pela mãe é a causa mais comum 
de retardamento mental. Já o consumo moderado pode ocasionar dificuldades 
comportamentais e de aprendizado.        

Tabagismo

Um dos principais problemas decorrentes do fumo durante a gestação é a diminuição do 
crescimento da criança. O baixo peso ao nascer (menos de 2,5 quilos) é a principal causa de 
morte nos recém-nascidos.

O tabagismo materno pode causar anomalias do trato urinário, bem como problemas 
comportamentais e crescimento físico diminuído. A nicotina pode causar hipóxia 
fetal crônica (falta de oxigênio para o bebê), com o risco de ocasionar problemas no 
desenvolvimento mental.  

Perigo!

Informar ao médico tudo que se consome: inclusive remédios. Não ingerir álcool, não usar 
drogas nem fumar durante a gravidez. Estas substâncias prejudicam o desenvolvimento 
do bebê.

Ele vai nascer! 
Sinais do trabalho de parto 

O sinal mais característico no pré-parto são as contrações. Com ela sai da vagina um 
tampão mucoso, de cor clara, e que pode conter também um pouco de sangue. As 
contrações começam nas costas podendo (ou não) serem acompanhadas de dor, 
irradiando para a parte mais baixa da barriga.
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Durante a contração, a barriga fica dura por um período de 30 a 60 segundos e depois 
relaxa. 

Quando houver mais de uma contração a cada 10 minutos, está na hora de ir para o 
hospital.

Próximo à data provável do parto, separe seus documentos, cartão da gestante e exames 
que tenha realizado durante todo o período de gestação. Prepare toalhas, absorventes, 
sabonete, escova e pasta de dente, camisola ou pijama, calcinhas, sutiãs de amamentação, 
além das roupas e fraldas para o bebê. 

O que levar para a maternidade

A mala para a maternidade deve estar pronta desde o 7° mês da gravidez.

Bebê:
6 conjuntos de roupas;
2 sapatinhos;
6 fraldas de boca;
1 escovinha macia para cabelos;
1 manta; 
2 pacotes de fraldas descartáveis para recém-nascido.

Mamãe: 
3  jogos de camisolas que sejam práticas para a amamentação;
1 robe;
1 chinelo;
6 calcinhas;
3 sutiãs de amamentação;
1 pacote de absorvente próprio para o pós-parto; 
Itens de higiene íntima: escova de dentes, shampoo, sabonete, creme dental, toalhas, 
etc ;
1 roupa para a saída do hospital.

Existem alguns sinais de que o parto começou ou irá começar em breve, tais como:

Expulsão do tampão mucoso (de muco gelatinoso, transparente, rosado ou 
acastanhado); 
Ruptura da bolsa d’água;
Contrações uterinas regulares. 

Estes sinais não são motivo para ter medo, mas indicam que muito brevemente você terá 
o seu filho em seus braços para atravessar uma das fases mais maravilhosas da vida: 
ser mãe! 

O parto
A boa hora

Este é um dos momentos mais esperados pelos pais e familiares. Ansiedade, alegria ou 
medo podem aparecer neste momento.
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Deve-se garantir que o ambiente de parto seja o mais tranquilo possível. O parto natural 
ou normal deve ser priorizado. No parto natural o risco de complicações é menor tanto 
para a mãe quanto para o bebê, além de permitir uma recuperação mais rápida e fácil. 

O parto cesáreo é cirúrgico e deve ser realizado somente em condições especiais.

Dicas para aliviar a dor no trabalho de parto 

Tenha ao seu lado alguém de quem você goste e confie; 
Tome banhos com água morna e deixe a água cair nas costas e barriga; 
Para facilitar a descida do bebê, caminhe durante o trabalho de parto; 
Converse com seu médico a respeito.

Pós-parto
Para tudo terminar bem

Cuidados após o parto

Você pode tomar banho de chuveiro logo após se recuperar totalmente da anestesia.
 A higiene do corpo é importante para evitar infecções e promover o bem-estar físico;

Recomenda-se a limpeza da cicatriz com água e sabão (parto normal ou cesariana);

Aguarde pelo menos um mês para reiniciar as relações sexuais. Consulte antes o 
ginecologista para indicação de um método anticoncepcional que não interfira ou 
prejudique a amamentação. 

Sangramento vaginal

O sangramento vaginal após o parto faz parte do processo de regeneração do útero. 
A amamentação contribui para que este processo ocorra rapidamente, pois provoca 
contrações que facilitam a volta do útero ao seu tamanho normal. No caso de 
secreções com odor forte e em grande volume, procure orientação médica.

Repouso x Atividade física

Após o parto é comum sentir cansaço por causa da falta de repouso adequado. 
É importante que enquanto o bebê estiver dormindo, a mamãe aproveite para descansar. 
É comum nesta fase chorar com facilidade. Essas alterações são geralmente passageiras e 
contornadas com a atenção dos familiares. Inchaço nos membros inferiores no 5º e 6º dia 
após o parto é uma alteração normal e esperada.

Procure imediatamente o obstetra nas seguintes situações: 
Presença de vermelhidão ao redor da ferida operatória;
Dor intensa ou endurecimento do local;
Surgimento de pus;
Presença de febre;
Alterações da mama: vermelhidão, fissuras, inchaço doloroso, secreção com sangue 
ou pus. Importante: não faça compressa quente nas mamas.
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Amamentação 
Amor que alimenta
Amamentar pode se tornar um momento mágico para a mãe e o bebê. É muito 
importante e fortalece os laços entre mãe e filho. Através do leite materno, você transfere 
para o bebê várias substâncias (anticorpos) para melhorar a defesa do organismo. 

Os bebês devem ser alimentados exclusivamente ao seio nos seis primeiros meses de 
vida (nada de chá, suco, leite de cabra ou vaca nem fórmulas prontas).

Fatores positivos
Evita diarreia, infecções respiratórias e diminui o risco de alergias;
Possui efeito positivo na inteligência;
Promove o vínculo afetivo entre mãe e filho. 

Pontos-chave do posicionamento adequado
1. Rosto do bebê de frente para a mama, com nariz na altura do mamilo; 
2. Corpo do bebê próximo ao da mãe;
3. Bebê bem apoiado; 
4. Bebê com cabeça e tronco alinhados (pescoço não torcido).

Direitos da gestante 
A lei do lado da mãe

Seu atendimento ao parto não pode ser recusado em nenhum hospital ou maternidade. 
Caso a unidade de saúde não possa atendê-la, um profissional de saúde deve examinar 
você antes de encaminhá-la para outro local. Mas isto só poderá ocorrer se houver 
tempo suficiente para o deslocamento e se confirmada a existência de vaga no outro 
estabelecimento de saúde.
 

Você tem direito a um acompanhante no momento do parto. Informe com 
antecedência à equipe médica o nome de quem vai acompanhá-la no dia; 
A dor no parto costuma ser forte, mas cada mulher vivencia este momento de formas 
diferentes. Muitas delas acham que é uma dor suportável e preferem não serem 
anestesiadas. Se a dor estiver insuportável, solicite a anestesia mesmo que seja um 
parto normal; 
As roupas fornecidas no trabalho de parto devem ser confortáveis e estar de acordo 
com a sua numeração. Prefira um modelo que cubra o seu corpo para evitar qualquer 
tipo de constrangimento; 
Deve-se dar orientações sobre amamentação e os benefícios oferecidos a você e ao 
bebê; 
Deve-se fornecer o Cartão de Pré-natal, e a Declaração de Nascimento para registro 
após o parto ou quando tiver alta da maternidade; 
Você tem direito de acesso aos resultados dos exames realizados; 
Você pode mudar de atividade no trabalho caso as tarefas comprometam a sua 
saúde e do bebê durante a gestação; 



24

Você tem estabilidade no emprego durante a gravidez e até 5 meses após o 
nascimento do bebê, desde que não seja demitida por justa causa; 

Justifique, por meio de atestado médico, ausências ao trabalho em decorrência de 
comparecimento às consultas de pré-natal ou realização de exames necessários para 
acompanhamento da gravidez.

Sua Licença maternidade dá direito ao salário integral e benefícios legais concedidos a 
partir do 8º mês de gestação. O papai também tem direito à licença-paternidade por um 
período de cinco dias corridos.

Você tem direito a um atendimento com respeito e dignidade. Todo cidadão pode 
contribuir para a melhoria do atendimento à saúde em nosso país ao reivindicar seus 
direitos.

Cuidados com o bebê
Banho

Coloque primeiro a água fria depois a quente e teste no punho que a temperatura 
deve estar “morninha”; 
Use produtos neutros e suaves, só para uso do bebê. 

Higiene oral
Limpar a boca com uma gaze ou fralda molhada em água filtrada;

Testes
Teste do pezinho: é o exame realizado entre o 5º e 11º dia de vida do bebê. Tem 
como objetivo descobrir se a criança tem Fenilcetonúria, Hipotireoidismo e 
Hemoglobinopatias, que são doenças raras, mas extremamente graves.
Teste do olhinho e Teste da Orelhinha: é realizado entre o 10º e 15º dia de nascido.

Umbigo
O umbigo deverá secar para cair, o que geralmente ocorre ente o 3º e 25º dia de vida do 
bebê. Use álcool absoluto, envolvendo o umbigo com gaze, que pode ser trocada várias 
vezes ao dia, até que ele se solte.

Funcionamento intestinal
Inicialmente as fezes são escuras e posteriormente amareladas ou esverdeadas. A 
frequência das evacuações varia, podendo ocorrer várias vezes ao dia, líquidas ou 
pastosas, ou até parar por alguns dias.

Golfadas

Consiste na devolução de pequena quantidade de alimento após a mamada.
É considerado normal se a criança está crescendo e não apresenta tosse ou sufocação.

Cólicas

É a causa mais frequente de choro durante os três primeiros meses de vida do bebê. 
Ocorre com maior frequência entre 18 e 22 horas, quando a criança chora, soluça, fica com 
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o rosto vermelho, encolhe as pernas e contrai os músculos da barriga. O choro pode durar 
algum tempo até cessar espontaneamente. 
As cólicas são benignas, passageiras e comumente são causadas por maneira incorreta de 
amamentação, como deglutição de ar, alimento inadequado e ansiedade da mãe.
Colo: ótimo para acalmar o bebê e para aliviar a dor.

Banho de sol

A exposição ao sol é muito importante para o crescimento do bebê e deve ser feita a partir 
do 15º dia de vida, no horário entre 8 e 10 horas da manhã ou após as 16 horas. Comece 
com 5 minutos e vá aumentando o período, gradativamente, até chegar a 30 minutos. O 
banho de sol não deve ser feito através de vidros.

Dentição

Toda criança já nasce com os dentes inclusos. No decorrer dos meses, eles rompem 
as gengivas até ficarem visíveis, o que ocorre, geralmente, a partir dos seis meses. A 
antecipação e atrasos na dentição são comuns. O nascimento dos dentes é um processo 
natural que não provoca febre ou erupção na pele. 

Os pais devem começar a higiene da boca com o auxílio de uma gaze, mesmo antes dos 
dentes surgirem. A higienização também deve ser feita assim que aparecerem os primeiros 
dentes após cada refeição, principalmente à noite. O hábito de dormir mamando deve ser 
evitado, pois pode provocar a chamada “cárie de mamadeira”, atacando todos os dentes.

Controle com o pediatra

Faz-se necessário o acompanhamento mensal com pediatra até o primeiro ano de vida 
da criança e após esse período, de acordo com as solicitações médicas ou intercorrências.
Os primeiros acompanhamentos mensais são importantes para avaliar o desenvolvimento 
da criança, pois podem detectar possíveis alterações e iniciar os tratamentos necessários, 
e ainda a título de prevenção de doenças.

É  seu direito ficar junto ao bebê desde o nascimento, incluindo o acompanhamento 
caso ele tenha que ficar internado.
 



26

Plano Natural
Independente de ter nascido pelo plano de saúde, o filho do Titular do plano poderá 
ser inscrito sem carência e sem preexistência, desde que sua inclusão ocorra nos trinta 
primeiros dias de vida. 

Documentação exigida para inclusão:
Termo de Adesão ao Plano Natural, assinado pelo associado;
Cópia da certidão de nascimento; 
CPF .

Plano Família
Sobrinho ou neto do associado titular, se nascido pelo plano. Caso seja inscrito dentro dos 
30 dias de nascido, não cumprirá carência nem preexistência. Se não tiver nascido pelo 
plano, cumprirá carência e preexistência.

Documentação exigida para inclusão:
Termo de Adesão ao Plano Natural, assinado pelo associado;
Cópia da certidão de nascimento;
CPF.

Toda inclusão (Plano Natural ou Família) deverá ser solicitada até o final de cada mês. Caso 
seja solicitada após a data do movimento (inicio do mês), a cobrança ocorrerá somente no 
mês seguinte e o associado apresentará a ciência da cobrança em duplicidade por escrito.

Relacionamento com o Cliente
0800 704 7886
camed@camed.com.br
ouvidoria@camed.com.br
www.camed.com.br
www.facebook.com/camednaweb
www.twitter.com/camednaweb

Inclusão do recém-nascido
no plano Camed
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Nome:

Filho de                                                                                                                                    e

Data de Nascimento:

Nasceu em (Cidade / Estado):       

Olhe quem chegou

Coloque aqui a 

foto bebê Camed



29

Anote aqui suas dúvidas para esclarecer 
na próxima consulta do Pré-natal. 

Consultas Datas Dúvidas

2º Consulta

1º Consulta

3º Consulta

6º Consulta

4º Consulta

5º Consulta
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Anote aqui suas dúvidas para esclarecer 
na próxima consulta do Pré-natal. 

Consultas Datas Dúvidas

8º Consulta

7º Consulta

9º Consulta

Consulta
Odontológica

10º Consulta

11º Consulta



31



32


