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AMAMENTAÇÃO 

O leite materno é completo e protege o bebê de muitas doenças.
*Além disso, é limpo, está sempre pronto e na temperatura certa. 
importante que você amamente seu filho!!! 
*Nos primeiros dias, antes da descida do leite, ofertar o seio 
desde que o ele não fique mais de 3 horas sem sugar o seio materno.
que o bebe esteja dormindo, acorde-o.  
*Observar se ele faz xixi e coco normal, não fazer durante um período longo 
pode indicar alguma intercorrência. Procurar o Médico para avaliação e 
esclarecimentos. 
*É importante que o bebê mame até que você sinta que a mama está vazia, 
porque o leite do final da mamada faz com que o bebê ganhe peso.
mama ate esvaziar de cada vez. 
*Sugar o peito é um excelente exercício para o desenvolvimento da face da 
criança, ajuda a ter dentes bonitos, a desenvolver a fala e a ter uma boa 
respiração. 
*A amamentação traz muitos benefícios para você também:
- Reduz o peso mais rapidamente; 
- Ajuda o útero a recuperar seu tamanho normal, 
hemorragia e de anemia após o parto; 
- Reduz o risco de câncer de mama.  

 
AGENDAMENTO: 

A primeira consulta do seu bebê está agendada para o dia:
____/____/______ (_______), no _________, ás _______ horas.

O exame do pezinho e a vacina BCG está agendada para o dia: __/__/___ 
(_______), no Centro de Saúde ás _______ horas 

 
TESTE DO PEZINHO 

O teste do pezinho é um exame feito a partir de sangue coletado do calcanhar 
do bebê. Ele permite identificar varias doençasque afetam o sangue. É 
importante fazer o teste do pezinho no terceiro ao quinto dia de nascimento
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O leite materno é completo e protege o bebê de muitas doenças. 
*Além disso, é limpo, está sempre pronto e na temperatura certa. Por isso é 

*Nos primeiros dias, antes da descida do leite, ofertar o seio a vontade ao bebê, 
ele não fique mais de 3 horas sem sugar o seio materno. Mesmo 

durante um período longo 
édico para avaliação e 

*É importante que o bebê mame até que você sinta que a mama está vazia, 
porque o leite do final da mamada faz com que o bebê ganhe peso. Dar uma 

para o desenvolvimento da face da 
criança, ajuda a ter dentes bonitos, a desenvolver a fala e a ter uma boa 

*A amamentação traz muitos benefícios para você também: 

 reduzindo o risco de 

A primeira consulta do seu bebê está agendada para o dia: 
___ (_______), no _________, ás _______ horas. 

BCG está agendada para o dia: __/__/___ 

exame feito a partir de sangue coletado do calcanhar 
doençasque afetam o sangue. É 

no terceiro ao quinto dia de nascimento, 

uma vez que as doenças identificadas pelo exame não apresentam sintomas no 
nascimento. 

BANHO

 *O ideal é que o bebê possa tomar banho e se trocar no mesmo ambiente, para 
evitar mudanças de temperatura. Cheque se todos os itens estão separados e se 
a temperatura da água está boa antes de tirar a roupinha do bebê.
*Lembre-se que o ambiente deve estar 
evitar correntes de ar, mesmo nos dias mais quentes. O banho precis
apesar de se sujarem pouco, e o melhor horário para banhar os recém
nos períodos mais quentes do dia, entre às 11 e às 15 horas
*A temperatura da água é um fator muito importante. Crianças se queimam a 
temperaturas menores do que adultos por causa da pele mais fina e do tamanho 
da massa corporal. “Existem termômetros próprios para medir a temperatura da 
água. Para quem não tem um, a dica é colocar a parte inferior do antebraço 
aquela onde a pele é mais macia 
morna”. A temperatura deve se ajustar à estação do ano, mas varia em torno de 
36 ou 37 graus. 

TESTE DA ORELHINHA

O exame da orelhinha detecta má formação no sistema auditivo do bebê que 
podem ser revertidos se tratados precocemente. O 
realizado em todos os nascidos vivos.  N
fonoaudiólogo antes da alta do bebê
teste, pela presença de vernix (gordura branca protetora do corpo do bebê)
a leitura correta do teste, será reagendado
sucesso do exame.  
É obrigatório que o bebe faça o teste na unidade
farão o teste na unidade antes da alta. 
pela fonoaudióloga a ser realizado aqui mesmo na Santa Casa. Trazer a carteira 
de vacina do bebe. 
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uma vez que as doenças identificadas pelo exame não apresentam sintomas no 

 
BANHO 

O ideal é que o bebê possa tomar banho e se trocar no mesmo ambiente, para 
ura. Cheque se todos os itens estão separados e se 

a temperatura da água está boa antes de tirar a roupinha do bebê. 
se que o ambiente deve estar com janelas e portas fechadas para 

evitar correntes de ar, mesmo nos dias mais quentes. O banho precisa ser diário, 
apesar de se sujarem pouco, e o melhor horário para banhar os recém-nascidos é 

entre às 11 e às 15 horas. 
*A temperatura da água é um fator muito importante. Crianças se queimam a 

adultos por causa da pele mais fina e do tamanho 
da massa corporal. “Existem termômetros próprios para medir a temperatura da 
água. Para quem não tem um, a dica é colocar a parte inferior do antebraço – 
aquela onde a pele é mais macia - e sentir se a temperatura da água está 
morna”. A temperatura deve se ajustar à estação do ano, mas varia em torno de 

 
TESTE DA ORELHINHA 

detecta má formação no sistema auditivo do bebê que 
podem ser revertidos se tratados precocemente. O teste não dói e deve ser 
realizado em todos os nascidos vivos.  Na Entidade é realizado por profissional 

antes da alta do bebê. Pode acontecer do aparelho não captar o 
presença de vernix (gordura branca protetora do corpo do bebê).Para 

leitura correta do teste, será reagendado,o chamado reteste, que permite o 

É obrigatório que o bebe faça o teste na unidade antes da alta. Todos os bebês 
farão o teste na unidade antes da alta. O reteste se necessário será agendado 
pela fonoaudióloga a ser realizado aqui mesmo na Santa Casa. Trazer a carteira 
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Mamãe______________________________________________
a portaria Portaria nº 2068/GM/MS, de 21 de outubro de 2016
orientada quanto: 
(  )Procurar a Unidade Básica de Saúde ou o pronto-atendimento caso a mulher 
apresente sinais de infecção (febre, secreção purulenta vaginal, por ferida 
operatória ou nas mamas), sangramento com odor fétido ou com volume 
aumentado, edema assimétrico de extremidades, dor mesmo usando 
analgésicos, sofrimento emocional, astenia exacerbada ou outros
(  )Procurar a Unidade Básica de Saúde se o recém-nascido apresentar problemas 
com aleitamento materno, icterícia ou qualquer outra alteração; em 
intercorrências com as mamas, poderão oferecer a assistência referente às boas 
práticas da amamentação 
(  )Higienizar as mãos antes e após o cuidado com o recém nascido
(  )Evitar ambientes aglomerados ou com pessoas apresentando sinais e sintomas 
de doenças infectocontagiosas, como gripe e resfriado; 
(  )Prevenir a morte súbita do bebê por meio dos seguintes cuidados: deixar o 
berço com cabeceira elevada, manter a amamentação ao seio e evitar o 
tabagismo materno ou outra forma de exposição da crian
(  )transportar o bebe de forma segura e prevenir acidentes domésticos (nunca 
deixe-o sozinho no trocador ou na cama, sempre com o cinto do bebe conforto 
ou carrinho fixado) 
banhocuidados com recém nascido 
(  )Quanto as técnicas de amamentação, posição e pega correta, tempo e 
intervalo de mamadas, deixar o bebe arrotar, importância do leite materno e não 
oferecer outros leites ou líquidos como água ou chá.  
(  )Quanto ao banho e cuidados com o coto umbilical, vacinas, teste do pezinho/ 
orelhinha/Coração/Orelhinha. Por_________________________
 (carimbo e assinatura do funcionário responsável pela orientação
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________________________, de acordo com 
a portaria Portaria nº 2068/GM/MS, de 21 de outubro de 2016, você foi 

atendimento caso a mulher 
apresente sinais de infecção (febre, secreção purulenta vaginal, por ferida 
operatória ou nas mamas), sangramento com odor fétido ou com volume 

mesmo usando 
analgésicos, sofrimento emocional, astenia exacerbada ou outros  desconfortos;  

nascido apresentar problemas 
com aleitamento materno, icterícia ou qualquer outra alteração; em caso de 
intercorrências com as mamas, poderão oferecer a assistência referente às boas 

Higienizar as mãos antes e após o cuidado com o recém nascido 
(  )Evitar ambientes aglomerados ou com pessoas apresentando sinais e sintomas 

(  )Prevenir a morte súbita do bebê por meio dos seguintes cuidados: deixar o 
berço com cabeceira elevada, manter a amamentação ao seio e evitar o 
tabagismo materno ou outra forma de exposição da criança ao fumo;   
(  )transportar o bebe de forma segura e prevenir acidentes domésticos (nunca 

o sozinho no trocador ou na cama, sempre com o cinto do bebe conforto 

o, posição e pega correta, tempo e 
intervalo de mamadas, deixar o bebe arrotar, importância do leite materno e não 

Quanto ao banho e cuidados com o coto umbilical, vacinas, teste do pezinho/ 
or_________________________ 

do funcionário responsável pela orientação)  
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