Bem-vinda ao Clube bebé!
Queremos acompanhá-la nesta fase tão importante da sua
vida. Para isso, respondemos às principais dúvidas sobre a
gravidez e os primeiros anos do seu bebé e partilhamos consigo as melhores dicas para agilizar todo o processo. Vamos a
isso?

Como saber se está grávida?
Uma forma simples de descobrir é comprar um teste de gravidez na
farmácia. Trata-se de um simples teste à urina que conﬁrma ou descarta a gravidez em poucos minutos. É recomendável fazê-lo a partir
da semana de atraso do período.
Descrevemos alguns dos sintomas que podem indicar uma gravidez:
- Ausência de um período menstrual (amenorreia).
- Micção frequente.
- Seios inchados e sensíveis.
- Enjoos matinais.
- Mudança da cor da pele: escurecimento das aréolas à
volta dos mamilos, intensicação da cor das veias nos
seios e aparecimento de uma linha escuraentre o
umbigo e a púbis.
Caso tenha estes sintomas, faça o teste de gravidez. Se este der positivo, PARABÉNS! Chegou a hora de marcar uma consulta no ginecologista.

O desenvolvimento do seu bebé

Enquanto se mentaliza de que estava grávida, no seu útero estão a
acontecer imensas coisas. Uma simples célula transformou-se
numa bolinha multicelular e, depois, num ser de 1,30 cm parecido
com um girino.
O desenvolvimento da maioria dos órgãos inicia-se em breve e,
agora que já está de 8 semanas, este habitante do seu útero recebe
um novo nome: “feto”, e já mede mais de dois centímetros de comprimento.
O sistema circulatório e o nervoso já estão em funcionamento. De
pequenos nós já nascem braços e pernas, e os ossos da coluna
começam a aparecer. Os pulmões e os músculos são apenas
pequenos rebentos.

O movimento já começou! O seu bebé começou a torcer-se e a sobressaltar-se com os ruídos fortes ou os movimentos repentinos.
Ainda assim, terá que aguardar até ao quarto mês, mais ou menos,
para começar a sentir as suas cambalhotas. Nessa altura,
começarão a notar-se movimentos da cabeça, do tronco, dos
braços e das pernas. Também se observarão soluços e alguns
movimentos respiratórios.
Depois, o feto responderá com movimentos quando sentir o toque
de uma mão sobre o abdómen da mamã. O tato é um dos primeiros
sentidos que aparecem e continuará a ser intenso e importante.

Vem aí o grande dia... prepare o Parto!
Para algumas mulheres o parto pode ser muito incómodo e doloroso... apesar de não ter que ser assim. Há muitas maneiras de aliviar
estes incómodos. Antes do parto pode aprender e praticar técnicas
naturais para atenuar a dor e durante o parto pode recorrer a outro
tipo de técnicas. Também dispõe de fármacos e de procedimentos
médicos em caso de necessidade. Deverá avaliar os riscos e os
benefícios de cada alternativa, antes de decidir que tipo de paliativo
utilizará quando chegar o grande dia.
Deixamos aqui algumas sugestões:

Técnicas não médicas:
Massagens: Faça com que o seu companheiro lhe massaje os braços,
as pernas ou as costas durante o parto, para que a ajude a relaxar,
reduzir a tensão e a dor.
A cadeira de baloiço: Passe todo o tempo que puder numa cadeira de
baloiço, balançando-se suavemente para a frente e para trás enquanto respira e relaxa.
Caminhar ou “dançar lentamente”: Caminhar reduz os incómodos e
ajuda a que as contracções sejam mais fortes e regulares. Experimente também “dançar” com o seu companheiro, apoiando-se sobre
ele e mexendo-se ritmicamente.
Mudanças de posição: Não permaneça na mesma posição mais de
uma hora e não se deite de barriga para cima. Experimente sentar-se
na cama ou numa cadeira, deitar-se de lado, pôr-se de cócoras e colocar-se sobre uma bola de ginástica de parto, ou apoiar-se nas
costas de uma cadeira ou na cama.
Hidroterapia: Experimente sentar-se num duche aplicando o jacto de
água sobre as costas ou deitar-se numa banheira de água quente.
Nem todos os hospitais possuem uma banheira ou um duche no
quarto, pelo que se desejar utilizar este método de relaxamento durante o parto, organize de antemão o seu internamento numa instalação que os disponha.
Aplicação de frio ou de calor: Aplicar um saco de água quente ou um
saco de gelo nas costas pode reduzir a tensão muscular, melhorar a
circulação e atenuar a dor. Respiração rítmica: Seguir padrões de
respiração especíﬁcos ajudá-la-á a relaxar e a concentrar a sua
atenção em algo diferente da dor durante as contracções.

Medicação e Anestesia:
Medicação relaxante: Os médicos podem preferir não administrar
sedativos nem soníferos durante o parto, a menos que se encontre
muito tensa, porque tendem a causar sonolência e podem di cultar a
respiração do bebé.
Analgésicos narcóticos: Os narcóticos devem administrar-se na fase
lenta do parto. Nunca se dá no início do parto porque podem atrasar
ou parar as contracções nem tão pouco durante a fase de expulsão
porque podem ter efeitos pós-parto no bebé.
Anestesia epidural: A epidural é uma anestesia local que se injecta no
espaço que rodeia a coluna vertebral. Faz efeito em cerca de 30 minutos e anula quase todas as sensações causadas pelas contracções.
Apesar da epidural aliviar a dor quase por completo à maioria das
mulheres, existem riscos mínimos. Pode administrar-se nas primeiras fases do parto mas em dose baixa. Se a dose for alta pode atrasar
ou parar o parto requerendo-se em tal caso a administração de fármacos para que o processo siga o seu curso. A falta de sensações
reduz a capacidade de empurrar, aumentando a probabilidade de que
seja necessário utilizar fórceps ou ventosas para extrair o bebé.
Ocasionalmente pode causar febre, o que obriga a submeter o bebé a
análises para eliminar toda a possibilidade de infecção.
Anestesias epidurais que permitem caminhar: Trata-se de um novo
método pelo qual se injectam fármacos através de infusões contínuas em doses baixas. O objectivo é manter a força muscular para que
ainda possa caminhar e também empurrar melhor. Desta maneira
reduzem-se os partos com fórceps ou ventosas.

10 cuidados no pos-parto
Antes de sair da maternidade / hospital, os técnicos de saúde irão
ajudá-la a cuidar do seu bebé, acompanhando-a no primeiro banho, a
esclarecer dúvidas sobre a amamentação e dando outros conselhos
de que necessite.
Aproveite esta oportunidade para se informar sobre os primeiros dias
com o seu bebé e sobre as alterações que pode esperar no seu corpo.
1. Cuidados com a higiene do bebé
O primeiro banho do bebé é dado ainda durante o internamento hospitalar com a ajuda de um técnico de saúde. Também receberá orientações sobre os cuidados a ter com a limpeza e desinfeção do coto
umbilical para evitar infeções e outras complicações e sobre a muda
da fralda e saúde da pele da zona genital do bebé.
Aproveite estes momentos para esclarecer com um proﬁssional qualiﬁcado todas as suas dúvidas sobre os cuidados a ter em casa com
a higiene do seu bebé.

2. Subida do leite
O seu peito vai aumentado progressivamente de volume e começa a
segregar colostro, o primeiro alimento para o seu bebé. Por volta do
terceiro dia do puerpério, inicia-se a produção de leite cuja quantidade aumenta com a estimulação produzida pelo seu bebé quando
mama.

3. Amamentação
A amamentação é um assunto central nos cuidados no puerpério e
nos primeiros meses de vida do bebé. A organização mundial de
saúde recomenda a amamentação em exclusivo até aos 6 meses de
idade, altura em que se inicia a introdução lenta e gradual de outros
alimentos na dieta do bebé.
A amamentação tem inúmeras vantagens para a mãe e para o bebé e
assume tal importância que há hospitais considerados amigos dos
bebés quando, na sua prática junto das novas mães, promovem as
dez medidas para um aleitamento materno com sucesso.
Amamentar com sucesso requer aprendizagem e treino mas, sobretudo, a capacidade de simpliﬁcar e não desistir à primeira adversidade.
Durante a estadia na maternidade/hospital, o proﬁssional de saúde
irá ajudá-la na pega, sucção e na prevenção de incómodos nos mamilos e seios.

4. Perda de sangue vaginal (lóquios)
Os lóquios são um corrimento vaginal, semelhante a uma menstruação, constituídos por secreções uterinas e vaginais, sangue e revestimento do útero. A sua duração varia, sendo a média de 21 dias mas
que se pode prolongar pelos primeiros 2 a 3 meses após o parto.
As características dos lóquios vai variando ao longo do tempo: cor de
sangue nos primeiros 2 a 4 dias; mais rosadas à medida que a perda
vai diminuindo; esbranquiçadas ou amareladas após 10 dias.
5. Cuidados com a higiene íntima
A higiene íntima no pós-parto é parte integrante da saúde e bem-estar maternos.
As perdas de sangue e a sensibilização de toda a área genital exigem
mais atenção para aumentar o conforto e diminuir os incómodos.
Quando for à casa de banho, é fundamental que se limpe e seque
muito bem para evitar infeções.
6. Cuidados com o períneo
Se realizou uma incisão na região perineal (região muscular entre a
vagina e ânus) para ajudar no parto (episiotomia), é normal que sinta
dor e desconforto na zona do corte.
Lave-se com água tépida ou com um produto antissético, mantenha
a zona seca, mude o penso sempre que for à casa de banho, evite
sentar-se sobre a ferida (pode usar uma bola) e aplique compressas
frias durante alguns minutos e várias vezes ao dia.

7. Cuidados com a ferida abdominal
No caso de cesariana irá precisa de tempo para recuperar do corte
abdominal. A sutura da pele normalmente cicatriza ao ﬁm de uma
semana (a remoção de pontos/agrafos da sutura é agendada no momento da alta hospitalar) e a incisão uterina mais ou menos 6 semanas.
Para favorecer a cicatrização e aliviar o desconforto: cuide da sua
higiene íntima e do penso que reveste a ferida; evitar esforços;
repouse o mais possível; ingerira 1,5 litros de água por dia; use uma
cinta abdominal.
8. Incontinência urinária e funcionamento do intestino
Durante este período pode perder algum controlo sobre a bexiga e
sentir uma vontade súbita e incontrolável de urinar. A perda involuntária de urina é situação transitória e tudo voltará ao normal cerca
de 3 meses após o parto. Os exercícios de kegel irão ajudá-la.
Cerca de 2 semanas após o parto, o intestino começa a funcionar regularmente. Se tiver dor perineal ou hemorróides é natural que tenha
medo em forçar os músculos quando vai ao wc. Peça ajuda ao seu
médico e faça uma dieta rica em líquidos e ﬁbras.
9. Preparação para a alta hospitalar
Por norma, num parto vaginal, o internamento é de 48 horas e em
caso de cesariana, de 72 horas.
Antes da alta hospitalar, procure esclarecer todas as suas dúvidas
sobre os cuidados ao seu bebé o consigo, para que recupere mais
rapidamente do parto. Será informada sobre o programa nacional de
vacinação e sobre as consultas pediátricas.
O rastreio auditivo é realizado ainda no internamento e o teste do
pezinho deve ser realizado até ao sexto dia de vida no centro de
saúde.

A consulta de revisão ou do puerpério deverá ﬁcar marcada assim
como, a remoção de pontos no caso de cesariana. Procure manter o
contacto com a equipa proﬁssional que a acompanhou para que
possa recorrer a ela caso necessite de ajuda nos primeiros dias em
casa.
10. Consulta de revisão ou do puerpério
Se tiver um parto normal deve fazer consulta de revisão entre a 4-6
semanas pós parto. Se for cesariana a consulta deverá ocorrer entre
os 8-10 dias após a alta hospitalar.
Nesta consulta o médico irá avaliar a forma como o seu corpo está a
recuperar da gravidez e do parto e prepara-a para viver esta nova fase
de forma segura e saudável.

O seu bebé já chegou.
Que cuidados deve ter?

Cuidados a ter com o seu bEbé
MUDAR A FRALDA
As fraldas terão de ser mudadas várias vezes (6 a 10 por dia), por isso
é importante que aprendaa utilizá-las. Assim que estiverem húmidas,
tro- que-as.
Limpe o rabinho do bebé com uma toalhita húmida especial para a
pele sensível. Depois, aplique pomada, se for necessário, para evitar a
irritação na área da fralda e, por último, ponha uma fralda limpa. Envolva-o bem com a fralda.
Se, ao mudar a fralda, notar que a pele da área da fralda está vermelha, é provável que a fralda esteja demasiado apertada ou que o bebé
já neces- site de uma maior. Se a vermelhidão persistir, convém consultar o pediatra.

CUIDADO DO CORDÃO UMBILICAL
Terão que cuidar do resto do cordão umbilical do bebé até que caia, o
que acontece entre duas ou três semanas. Cada vez que lhe mudarem
a fralda, apliquem um pouco de álcool a 70% com um pouco de
algodão na base do cordão e, depois, sequem com uma gaze estéril e
com muito cuidado. Para se certiﬁcarem de que, além de limpo, o
cordão permanece seco, deixem-no ao ar, dobrando a fralda, e evitando vestir-lhe roupa apertada na zona da barriguinha.

QUANTAS HORAS PRECISA DE DORMIR O BEBÉ?
Se o seu bebé tem 27 dias ou menos deve dormir cerca de 16–17
horas por dia. Aos 6 meses de idade, esta duração decresce para a
13-14 horas, com uma duração média do episódio maior de sono (noturno) de cerca de 6-7 horas. Ao completar um ano de idade, este
episódio já atinge cerca de 8-10 horas em média. No entanto, estes
valores são meramente orientativos e existem variações relevantes
de dia para dia ou entre diferentes crianças. É necessário entender
que cada criança tem necessidades individuais de sono e esta característica permanece presente ao longo de toda a vida. Uma criança
que dormiu suﬁcientemente durante o dia, estará feliz, dinâmica,
carinhosa e participará em atividades lúdicas.

BENEFICIOS DA AMAMENTAÇÃO PARA O BEBÉ E PARA A MÃE
O leite materno é muito beneﬁco, tanto para o seu bebé como para si.
Diversos estudos indicam que as mulheres que amamentam apresentam menor risco de sofrer de cancro da mama e de osteoporose.
Também contribui para que o útero se contraia após o parto, o que
signi ca que poderá recuperar a sua forma mais rapidamente.
O leite materno tem a composição ideal para o bebé, já que contém o
equilíbrio perfeito de nutrientes, melhora o seu desenvolvimento psico-motor e protege-o contra infeções e processos alérgicos. O leite
materno também tem um lado prático: não necessita de o comprar,
misturar, medir ou aquecer. O peito é a melhor opção, mas se decidir
não amamentar o seu bebé ou se não o puder fazer, uma boa alternativa será um leite de iniciação. Os fabricantes melhoram constantemente o seu valor nutricional.

Receitas para o seu bEbé

Puré de Abacate
Ingredientes
50g Abacate

Modo de Preparação
1. Lave bem o abacate, corte em duas metades e descaroce.
2. Corte ½ de uma das metades (cerca de 50g) e remova a casca.
3.Triture o quarto de abacate, até obter um puré.

Dica:
As frutas deverão ser servidas imediatamente após a sua preparação,
de forma a evitar a oxidação e a perda vitamínica.

Gratinado de Batata e Alho Francês
Ingredientes
2 Batatas pequenas
20g Alho francês
1 Colher-medida de pó
de leite infantil do bebé

30ml Água mineral ou
de nascente adequada
para bebés
5g Pão ralado

Modo de Preparação
1. Descasque e lave a batata, e corte-a em fatias ﬁnas.
2. Coloque numa panela com água fria e coza durante cerca de 20
minutos.
3. Triture grosseiramente a batata e o alho francês com o leite infantil
preparado previamente (1 colher-medida de pó com 30 ml água).
4. Coloque o puré num prato pequeno de ir ao forno. Polvilhe com o
pão ralado e leve ao grill cerca de 5 minutos, até ﬁcar dourado.

Risoto de Vegetais e Peru
Ingredientes
30g Bife de peru
40g Arroz cru
1 Cenoura (cerca de 50g)
1/2 Tomate (cerca de 25g)

400ml Água mineral ou de
nascente adequada para
bebés
1 Colher de chá de azeite

Modo de Preparação
1. Descasque, lave e pique ﬁnamente a cenoura.
2. Lave o tomate, tire-lhe a pele e as sementes e pique ﬁnamente.
3. Parta o peru em pedacinhos pequenos.
4. Aqueça o azeite numa frigideira pequena e aloure os pedaços de
peru e de cebola. Junte a cenoura e o tomate picados. Adicione em
seguida a água e o arroz.
5. Tape e cozinhe em lume brando durante cerca de 25 minutos,
mexendo de vez em quando e juntando mais água se necessário.
Sirva morno.

Sopa de Aletria, Cenoura, Frango e Cogumelos
Ingredientes
15g Aletria
30g Bife de frango
1/4 Cenoura (cerca de 30g)
15g Alho francês

1 Cogumelo
500ml Água mineral ou
de nascente adequada para
bebés

Modo de Preparação
1. Lave os vegetais. Descasque e parta em pedacinhos pequenos a
cenoura, o alho francês e o cogumelo.
2. Pique ﬁnamente o frango.
3. Coza a cenoura e o alho francês num tacho com água a ferver durante cerca de 10 minutos, junte o frango picado e cozinhe mais 10
minutos.
4. Adicione a aletria e o cogumelo picado e deixe cozer mais 5 minutos.
5. Triture no liquidiﬁcador e sirva morno.

