






Cole aqui a foto do seu bebê



Nome da mamãe:

Nome do papai: 

Nome do bebê:

Nascido às                      h                     m

Dia                  /                  / 

Com                      kg  e                        cm







CUIDADOS COM A MAMA

Exponha as mamas ao sol. Essa prática aumenta a resistência do tecido 
desta região. Procure fazer isso no momento do banho de sol do bebê.

Caso a mama esteja cheia e dolorida, com pontos endurecidos, faça a 
ordenha manual até se sentir aliviada.

Coloque um sutiã de alças largas e curtas, de preferência algodão, que 
abranja toda a mama, para melhor sustentação.

Utilize conchas rígidas nas mamas, em caso de mamilos planos, para 
ajudar na formação do bico do seio. As conchas são utilizadas por baixo do 
sutiã, geralmente são de plástico e servem para corrigir um mamilo 
invertido ou um mamilo plano, de modo a facilitar a amamentação.

Em caso de fissuras no bico do seio, as pomadas de lanolina são indicadas 
para o tratamento, além do próprio leite materno, que produz uma fina 
barreira na pele, impedindo a perda da umidade e acelerando a 
cicatrização. 

A lanolina é um produto natural obtido a partir da cera de lã, sendo 
inofensiva ao bebê e não há necessidade de retirar o produto antes das 
mamadas.

MEDICAÇÃO DA MÃE

Se a amamentação é em seio materno, devem ser utilizadas medicações 
apenas prescritas pelo médico.

Também não devem ser utilizadas bebidas alcoólicas, drogas ou cigarro.



BANHO DO BEBÊ

Procure banhar a criança no horário mais quente do dia e feche as portas e 
as janelas para evitar correntes de ar.

Coloque os produtos de higiene próximos ao local do banho.

Para verificar a temperatura da água, que deve estar morna, molhe a parte 
de dentro do seu braço, próximo ao punho.

O banho deve ser com sabonete de glicerina. Não use cremes, talcos ou 
perfumes.

CUIDADOS COM O UMBIGO

Faça o curativo do umbigo toda vez que trocar a 
fralda e após o banho do bebê. Lembre-se que a 
limpeza deve ser com álcool a 70%.

A região do umbigo deve estar sempre limpa, seca e 
exposta. Para isso, seque sempre de dentro para fora, 
ao redor do umbigo com cotonete. Depois de seco, 
passe um cotonete com álcool a 70% por toda volta 
do umbigo e com outro cotonete seque novamente. 

Atenção: quando fechar a fralda, dobre-a e deixe o 
umbigo para fora.

O álcool 70% pode ser encontrado em farmácias.

O coto do umbigo 
costuma 

cair até o final da 
segunda 

semana de vida.











REGISTROS

A Declaração de Nascido Vivo (DNV) é fornecida pela maternidade onde o 
bebê nasceu e é indispensável para registrar o nascimento junto ao 
cartório.

Você, como pai ou mãe, tem o dever de fazer a certidão ou registro de 
nascimento, que é um documento fornecido pelo cartório, obrigatório para 
a identificação da criança. O registro pode ser feito em qualquer cartório, 
sem nenhum custo. Com este documento, o bebê passa a ser um cidadão.
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