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Imaginamos que vocês estejam super an-
siosos pelo momento que está para 
chegar, afinal, o nascimento de um bebê é 
motivo de alegria para todos. Mas, saben-
do a importância desta hora tão especial, 
nós queremos que vocês aproveitem ao 
máximo esta benção com o mínimo de dú-
vidas e inseguranças sobre o antes, duran-
te e o depois do parto, por isso, juntamos 
as respostas para as principais dúvidas 
que recebemos em nossos meios de co-
municação neste espaço. 

Vale dizer, que antes dos momentos e ati-
vidades descritas neste manual, é funda-
mental  que todo o acompanhamento da 
gestação seja feito com um obstetra e que 
todas as indicações prestadas por este 
profissional devem ser seguidas para ga-
rantir a saúde tanto da mamãe, como 
também do bebê. 

Vamos lá então?

atenção
mamães e papais



O nosso site já 
conta com a lista 
completa dos itens 
que devem ser le-
vados para o hospi-
tal. Você pode con-
ferir aqui: 
http://hospitalsao
jorge.com.br/dica-
para-os-pais/

Providenciados todos 
os itens, alguns dias 
antes do nascimento 

do seu bebê, é impor-
tante lavar todas as 
roupas do bebê utili-
zando apenas sabão 
de coco. Qualquer 
outro produto com 
cheiro, mesmo que 
tenha indicação para 
o uso infantil devem 
ser dispensados neste 
momento, pois podem 
causar alergias.

A preparação 
para ir ao 
hospital



Assim que a mamãe 
dá entrada no hospi-
tal, logo a internação 
já é feita e chegada a 
hora, ela é encami-
nhada para uma sala 
pré-operatória. 

Neste local, um 
equipe experiente e 
preparada fará um 
questionário e verifi-

cará os sinais vitais. 
Então é fornecida a 
camisola cirúrgica 
para que a mamãe já 
fique pronta para o 
grande momento.
 
É nesta hora que os 
objetos do bebê 
também já são soli-
citados.

Dando 
entrada no 
hospital



Quando a mamãe é 
levada ao centro cirúr-
gico, o papai pode 
acompanhar o percur-
so, mas só entra de fato 
para assistir ao parto 
quando a gestante já 
está anestesiada e 
pronta para começar. 

Pronto! O seu maior 
tesouro chegou ao 
mundo e o pediatra fará 
alguns exames e obser-
vações básicas para ver 
se está tudo bem. Ter-
minado este processo, 

tem a cabecinha lavada 
para retirar o sangue 
residual do parto (o 
banho completo não 
acontece aqui para que 
o pequeno não perca 
temperatura). 

Enquanto a mamãe 
passa pelo momento 
de recuperação no 
Centro Cirúrgico, o 
bebê fica na incubado-
ra bem aquecido e pro-
tegido.

Indo para o 
Centro Cirúrgico 
– O grande momento

é a hora de mostrar o 
seu rostinho para a 
família. Devidamente 
apresentado, bebê, pe-
diatra e papai descem 
até o berçário. É lá que 
o bebezinho será 
pesado e receberá duas 
vacinas, sendo uma 
para prevenir hemorra-
gias e outra a 1ª dose da 
proteção contra a he-
patite B. 

Neste momento, o be-
bezinho recebe um pro-
cedimento de limpeza e 



Mamãe recuperada e 
acomodada, é sinal de que a 
hora do bebê ficar com os 
pais chegou!

Assim que a mamãe 
já está acomodada 
em seu quarto, a 
equipe leva o bebe-
zinho para que ele 
fique com a família e 
também é neste mo-
mento que existe as 
primeiras conver-
sas e auxílios 
sobre amamen-
tação. 

São avaliadas as condições 
e a vontade da mãe ama-
mentar ou não. Então ini-
ciam-se os processos de 
estimulação da mama e 
treinamento do bebê 

para sugar. Nossa 
equipe sempre traba-

lha para incentivar a 
amamentação e 
falar da importân-
cia desta ação 

tanto para o bebê, 
como também para a 
mamãe. Mas, nós sa-
bemos que nem 
todas as mamães 

podem ter este mo-
mento e nada de tris-
teza por isso, ok?

Além de existir a pos-
sibilidade de alimen-
tar o bebê com leites 
específicos que são 

indicados pela equipe, 
nós temos certeza 
que, mesmo não exis-
tindo amamentação, 
com amor, o vínculo 
com o seu filho será 
criado de diversas 
outras formas. 

Tente não criar ex-
pectativas imediatis-
tas por- que, algumas 
mães, não têm leite 
no primeiro momen-
to, mas enquanto 
complementamos a 
alimentação do bebê, 

os estímulos continu-
am sendo feitos e 
muitas vezes conse-
guimos ter sucesso. 

Hora  de ir para o 
quarto e amamentação
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leite



Quando o bebê 
tiver 24 horas de 
vida, são feitos o 
teste do coração, 
do olhinho e do 
ouvido. É neste dia 
que o primeiro 
banho do bebê será 

A liberação para 
que a mamãe e o 
bebê possam ir 
para a casa depen-
de do estado de 

O  dia seguinte

alta

dado. Nos primeiros 
dias de vida, a indi-
cação é de apenas 
um banho e o horá-
rio ideal é entre 10h 
e 11h da manhã. 

Mais banhos só 
podem ser dados 
após a liberação 
do pediatra. 

saúde de ambos e 
depende da avalia-
ção do pediatra. O 
mais comum é que 
ela aconteça no pe-

ríodo de dois ou 
três dias após o 
parto. 



- Quer furar a orelhinha 
do seu bebê ainda no 
hospital? Nós temos 
enfermeiras capacita-
das para isso. É neces-
sário fazer a solicitação 
antecipada-
mente 
e levar 
o par de
brinco, que
deve ser de
 ouro e com 
as pontas finas

O serviço é gratuito 
para bebes  que 

nascem no Hospital 
São Jorge. Os que não 
nasceram também 
podem ter as orelhas 
furadas por aqui me-
diante o pagamento de 
uma taxa (sob consul-
ta)

- Um profissional de 
fotografia pode acom-
panhar e registrar o 
parto. Apenas solicita-
mos que sua presença 
seja avisada antecipa-
damente ao hospital. 

Nosso município conta 
com ótimos profissio-
nais neste setor, por 
isso indicamos que 
você contrate uma 
pessoa com experiên-
cia em fotografia de 
parto para evitar trans-
tornos

Vale ressaltar que os 
pais e os 
fotógra-
fos que 
acompa-
nham o 
parto devem ter um 

comportamento exem-
plar no Centro Cirúrgi-
co, não desrespeitando 
qualquer orientação de 
nossa equipe

- Nós não cortamos as 
unhas dos bebês nem 
diante o pedido dos 
pais. Logo após o nas-
cimento, mes- mo que 
longas, as unhas são 
frágeis e com peles que 
ao serem cortadas 
podem machucar 
a criança

Outras 
informações úteis



Este material é um 
resumo da grande 
maioria dos casos, mas 
sabemos que situa-
ções especiais podem 
acontecer. Mas, não se 
preocupe, o Hospital 
São Jorge conta com 
uma moderna estrutu-
ra tecnológica, equipe 
altamente qualificada, 
UTI Adulto, Infantil e 
Neonatal, além de ter 

50 anos de dedicação 
à saúde de nossos pa-
cientes. Tenha certeza 
de que você e seu filho 
estão em boas mãos. 

Muito obrigado pela 
confiança de permitir 
que o Hospital São 
Jorge participe de um 
momento tão especial 
em sua vida 

importante




