


VAMOS CONHECER A HISTÓRIA 
DE ANA E SUA FAMILÍA 
VAMOS CONHECER A HISTÓRIA 
DE ANA E SUA FAMILÍA  

Tudo começa quando Ana fica grávida aos 18 
anos e tem de abandonar o sonho de se formar 
em Direito. 

Zeca, marido de Ana, é mecânico. Seu pai faleceu 
quando ainda era pequeno e Zeca foi para a 
cidade morar com sua tia, Tetê, que o criou 
como filho.

Rafa tem sete anos, é estudioso e adora brincar 
na rua com os colegas.

Flora, a enfermeira da unidade de saúde do 
bairro em que Ana mora, conhece toda a família e 
ajuda Ana todas as vezes que procura a unidade. 

A vovó Lena é aposentada e complementa 
a renda vendendo produtos de beleza e 
fazendo docinhos para festas infantis.

Este mês a menstruação de Ana está atrasada e ela vai à 
unidade de saúde do bairro acompanhada do filho Rafa para 
conversar com a enfermeira flora.

Ana e Zeca vivem juntos há cinco anos. 
Quando se conheceram, o  f ilho  de  Ana ,  
Rafa, tinha apenas um ano e foi registrado 
por Zeca que o considera como filho.

Este almanaque tem como objetivo informar as gestantes 
sobre a importância do pré-natal e os cuidados com o 
desenvolvimento saudável da gravidez e do bebê.

Venha brincar e aprender a respeito de mudanças na 
gravidez, prevenção de doenças, vacinação, hábitos
alimentares e sinais de parto. 
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CALENDÁRIO

CALENDÁRIO

ANA EM... DESCOBRINDO 
A GRAVIDEZ

ANA EM... DESCOBRINDO 
A GRAVIDEZ

MInha menstruação 
está atrasada, estou 

com muito enjoo e 
sinto o peito doer.

Bom dia, enfermeira 
Flora, preciso da sua 
ajuda. Acho que estou 

grávida...

Há quanto tempo 
a menstruação 
está atrasada?

HUMM... Cerca 
de um mês e 
vinte dias.

Bom dia, Ana!
Por que acha que 

está grávida?

CALENDÁRIO

CALENDÁRIO

CALENDÁRIO

CALENDÁRIO

CALENDÁRIO

CONTINUA...

Então, Ana, temos 
que fazer um 

teste de gravidez 
para confirmar.

Vai demorar muito pra sair o 
resultado? Estou ansiosa...

Estou com um pouco de medo. 
Eu era muito jovem quando o 

Rafa nasceu, foi difícil.

Não, Ana, amanhã já 
saberemos. E não se 

preocupe,  nós 
iremos ajudá-la.  E 
sua família também.

É verdade, minha mãe  
ajuda muito, e também 

o Zeca, que criou o 
Rafa como filho.

E vocês estão 
planejando ter 

outro filho?

Então seria legal 
trazer o Zeca 

amanhã, Ana,  fique 
tranquila!

Não planejamos, Flora, 
mas vamos ficar felizes 

com mais uma criança.  
O Zeca quer muito ter 

um filho.

Obrigada, 
Flora! Até 

amanhã.
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CALENDÁRIO
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No dia seguinte, na unidade de saúde...

CALENDÁRIO

Olá, Flora! Aqui 
estamos, o Zeca está 

tão nervoso...  Queremos 
saber o resultado...

Olá, que bom que 
você veio, Zeca. A 
sua participação é 
muito importante 
neste momento.

Bem, seu teste deu 
positivo, Ana. 

Parabéns, vocês 
podem comemorar!!! 

Meu Deus!!! Tem 
certeza, Flora?  

E agora...

Já vamos 
ouvir o 

coração do 
bebê? 

Não, Zeca, 
ainda é muito 

cedo.

O que mais 
temos que 

fazer, 
Flora?

É importante 
comparecer a todas 

as consultas e 
realizar os exames. 
Também temos um 

grupo de gestante.  

Ohhh! Vamos 
mesmo  ter um 

bebê? 

 Sim! Agora, 
vamos iniciar o 

pré-natal.

Isso mesmo, ainda é 
cedo. Vamos solicitar 
os exames de rotina e 

agendar a próxima 
consulta.

O que é esse 
grupo de 

gestante? 

CALENDÁRIO

CALENDÁRIO

Eu??? Mas não 
é só para as 
gestantes? 

Não, a 
participação do 

pai é muito 
importante no 

pré-natal

Um grupo no qual as gestantes  podem 
trocar experiências sobre a gravidez e 

aprender sobre os cuidados do 
pré-natal. Você também pode 

participar, Zeca.

 

Ana e Zeca chegam 
em casa. Tia Tetê, 
Lena e Rafa estão 

esperando ansiosos 
pela notícia

Mamãe, eu 
vou ter um 
irmãozinho?

 

Nem acredito 
que serei avó 
novamente. 
Estou muito 

feliz!

Ou uma 
irmãzinha 

Rafa!

Também estou 
muito feliz! 

Já vou começar 
a tricotar o 

enxoval.

Obrigada tia 
Tetê, vamos 

precisar.
 

Calma, Rafa, 
ainda é cedo para 
saber o sexo do 

bebê.
 

Tomara que seja um 
irmãozinho pra jogar 

bola comigo!
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PASSATEMPO
APRENDENDO SOBRE 

A GRAVIDEZA GRAVIDEZ

C G H D I M L P J V X
E N J O O S D F M S E
P Y L R J S L P N Q A
L T S D C A N S A Ç O
Z A A E A L Q T B O D
C B R C B I D Y H Q L
O D T A D V O M I T O
L R P B A A R W T O J
I C Ç E E Ç N Ç U N D
C H T Ç O A A C P T V
A U I A G O M K N U B
S N W M S Y A V R R C
X M F T U G M A D A I
W S O N O L A B H R J
F E G E S P I N H A S

O primeiro sintoma da gravidez é o atraso 

menstrual. A gravidez também causa alguns 

desconfortos, que podem ser diferentes para 

cada mulher, sendo os mais comuns: enjoo, 
vômito, dor na mama, dor de cabeça, 
cansaço, tonturas, dor abdominal em 

cólicas, aumento do sono, salivação, 
espinhas e manchas na pele . 

Encontre no quadro abaixo os 10 sintomas da 
gravidez destacados.

PPASSATEMPOASSATEMPO
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cólicas, aumento do sono, salivação, 
espinhas e manchas na pele . 
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PPASSATEMPOASSATEMPO VOCÊ PRECISA SABER!VOCÊ PRECISA SABER!

Vamos dar algumas dicas do que fazer!

 

 

 

As mudanças que ocorrem na gravidez produzem alterações 
no organismo e podem trazer desconfortos para as gestantes. 
Saiba que esses sintomas são comuns e podem ser ocasionais. 
Mudanças alimentares e hábitos saudáveis geralmente são 
eficazes para melhora dos sintomas. Deve-se evitar o uso de 
medicamentos.

Aumento da frequência urinária :  evite adiar a micção 
quando sentir vontade, aumente a ingestão de líquidos, 
evite o excesso após as 19 horas.

Dor abdominal e dor nas costas :  diminua as 
atividades domésticas, evite carregar peso e 
alongue-se, coloque travesseiro no meio das 
pernas ao deitar-se.

Sono, cansaço :  procure dormir 8 horas por noite, 
faça intervalos durante as atividades diárias, evite 
preocupações.

Gases: tenha uma alimentação rica em 
fibras, aumente a ingestão de água, faça 
caminhadas e movimente-se.

Espinhas/manchas na pele :  faça uso 
diário de filtro solar, evite exposição do 
rosto diretamente ao sol.

Dor de cabeça: monitore a pressão 
arterial, descanse, evite preocupações.
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Olá, Flora! Estou ansiosa 
para dividir minhas experiências 

com as outras gestantes e 
aprender coisas novas.

Oi, Ana! Que
bom que você

veio, mas cadê o
Zeca?

Eu vim no lugar dele,
 Flora, preciso ajudar 
a cuidar do meu netinho.

Ele não pode vir,
precisava trabalhar.

Ótimo, Lena!
É sempre bom quando 
a família toda ajuda.

E o que vamos 
aprender hoje?

Vamos aprender 
sobre como se manter 
saudável na gravidez.

Hum, será ótimo!
A Ana não está
comendo nada.

Estou sentindo
muito enjoo.

Pode acontecer,
Ana, nós vamos 

falar sobre isso.

Quero muito que isso passe.
Não me lembro de ter

ficado assim na 
gravidez do Rafa.

Cada gravidez 
é de um jeito, Ana.

Eu falei isso
pra ela.

Bom, o grupo já vai começar,
lá você terá mais tempo para 

esclarecer suas dúvidas
e aprender.

ANA E LENA EM... APRENDENDO 
COM O GRUPO DE GESTANTES

ANA E LENA EM... APRENDENDO 
COM O GRUPO DE GESTANTESDurante a gravidez é muito comum sentir desconfortos, mas existem 

formas de evitá-los.

Para náusea, vômito e tontura, evite longos períodos de jejum, 
frituras, gorduras e alimentos com cheiros fortes ou desagradáveis; 
evite líquidos durante as refeições, dando preferência à ingestão nos 
intervalos; prefira ingerir alimentos sólidos ao levantar-se pela 
manhã; coma pão ou biscoitos tipo “água e sal”; dê preferência à ingestão 
de alimentos gelados.

Já para azia, fracione a alimentação;  evite alimentos gordurosos e 
picantes, café, chá preto, mates; evite deitar-se logo após as 
refeições, aguarde 1 a 2h; durma com a cabeceira da cama elevada. 

vamos ajudar ana a descobrir o que fazer 
para se manter saudável, sem tomar 
medicamentos. encontre o caminho certo 
para cada sintoma.

Evitar jejuns 
prolongados. 

usar sutiãs 
reforçados, com 
alças largas e 
sem aro.

Evitar deitar-se 
após as 
refeições 
(aguardar 1 a 2h).

PASSATEMPOPASSATEMPO
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dica importante!!!dica importante!!!

A gravidez traz mudanças no corpo e na 
vida da mulher. Você também pode se sentir 
mais sensível e chorar sem motivos. É 
importante entender  o  que  está  aconte-
cendo.  
Participar de atividades educativas na 
gravidez  pode ajudar a lidar com tudo 
isso. As atividades em grupo podem ser mais 
prazerosas, pois você pode aprender com a 
experiência das outras gestantes e também 
poderá ajudá-las. Procure a Unidade de 
Saúde mais próxima e busque por informa-
ções. Não perca a oportunidade! Participe! 

É importante que toda gestante mantenha o cartão 
de vacinação em dia, pois as vacinas ajudam na 
prevenção de doenças! 

Para prevenir problemas sérios para a mãe e o bebê, 
existem 3 vacinas importantes no período gestacional

1. Vacina contra influenza: Previne contra gripe, 
bronquite e pneumonia. 

2. Vacina tríplice bacteriana (dTpa): Previne casos de 
tétano e coqueluche em recém-nascidos.

3. Vacina contra Hepatite B: Ajuda na prevenção de 
doenças do fígado, que podem ser transmitidas para o 
bebê na gestação.

JOGO DOS 7 ERROS

PASSATEMPOPASSATEMPO
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ANA E ZECA EM... DESCASQUE 
MAIS E DESEMBALE MENOS

ANA E ZECA EM... DESCASQUE 
MAIS E DESEMBALE MENOS

Amor, estou 
com desejo de 
comer torta 

de jaca

Você nunca comeu 
torta de jaca, Ana. 

Onde eu vou 
encontrar isso?

Eu vi na TV. 
Minha boca  

está 
salivando.

Já está muito tarde, 
Ana, não vou 

encontrar torta de 
jaca a essa hora. 

Então, Ana, eu já  trouxe 
um lanche pra você. 

Sanduíche, doces e um 
suco de caixinha, o que 

você acha? 

Você pode ir ao 
mercado comprar 
a jaca, Zeca. Eles 

deram a receita. Eu 
anotei tudo.

HÃMM??
 

CARTÃO DE VACINA DA GESTANTECARTÃO DE VACINA DA GESTANTE

IDADE VACINA

QUALQUER 
MOMENTO DE 
GESTAÇÃO 

(A DEPENDER 
DA SITUAÇÃO 

VACINAL)

A PARTIR DA 
20ª SEMANA DA 

GESTAÇÃO

CAMPANHA 
NACIONAL DE 
VACINAÇÃO

DUPLA ADULTO
3 doses para 

quem não 
tomou antes

uma
dose

gripe
uma
dose

hepatite b
3 doses para 

quem não 
tomou antes
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Após a participação no grupo de 
gestantes, Ana começa a mudar os hábitos 

alimentares para cuidar da sua saúde e 
também da saúde do bebê.

Quem te ensinou 
isso? Você está 
muito diferente...

Sucos de caixinha 
têm conservantes e 
muito açúcar. É como 

refrigerante.

Aprendi a seguinte regra:  
descasque mais e desembale 

menos!!

Não vou 
comer isso!

Por que, 
Ana, o que 

houve?

E o que você aprendeu? 

Eu aprendi no grupo de gestantes 
lá da Unidade de Saúde. A 

enfermeira Flora explicou sobre 
alimentação saudável. 

Ana, explique 
melhor essa 

regra.

É que esses alimentos não 
são bons pra minha saúde,  

nem pra saúde do bebê.

Temos que ir à feira, dar 
preferência a produtos 

naturais  e diminuir o 
consumo dos 

industrializados.

Coisas que têm 
ferro, como 

brócolis, couve, 
espinafre,  feijão.... É 

pra  prevenir a 
anemia.

Você já é magro,
 Zeca, mas vai ficar saudável.

Então, amanhã vamos cedo à feira, temos que 
escolher as frutas da época.

Vamos comprar 
frutas para fazer 
suco. Afinal, você 

precisa beber muita 
água pra não ter 
infecção urinária.

Precisa 
carregar uma 

garrafinha 
com você.

Porém não  devo 
tomar muito 

líquido junto com 
as refeições. 

?????

Desse jeito eu 
vou ficar 
magrinho...

Hum... Está certo, Ana, 
não vou comprar mais 
essas porcarias. Mas 

então, o que as grávidas 
precisam comer?
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Após a participação no grupo de 
gestantes, Ana começa a mudar os hábitos 

alimentares para cuidar da sua saúde e 
também da saúde do bebê.

Quem te ensinou 
isso? Você está 
muito diferente...

Sucos de caixinha 
têm conservantes e 
muito açúcar. É como 

refrigerante.

Aprendi a seguinte regra:  
descasque mais e desembale 

menos!!

Não vou 
comer isso!

Por que, 
Ana, o que 

houve?

E o que você aprendeu? 

Eu aprendi no grupo de gestantes 
lá da Unidade de Saúde. A 

enfermeira Flora explicou sobre 
alimentação saudável. 

Ana, explique 
melhor essa 

regra.

É que esses alimentos não 
são bons pra minha saúde,  

nem pra saúde do bebê.

Temos que ir à feira, dar 
preferência a produtos 

naturais  e diminuir o 
consumo dos 

industrializados.

Coisas que têm 
ferro, como 

brócolis, couve, 
espinafre,  feijão.... É 

pra  prevenir a 
anemia.

Você já é magro,
 Zeca, mas vai ficar saudável.

Então, amanhã vamos cedo à feira, temos que 
escolher as frutas da época.

Vamos comprar 
frutas para fazer 
suco. Afinal, você 

precisa beber muita 
água pra não ter 
infecção urinária.

Precisa 
carregar uma 

garrafinha 
com você.

Porém não  devo 
tomar muito 

líquido junto com 
as refeições. 

?????

Desse jeito eu 
vou ficar 
magrinho...

Hum... Está certo, Ana, 
não vou comprar mais 
essas porcarias. Mas 

então, o que as grávidas 
precisam comer?
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É que o excesso de líquido 
durante as refeições 
pode piorar o enjoo e a 

azia. 

Hãm, entendi. 
Quanta coisa 

nova você 
aprendeu, Ana. 

Esses sintomas 
podem ser comuns na 

gestação. 

Pois é, não é 
fácil ser mãe, 

Zeca.

Isso mesmo. 
Como você 

sabe?

No meu trabalho, uma 
gestante está com 

toxoplasmose. Dizem 
que pode ter sido 

alimento contaminado 
com fezes de gato. E é 
perigoso para o bebê!

É preciso deixar as 
frutas e verduras de 
molho. A cada litro de 
água, deve-se colocar 
uma colher de sopa de 
água clorada e deixar 

por 10min. 

Eu também vou te 
ajudar a lavar os 

alimentos, depois da 
feira,  para evitar  

doenças.
 

Hum! Então, 
vamos  dormir 

que amanhã 
teremos muito 

trabalho.

Depois é só lavar 
em água corrente.

Ainda bem que 
ela esqueceu a 

jaca...
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É que o excesso de líquido 
durante as refeições 
pode piorar o enjoo e a 

azia. 

Hãm, entendi. 
Quanta coisa 

nova você 
aprendeu, Ana. 

Esses sintomas 
podem ser comuns na 

gestação. 

Pois é, não é 
fácil ser mãe, 

Zeca.

Isso mesmo. 
Como você 

sabe?

No meu trabalho, uma 
gestante está com 

toxoplasmose. Dizem 
que pode ter sido 

alimento contaminado 
com fezes de gato. E é 
perigoso para o bebê!

É preciso deixar as 
frutas e verduras de 
molho. A cada litro de 
água, deve-se colocar 
uma colher de sopa de 
água clorada e deixar 

por 10min. 

Eu também vou te 
ajudar a lavar os 

alimentos, depois da 
feira,  para evitar  

doenças.
 

Hum! Então, 
vamos  dormir 

que amanhã 
teremos muito 

trabalho.

Depois é só lavar 
em água corrente.

Ainda bem que 
ela esqueceu a 

jaca...

Alimentar-se de forma saudável é muito 
importante para a saúde na gestação.

Uma alimentação rica em fibras, proteí-
nas, vitaminas e nutrientes, como cálcio e 
ferro, com mais verduras e vegetais, é 
muito importante para uma gravidez cheia 
de saúde!

Deve-se evitar o consumo de sal, conser-
vantes, açúcares e gorduras. 
Também é importante eliminar o uso de 
bebidas alcoólicas e outras drogas.

Lembre-se de que suas escolhas podem 
influenciar na saúde do bebê!

marque os alimentos saudáveis 
para a gestante:

PASSATEMPOPASSATEMPO

ÁlcoolPeixe Carne Doces Sal

FeijãoLegumes Laticínios Refrigerantes

VerdurasOleaginosas Enlatados Frutas

Drogas
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O SULFATO FERROSO e o ÁCIDO FÓLICO são vitaminas que ajudam a 
gestante e o bebê.
O ferro ajuda a prevenir anemia materna e baixo peso no bebê.
O ácido fólico ajuda na formação do tubo neural, que dará origem à 
coluna vertebral e ao cérebro do bebê. 
Para serem mais bem aproveitados pelo organismo, o sulfato ferroso e o 
ácido fólico devem ser ingeridos diariamente (1 hora antes ou depois das 
refeições) e junto com frutas que contêm vitamina C. 

VITAMINAS PARA GESTANTES

CRUZADINHA

Ajude Ana a completar o diagrama com 
as frutas que são fontes de Vitamina C.

L

I
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O

PASSATEMPOPASSATEMPO

3.

2.

1.

4.

5.

6.

dica - 4. morango | 6. goiaba
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Prevenindo a toxosplamose
A toxoplasmose é uma doença causada por 
um parasita encontrado em fezes de gatos.

Não é considerada uma doença grave para a 
gestante, porém pode ser muito prejudicial 
ao bebê que está em desenvolvimento. 

A toxoplasmose na gestação pode causar 
aborto, má formação dos órgãos do bebê, 
microcefalia, hidrocefalia ou cegueira.

Para prevenir, é preciso tomar alguns 
cuidados! 

Ligue o gato as coisas que podem estar 
contaminadas com as suas fezes.

PASSATEMPOPASSATEMPO

Carne mal passsada Consumir alimentos
sem lavar

Cultivar plantas 
sem luvas

Usar luvas

Carne crua Lavar os alimentos

Carne bem passsada

Lavar as mãos

O SULFATO FERROSO e o ÁCIDO FÓLICO são vitaminas que ajudam a 
gestante e o bebê.
O ferro ajuda a prevenir anemia materna e baixo peso no bebê.
O ácido fólico ajuda na formação do tubo neural, que dará origem à 
coluna vertebral e ao cérebro do bebê. 
Para serem mais bem aproveitados pelo organismo, o sulfato ferroso e o 
ácido fólico devem ser ingeridos diariamente (1 hora antes ou depois das 
refeições) e junto com frutas que contêm vitamina C. 

VITAMINAS PARA GESTANTES

CRUZADINHA

Ajude Ana a completar o diagrama com 
as frutas que são fontes de Vitamina C.

L

I

M

a

O

PASSATEMPOPASSATEMPO

3.

2.

1.

4.

5.

6.

dica - 4. morango | 6. goiaba
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É domingo, dia de almoço em 
família, na casa da tia Tetê.

Olá, que bom que vocês chegaram,
Lena veio antes pra ajudar a 

preparar o almoço. Claro, eu já aprendi o que 
é bom pra saúde da Ana

e do bebê.

Hum, eu queria 
batata frita!

Hoje pode, Rafa.

Bom, mas temos 
uma novidade.

O que foi Zeca?

Falem logo!

Vamos ter uma menina!

Que bom!
Você vai ter uma irmã, Rafa.

Você está feliz?

Eu queria um irmãozinho!

Nem acredito que agora 
terei uma netinha. Vocês

tambem vão ser amigos, Rafa.

Vamos pensar em um nome 
pra ela, oque você acha, Rafa?

E quando ela chegar,
 você vai ensinar pra ela

 as suas brincadeiras favoritas!

Ah, então eu vou gostar
 de ter uma irmãzinha.

a revelação
É domingo, dia de almoço em 
família, na casa da tia Tetê.

Olá, que bom que vocês chegaram,
Lena veio antes pra ajudar a 

preparar o almoço.
Claro, eu já aprendi o que 

é bom pra saúde da Ana
e do bebê.

Hum, eu queria 
batata frita!

Hoje pode, Rafa.

Bom,  temos 
uma novidade.

O que foi Zeca?

Falem logo!

Vamos ter uma menina!

Que bom!
Você vai ter uma irmã, Rafa.

Você está feliz?

Eu queria um irmãozinho!

Nem acredito que agora 
terei uma netinha. Vocês

tambem vão ser amigos, Rafa.

Vamos pensar em um nome 
pra ela, o que você acha, Rafa?

E quando ela chegar,
 você vai ensinar pra ela

 as suas brincadeiras favoritas!

Ah, então eu vou gostar
 de ter uma irmãzinha.

a revelaçãoa revelação
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É domingo, dia de almoço em 
família, na casa da tia Tetê.

Olá, que bom que vocês chegaram,
Lena veio antes pra ajudar a 

preparar o almoço. Claro, eu já aprendi o que 
é bom pra saúde da Ana

e do bebê.

Hum, eu queria 
batata frita!

Hoje pode, Rafa.

Bom, mas temos 
uma novidade.

O que foi Zeca?

Falem logo!

Vamos ter uma menina!

Que bom!
Você vai ter uma irmã, Rafa.

Você está feliz?

Eu queria um irmãozinho!

Nem acredito que agora 
terei uma netinha. Vocês

tambem vão ser amigos, Rafa.

Vamos pensar em um nome 
pra ela, oque você acha, Rafa?

E quando ela chegar,
 você vai ensinar pra ela

 as suas brincadeiras favoritas!

Ah, então eu vou gostar
 de ter uma irmãzinha.

a revelação
É domingo, dia de almoço em 
família, na casa da tia Tetê.

Olá, que bom que vocês chegaram,
Lena veio antes pra ajudar a 

preparar o almoço.
Claro, eu já aprendi o que 

é bom pra saúde da Ana
e do bebê.

Hum, eu queria 
batata frita!

Hoje pode, Rafa.

Bom,  temos 
uma novidade.

O que foi Zeca?

Falem logo!

Vamos ter uma menina!

Que bom!
Você vai ter uma irmã, Rafa.

Você está feliz?

Eu queria um irmãozinho!

Nem acredito que agora 
terei uma netinha. Vocês

tambem vão ser amigos, Rafa.

Vamos pensar em um nome 
pra ela, o que você acha, Rafa?

E quando ela chegar,
 você vai ensinar pra ela

 as suas brincadeiras favoritas!

Ah, então eu vou gostar
 de ter uma irmãzinha.

a revelaçãoa revelação
O consumo de líquidos na gravidez é 

fundamental para a saúde da gestante 
e do bebê, pois ajuda a evitar a infecção 

urinária, o ressecamento da pele e o 
aparecimento de estrias e de edema

(inchaço), constipação intestinal 
(prisão de ventre), entre outros. 

Recomenda-se o consumo de no mínimo
2 litros de água por dia. 

PASSATEMPOPASSATEMPO

Ajude Ana a encontrar as garrafinhas 
de água escondidas na cena abaixo:
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Ana em... Xô, mosquito!
Olá, que bom que vocês chegaram,

já estava preocupada.
Como foi o passeio?

Eu adorei, vovó!
Brinquei muito!

Temos uma novidade.

É mesmo Rafa?
qual é a novidade?

Minha irmãzinha vai se 
chamar NINA!

Legal, é um lindo nome!

Eu também gostei!
É lindo, o Zeca que escolheu.

E você, ficou preocupada
com o quê, mamãe?

Com a Zika, Ana,
esses parques têm 

muito mosquito.

Eu não queria que ela 
fosse, mas ela disse que

estava protegida.

Eu também estou 
protegido. A mamãe 
passou repelente

várias vezes.

Mesmo assim, com a 
Zika não se brinca, Ana.

Isso, mãe, e eu também
estou com roupas 

compridas.

Ana em... Xô, mosquito!
ALGUNS DIAS DEPOIS: Após passarem a tarde de domingo no parque, 

Zeca deixa a tia Tetê em casa e vai visitar Lena...
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Ana em... Xô, mosquito!
Olá, que bom que vocês chegaram,

já estava preocupada.
Como foi o passeio?

Eu adorei, vovó!
Brinquei muito!

Temos uma novidade.

É mesmo Rafa?
qual é a novidade?

Minha irmãzinha vai se 
chamar NINA!

Legal, é um lindo nome!

Eu também gostei!
É lindo, o Zeca que escolheu.

E você, ficou preocupada
com o quê, mamãe?

Com a Zika, Ana,
esses parques têm 

muito mosquito.

Eu não queria que ela 
fosse, mas ela disse que

estava protegida.

Eu também estou 
protegido. A mamãe 
passou repelente

várias vezes.

Mesmo assim, com a 
Zika não se brinca, Ana.

Isso, mãe, e eu também
estou com roupas 

compridas.

Ana em... Xô, mosquito!
ALGUNS DIAS DEPOIS: Após passarem a tarde de domingo no parque, 

Zeca deixa a tia Tetê em casa e vai visitar Lena... A gestante precisa se proteger contra o mosquito que 
transmite Dengue, Zika e Chikungunya. 

É preciso acabar com os criadouros do mosquito, 
evitando acúmulo de água em pneus, latas, vasos de 
plantas e excesso de lixo em quintais. 

Você também pode usar roupas compridas, colocar 
telas nas janelas e portas de casa e  fazer  uso 
diário de REPELENTE, reaplicando quando 
necessário.

Essas doenças podem causar febre, dor no corpo, dor 
de cabeça, manchas vermelhas na pele e a Zika pode 
causar Microcefalia no bebê. 

PROTEJA-SE!

Ajude Ana a encontrar o caminho para se proteger da 
Dengue, Zika e Chikungunya.

PASSATEMPOPASSATEMPO

Labirinto

REPELENTE
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Vou conversar com a
enfermeira Flora.

Meus exames estão prontos 
e não aguento mais 

esperar.

Zeca, estou indo à 
unidade de saúde.

Você quer ir? 

Mas o que você 
vai fazer lá, Ana?

Hoje você não 
tem consulta. 

Mas por que 
está tão

preocupada?

Quero saber se está 
tudo certo. Existem muitas doenças

que podem passar da mãe para 
o bebê na gestação

Sim! Estava
falando sobre uma

doença dessas na TV,
a sífilis.

Pois é, a sífilis é transmitida pela
 relação sexual e pode causar 
problemas sérios para o bebê
se for adquirida na gestação.

Eu sei, ela pode causar
malformações e até

a morte do bebê.

Existem várias outras
doenças transmissíveis.

Você também deveria
fazer os exames.

Eu? Mas é você
quem está carregando 

o bebê.

Mesmo assim,
muitas doenças podem 

ser transmitidas através
da relação sexual.

Ok! Então vamos lá.
Também quero aprender

essas coisas com a 
enfermeira Flora.

Nada disso, a Flora disse
que o pai também

precisa se cuidar para
proteger o bebê.

Eu achava que o pré-natal 
era só pra gestante.

Além disso, você pode
aproveitar a oportunidade
para cuidar da sua saúde.

O QUE É SÍFILIS?O QUE É SÍFILIS?
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Vou conversar com a
enfermeira Flora.

Meus exames estão prontos 
e não aguento mais 

esperar.

Zeca, estou indo à 
unidade de saúde.

Você quer ir? 

Mas o que você 
vai fazer lá, Ana?

Hoje você não 
tem consulta. 

Mas por que 
está tão

preocupada?

Quero saber se está 
tudo certo. Existem muitas doenças

que podem passar da mãe para 
o bebê na gestação

Sim! Estava
falando sobre uma

doença dessas na TV,
a sífilis.

Pois é, a sífilis é transmitida pela
 relação sexual e pode causar 
problemas sérios para o bebê
se for adquirida na gestação.

Eu sei, ela pode causar
malformações e até

a morte do bebê.

Existem várias outras
doenças transmissíveis.

Você também deveria
fazer os exames.

Eu? Mas é você
quem está carregando 

o bebê.

Mesmo assim,
muitas doenças podem 

ser transmitidas através
da relação sexual.

Ok! Então vamos lá.
Também quero aprender

essas coisas com a 
enfermeira Flora.

Nada disso, a Flora disse
que o pai também

precisa se cuidar para
proteger o bebê.

Eu achava que o pré-natal 
era só pra gestante.

Além disso, você pode
aproveitar a oportunidade
para cuidar da sua saúde.

O QUE É SÍFILIS?O QUE É SÍFILIS?

A Sífilis é uma doença sexualmente transmissível que pode passar despercebi-
da, pois pode permanecer assintomática por anos. 
Seus sintomas podem se manifestar através de feridas na região genital, 
manchas no corpo, mãos e pés. 
É transmitida por uma bactéria através da relação sexual e pode passar da mãe 
para o bebê causando  problemas neurológicos, cegueira, surdez, malformações 
ósseas e a morte do feto.  
Quanto antes for descoberta e iniciado o tratamento, maior a chance de evitar 
sequelas para o bebê. 
Tanto a gestante, quanto o parceiro sexual devem realizar o tratamento, atra-
vés do uso de antibiótico.
É importante interromper as relações sexuais, até que seja confirmada a cura da 
doença. A única forma de evitar a sífilis é através do uso de camisinha nas 
relações sexuais.

passatempopassatempo
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1.

3.

5.
6.

7.4.

2.

Vamos conhecer as infecções sexualmente transmis-
síveis (IST). Essas doenças podem passar da mãe para o 
bebê, durante a gestação,  e causar vários problemas. É  
preciso ter cuidado! 
Complete a cruzadinha com as palavras destacadas no 
texto.

dica -7. parceiro  |  2. manchas 
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Durante a gestação, temos que tomar 
muito cuidado com as INFECÇÕES SEXUAL-
MENTE TRANSMISSÍVEIS. Vamos ligar  cada 
doença a seus sintomas e riscos para o 
bebê!. Lembre-se de que a única forma de 
se proteger é através do uso de CAMISI-
NHA.

relacione cada infecção com sua 
respectiva descrição.

São doenças que afetam o 
fígado e são transmitidas 
através da relação sexual 
e do contato com sangue 
contaminado. Pode ser 
transmitida da mãe para o 
feto na gravidez e existe a 
vacina para apenas um tipo 
da doença.

Causa verrugas, conheci-
das como condiloma. Pode 
ter sintomas aumentados 
durante a gestação. Existe  
risco de transmissão para 
o bebê durante o parto.

Doença causada por vírus, 
através do contato com 
feridas na relação 
sexual. As feridas são 
bolhosas, causam ardên-
cia e prurido (coceira) 
local. O bebê pode adqui-
rir a doença se tiver 
contato com as feridas na 
hora do parto.

Feridas e manchas pelo 
corpo. Pode   causar morte 
fetal, abortos,  malforma-
ção neurológica e cegueira 
no bebê se não tratada 
rapidamente.

Causam corrimento purulen-
to, ardência ao urinar e dor 
nas relações sexuais. Podem 
causar infecção nos olhos 
do bebê durante o parto 
normal e aborto devido à 
infecção. 

Doença transmitida pelo 
vírus HIV, que compromete o 
sistema imunológico. Sua 
transmissão ocorre através 
do contato sexual e contato 
de sangue entre indivíduos 
através de pérfuro cortan-
te. Pode ser transmitida 
para o bebê através da 
placenta e da amamentação.

PASSATEMPOPASSATEMPO

1

2

3

4

5

6

SINAIS DE ALERTA!

É preciso ficar atenta a alguns  sintomas durante a gravidez:

- Sangramento  vaginal: pode estar associado a risco de abortamento 
e problemas na placenta.

- Dores de cabeça, dor forte no estômago, visão turva e edema exces-
sivo: podem indicar pré-eclâmpsia,  que é um conjunto de problemas 
relacionados à pressão alta na gravidez.

- Diminuição ou ausência de movimentos fetais por período de 12 horas:  
pode estar relacionada a sofrimento do bebê e risco de aborto.

- Febre : pode ser sinal de infecção.

- Ganho excessivo de peso e aumento da sede:  pode estar relacionado a 
diabetes gestacional.

- Dor ao urinar :  pode ser sinal de infecção urinária.

Atenção! Na  presença desses sintomas, procure a materni-
dade ou a unidade de saúde mais próxima!

PASSATEMPOPASSATEMPO
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13.
14.

12.
11.

Complete a 
cruzadinha 

com as 
palavras 

grifadas no 
texto 
acima:
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Durante a gestação, temos que tomar 
muito cuidado com as INFECÇÕES SEXUAL-
MENTE TRANSMISSÍVEIS. Vamos ligar  cada 
doença a seus sintomas e riscos para o 
bebê!. Lembre-se de que a única forma de 
se proteger é através do uso de CAMISI-
NHA.

relacione cada infecção com sua 
respectiva descrição.

São doenças que afetam o 
fígado e são transmitidas 
através da relação sexual 
e do contato com sangue 
contaminado. Pode ser 
transmitida da mãe para o 
feto na gravidez e existe a 
vacina para apenas um tipo 
da doença.

Causa verrugas, conheci-
das como condiloma. Pode 
ter sintomas aumentados 
durante a gestação. Existe  
risco de transmissão para 
o bebê durante o parto.

Doença causada por vírus, 
através do contato com 
feridas na relação 
sexual. As feridas são 
bolhosas, causam ardên-
cia e prurido (coceira) 
local. O bebê pode adqui-
rir a doença se tiver 
contato com as feridas na 
hora do parto.

Feridas e manchas pelo 
corpo. Pode   causar morte 
fetal, abortos,  malforma-
ção neurológica e cegueira 
no bebê se não tratada 
rapidamente.

Causam corrimento purulen-
to, ardência ao urinar e dor 
nas relações sexuais. Podem 
causar infecção nos olhos 
do bebê durante o parto 
normal e aborto devido à 
infecção. 

Doença transmitida pelo 
vírus HIV, que compromete o 
sistema imunológico. Sua 
transmissão ocorre através 
do contato sexual e contato 
de sangue entre indivíduos 
através de pérfuro cortan-
te. Pode ser transmitida 
para o bebê através da 
placenta e da amamentação.

PASSATEMPOPASSATEMPO

1

2
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SINAIS DE ALERTA!

É preciso ficar atenta a alguns  sintomas durante a gravidez:

- Sangramento  vaginal: pode estar associado a risco de abortamento 
e problemas na placenta.

- Dores de cabeça, dor forte no estômago, visão turva e edema exces-
sivo: podem indicar pré-eclâmpsia,  que é um conjunto de problemas 
relacionados à pressão alta na gravidez.

- Diminuição ou ausência de movimentos fetais por período de 12 horas:  
pode estar relacionada a sofrimento do bebê e risco de aborto.

- Febre : pode ser sinal de infecção.

- Ganho excessivo de peso e aumento da sede:  pode estar relacionado a 
diabetes gestacional.

- Dor ao urinar :  pode ser sinal de infecção urinária.

Atenção! Na  presença desses sintomas, procure a materni-
dade ou a unidade de saúde mais próxima!

PASSATEMPOPASSATEMPO
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1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

13.
14.

12.
11.

Complete a 
cruzadinha 

com as 
palavras 

grifadas no 
texto 
acima:
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Brigadeiro de casca de banana

Ingredientes:

2 latas de leite condensado;
2 colheres de sopa de manteiga sem sal;
4 colheres de sopa de chocolate em pó;
4 unidades de casca de banana.

Modo de preparo:

Higienize as cascas de banana com 
hipoclorito de sódio e corte-as em cubi-
nhos. Bata todos os ingredientes, com 
exceção da manteiga, no liquidificador. Em 
uma panela em fogo médio derreta a 
manteiga e acrescente a mistura do liqui-
dificador. Mexa até o brigadeiro soltar 
do fundo da panela. Deixe esfriar.
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Purê de banana da terra
Ingredientes:

2 bananas-da-terra maduras;
2 colheres de sopa de queijo parmesão;
50 ml de creme de leite fresco;
Tempere a gosto.

Modo de preparo:

Cozinhe as bananas com casca em uma 
panela com água por 15 minutos. Des-
casque e coloque, ainda quente, no pro-
cessador ou liquidificador com o creme e 
o queijo. Processe até ficar bem unifor-
me. Se precisar, acrescente um pouco de 
leite para aquecer o purê antes de servir.

Brigadeiro de casca de banana

Ingredientes:

2 latas de leite condensado;
2 colheres de sopa de manteiga sem sal;
4 colheres de sopa de chocolate em pó;
4 unidades de casca de banana.

Modo de preparo:

Higienize as cascas de banana com 
hipoclorito de sódio e corte-as em cubi-
nhos. Bata todos os ingredientes, com 
exceção da manteiga, no liquidificador. Em 
uma panela em fogo médio derreta a 
manteiga e acrescente a mistura do liqui-
dificador. Mexa até o brigadeiro soltar 
do fundo da panela. Deixe esfriar.

Atenção: açúcar e doces na gravidez devem 
ser consumidos com moderação, para evitar 
o diabetes gestacional e a obesidade.
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Acho que a 
Nina está 

chegando...

Sério????  
Ohhh, então 

vamos correndo 
para a 

maternidade. 

Calma, ainda não está 
na hora, eu apenas 

perdi o tampão mucoso 
e estou tendo as 
contrações de 

treinamento.

E o que 
precisamos 

fazer?

Minha irmã vai 
nascer, 
mamãe?

O tampão é uma secre-
ção com raios de 

sangue. Indica que o bebê 
está a caminho.  Mas 
isso pode demorar.

Eu aprendi  lá no grupo de 
gestantes!  As contrações 

que estou sentindo não 
duram muito tempo e são 

irregulares. Não sinto dor. 
São apenas contrações de 

treinamento.

O GRANDE DIAO GRANDE DIA

Sim! 
Bastante.

Você precisa conferir 
se está tudo certo 

com o carro e pensar 
em quanto tempo vamos 
gastar para chegar à 

maternidade mais 
próxima...

Achei que eu 
não precisava 

me preocupar...

A contração é uma 
dor que vai e volta. 
Precisamos ir para 
maternidade se a 

dor ficar muito forte 
e em intervalos 
mais curtos, se a 
bolsa romper, ou 

se não sentirmos o 
bebê mexer.

 Temos que ficar atentos! 
 esperar as contrações 

aumentarem , mas isso pode 
demorar, OU NÃO.

Eu já arrumei as malas. Todos 
os documentos estão lá.

e ela está 
mexendo?

depois de algumas horas, Zeca leva Rafa à casa da vovó 
Lena, para se prepararem para o momento de ida a 

maternidade, para a chegada de Nina.
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Precisamos ir 
agora!!! A bolsa 

rompeu.

Respira, Ana! 
Vai dar tudo 

certo!
Nossa NIna 

está chegando, 
Zeca!
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Precisamos ir 
agora!!! A bolsa 

rompeu.

Respira, Ana! 
Vai dar tudo 

certo!
Nossa NIna 

está chegando, 
Zeca!

 SINAIS DE PARTO

Os sinais de parto variam de mulher pra mulher, podendo cada uma ter 
uma experiência diferente, sendo a duração de dias ou de horas dependen-
do de cada  caso.  O primeiro sinal de que o parto está próximo é a saída 
de um muco espesso pela vagina (tampão mucoso ),  que pode estar 
acompanhado de traços de sangue. 

Outro sinal são as contrações que se tornam cada vez mais fortes, 
acompanhadas de dor nas costas e dor abdominal parecida com a 
cólica menstrual. Essas contrações vão ficando mais intensas e 
frequentes com intervalos regulares que podem ser contados no 
relógio. Os intervalo entre uma contração e outra pode ser de 3 a 5  
minutos e vão diminuindo com o passar do tempo. Esse é o sinal mais 
indicado de que o parto está próximo.

Você também poderá ter perda de líquido pela vagina devido ao rompi-
mento da bolsa das águas, que nem sempre acontece em todas as 
mulheres. Essa perda de líquido poderá ser em grande ou pouca quanti-
dade, sendo, nesse caso, necessário procurar a maternidade mesmo na 
ausência de contrações. É importante prestar atenção à cor e ao cheiro 
do líquido que saiu.

PASSATEMPOPASSATEMPO

Encontre as 
palavras que estão 

em destaque no 
texto acima

C G H D I E L B J T X
S I N A I S D O M A E
P Y L R J P L L N M F
L T S D C E N S A P R
C O H I A S Q A B A E
C B R C B S D Y H O Q
O D T C D O O M I M U
N A F O R T E S T U E
T C Ç L E O S Ç U C N
R H T I O A A C P O T
A O I C G O M K N S E
Ç N W A S Y A V R O S
O M T L I Q U I D O I
E S O N O L A B H R J
S E R E G U L A R E S 
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Escolha da maternidade

É importante saber qual maternidade você deve 
procurar na hora do parto. Conhecer a maternidade 
irá deixá-la mais tranquila e confiante.

Calcule antecipadamente o tempo que irá gastar 
para chegar à maternidade  escolhida.

Você tem o direito a um acompanhante, à sua 
escolha,  durante todo o período de internação.

É importante receber o apoio da família e dos 
profissionais que irão ajudá-la nesse momento.

Fique tranquila, faça tudo com calma e segurança.

Em breve seu bebê estará perto de você. Ele deve 
ser recebido com muito amor e carinho!

Ana está  em trabalho de parto. 
Vamos ajudá-la a chegar à maternidade?

PASSATEMPOPASSATEMPO dicas para se preparar 
para o parto

dicas para se preparar 
para o parto

As roupas do bebê 
devem ser previamente lavadas 

com sabão neutro e também 
devem ser passadas.

As etiquetas devem ser retira-
das para não incomodar o 

recém-nascido.

roupinhas, considerando 
possibilidade de 2 trocas 
diárias, portanto, 6 de 
cada (calça com pé, maca-
cão com botões, bodies, 
par de meias e luvas).

identidade, cartão de 
pré-natal, cartão do sus, 
cartão de vacina e todos 
os exames realizados 
durante o pré-natal.

1 pacote de fraldas 
descartáveis tamanho RN.

fraldas de tecido e 
paninhos de boca.

1 par de chinelos.

1 manta de algodão. calcinhas altas e uma 
cintura firme pós-parto.

saquinhos para roupa suja. absorvente noturno.

produtos de higiene. produtos de higiene pesso-
al e maquiagem para sair 
linda da maternidade.

manta de lã, cobertor e 
gorro se estiver frio.

3 a 4 camisolas ou pijamas 
confortáveis e roupa para 
sair do hospital.

sutiãs de algodão, com 
alças largas e abertura 
para amamentação.

MALA DO BEBÊ MALA DA GESTANTE

CONSIDERE A POSSIBILIDADE DE FICAR 3 DIAS 
NA MATERNIDADE!
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A chegada do bebê...A chegada do bebê...

Deve ser a minha irmã 
chegando, vovó.

pode deixar que eu atendo.

Eu não disse!
Estava com saudades,

mamãe.

Eu também, meu 
filho, venha dar um 
abraço na mamãe.

Rafa está em casa com a avó,
Lena e a tia Tetê. Todos 

aguardando a chegada da NiNa.

Buááá´...
Buááááá!!!!!!!

DIM
DOM

Sim, Rafa, pelo visto 
teremos muito trabalho...

ela já acordou,
papai?

 A Nina, não é linda, Rafa?

Parece um anjinho! Minha irmã é tão pequena.
Eu posso pegar a Nina?

Agora ela está dormindo, filho.
Vamos colocá-la no berço.

Eu quero ajudar.
O papai disse 

que eu ia cuidar
 dela também!

Claro Rafa, vamos lá no
quartinho dela?

Nina nasceu bem e recebeu alta no dia esperado. 
Hoje está indo para casa acompanhada da mamãe Ana e do 

papai Zeca. Enquanto estava na maternidade, recebeu a visita 
da vovó Lena e da tia Tetê. Somente Rafa ainda não conhece 

a irmã e está ansioso por isso.

gabarito
Passatempo 1 (pág 8)- consulte a resposta com a 
enfermeira responsável.

Passatempo 2 (pág 10)- ligações corretas: 
A. usar sutiãs reforçados, com alças largas e sem 
aro; B. Evitar jejuns prolongados;  C. Evitar 
deitar-se após as refeições (aguardar 1 a 2h).

Passatempo 3 (pág 13)- Jogo dos 7 erros: 
cabelo da ana; brinco da ana; uma flor do vestido da 
ana; injeção/ na mão da flora; bolso da flora; 
bordado no jaleco da flora e presilha de cabelo da 
flora.

Passatempo 4 (pág 19)- Alimentos saudáveis para 
a gestante: carne; legumes; feijão; laticíneos; 
oleaginosas; verduras; frutas e peixes.

Passatempo 5 (pág 20)-cruzadinha vitaminas: 
1. limão; 2. acerola; 3. abacaxi; 4. morango; 5. laranja; 
6. goiaba.

Passatempo 6 (pág 21)- toxoplasmose: 
carne mal passada; consumir alimento sem lavar; 
cultivar plantas sem luvas e carne crua.

Passatempo 7 (pág 25)- consulte a resposta com a 
enfermeira responsável.

Passatempo 8 (pág 27)-cruzadinha doenças 
sexualmente transmissíveis: 1. tratamento; 2. 
manchas; 3. sífilis; 4. pés; 5. camisinha; 6. feridas; 7. 
parceiro.

Passatempo 9 (pág 28)- ligue os quadros às 
respectivas doenças: 1. sífilis; 2. gonorréia e 
clamídia; 3. aids; 4. herpes; 5. hpv; 6. hepatites b e c. 

Passatempo 10 (pág 29)- cruzadinha sinais de 
alerta: 1. sede; 2. movimentos; 3. ausência; 
4. abortamento; 5. infecção; 6. dores; 7. diabetes; 8. 
placenta; 9. cabeça; 10. pre-eclampsia; 11. febre; 12. 
sangramento; 13. estômago; 14. edema.

Passatempo 11 (pág 35)- consulte a resposta com a 
enfermeira responsável.

Passatempo 12 (pág 36)- consulte a resposta com 
a enfermeira responsável.

38



gabarito
Passatempo 1 (pág 8)- consulte a resposta com a 
enfermeira responsável.

Passatempo 2 (pág 10)- ligações corretas: 
A. usar sutiãs reforçados, com alças largas e sem 
aro; B. Evitar jejuns prolongados;  C. Evitar 
deitar-se após as refeições (aguardar 1 a 2h).

Passatempo 3 (pág 13)- Jogo dos 7 erros: 
cabelo da ana; brinco da ana; uma flor do vestido da 
ana; injeção/ na mão da flora; bolso da flora; 
bordado no jaleco da flora e presilha de cabelo da 
flora.

Passatempo 4 (pág 19)- Alimentos saudáveis para 
a gestante: carne; legumes; feijão; laticíneos; 
oleaginosas; verduras; frutas e peixes.

Passatempo 5 (pág 20)-cruzadinha vitaminas: 
1. limão; 2. acerola; 3. abacaxi; 4. morango; 5. laranja; 
6. goiaba.

Passatempo 6 (pág 21)- toxoplasmose: 
carne mal passada; consumir alimento sem lavar; 
cultivar plantas sem luvas e carne crua.

Passatempo 7 (pág 25)- consulte a resposta com a 
enfermeira responsável.

Passatempo 8 (pág 27)-cruzadinha doenças 
sexualmente transmissíveis: 1. tratamento; 2. 
manchas; 3. sífilis; 4. pés; 5. camisinha; 6. feridas; 7. 
parceiro.

Passatempo 9 (pág 28)- ligue os quadros às 
respectivas doenças: 1. sífilis; 2. gonorréia e 
clamídia; 3. aids; 4. herpes; 5. hpv; 6. hepatites b e c. 

Passatempo 10 (pág 29)- cruzadinha sinais de 
alerta: 1. sede; 2. movimentos; 3. ausência; 
4. abortamento; 5. infecção; 6. dores; 7. diabetes; 8. 
placenta; 9. cabeça; 10. pre-eclampsia; 11. febre; 12. 
sangramento; 13. estômago; 14. edema.

Passatempo 11 (pág 35)- consulte a resposta com a 
enfermeira responsável.

Passatempo 12 (pág 36)- consulte a resposta com 
a enfermeira responsável.



Programa de Pós-Graduação
em Enfermagem - UFES

Laboratório e Observatório
de Ontologias Projetuais


