
ALTA... E AGORA?

Departamento da Mulher

INFORMAÇÃO PARA O/A UTENTE E FAMÍLIA

PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

Deve estar sempre sob a vigilância de um/a adulto/a;

Não o/ a deixar sozinho/a em cima da cama, sofá ou bancada;

Prevenção do Síndrome da Morte Súbita: Dormir sempre 
de barriga para cima, com os pés junto ao fundo do berço/
alcofa, num colchão firme sem almofada; cobrir até ás axilas 
com os braços de fora; não colocar peluches, ou outros 
objetos no berço;

A temperatura do quarto deve ser entre 18ºC e 21ºC. Evitar 
colocar o/a bebé perto de saídas de ar quente e de janelas 
abertas e exposto ao sol;

Mantenha os líquidos quentes afastados; 

Verifique a temperatura da água do banho, colocar primeiro 
a água fria na banheira e só depois a água quente (36,5-37ºC);

O vestuário deve ser adequado à temperatura ambiente, não 
colocar fios, pulseiras e anéis no/na bebé;

Deve transportá-lo/a num sistema de retenção (cadeira de 
transporte) adequado à sua idade e peso, com a etiqueta 
de homologação universal;

Manter o telemóvel afastado do/a recém-nascido/a;

Desengasgamento: Desobstruir a boca do/da bebé e de 
imediato colocar de barriga para baixo, bater nas costas até 
chorar.

A SUA EQUIPA DE ENFERMAGEM MAIS PERTO DE SI !

Serviço de Obstetrícia: Piso 3
214348407

SINAIS DE ALERTA PARA O/A RECÉM-NASCIDO
Recusa ou desinteresse em mamar;
Dificuldade respiratória;
Vómitos;
Prostração ou irritabilidade marcada;
Febre >38ºC axilar ou 38,5ºC rectal;
Icterícia (coloração da pele amarela);
Pele e mucosas secas e desidratadas, olhos ou fontanelas 
afundadas;
Diarreia ou 48 horas sem evacuar;
Secreção amarela, rubor, cheiro fétido no coto umbilical 
(Sinal de infeção);
Diarreia ou 48h sem evacuar.

CASO APRESENTE ALGUM DESTES SINAIS 
CONSULTE UM/A PROFISSIONAL DE SAÚDE

Orientações para  a Alta 
Teste do Pezinho: entre o 3º e o 6º dia de vida;
Consulta de vigilância infantil: nos primeiros 15 dias de 
vida;
Vacinas: 2 meses de vida e consoante o Plano Nacional de 
Vacinas;
Vigiar o peso
Estar sempre acompanhado/a do Boletim de Saúde Infantil 
e do Boletim de Vacinas.

RECÉM NASCIDO/A
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ORIENTAÇÕES PARA A ALTA DA MÃE
Consulta de Revisão Pós-Parto - entre a 4ª a 6 ª semana 
após o nascimento do/a recém-nascido/a; 

Consulta de planeamento familiar - até 15 dias após a alta. 
Marcar no Centro de Saúde da Área de Residência;

Em caso de Cesariana, deve realizar o penso cirúrgico de 
3/3 dias, ou caso esteja repassado/molhado, no seu 
Centro de Saúde. Os pontos são retirados entre o 8º e o 
10º dia após a cirurgia.

SINAIS DE ALERTA PARA A PUERPÉRA
Febre > 38ºC;

Dor de cabeça/pescoço (cefaleias e cervicalgias);

Mamas tensas ou com local de tumefação, com dor, calor 
ou vermelhidão (rubor) (Sinais de mastite);

Dor pélvica/abdominal que não melhora após toma de 
paracetamol (1 gr 8/8h) ou ibuprofeno (400mg 8/8h);

Perda de sangue vivo por via vaginal em abundante 
quantidade (Hemorragia) e/ou com cheiro fétido;

Sinais inflamatórios como dor, vermelhidão (rubor), 
calor, tumefação e/ou edema nos pontos do períneo;

Dor, calor, vermelhidão (rubor) numa zona do membro 
inferior (sinais de tromboflebite);

CASO APRESENTE ALGUM DESTES SINAIS 
CONSULTE UM/A PROFISSIONAL DE SAÚDE

LEI DA PARENTALIDADE
Licença gozada exclusivamente pela mãe
120 dias remunerados a 100%.

Licença de Parentalidade Partilhada (mãe e pai)
150 dias (120 + 30) remunerados a 100% ou 180 dias (150 +30) 
remunerados a 83% - Licença de Maternidade.
30 dias remunerados a 100% - Licença de Paternidade.
No caso de nascimentos múltiplos, acresce um período de 30 
dias por cada gémeo/a além do/a primeiro/a.

Licença de Paternidade:
O pai dispõe de 20 dias obrigatórios e 5 dias facultativos.
Os primeiros 5 dias são gozados, imediatamente após o 
nascimento.
No caso de nascimentos múltiplos, a esta licença acrescem 
2 dias úteis por cada gémeo/a além do/a primeiro/a.

Licença Parental Alargada
Os pais podem gozar 3 meses cada um, remunerados a 25%.
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MÉTODOS IRREVERSÍVEIS

MÉTODO DE AMENORREIA LACTACIONAL
(Implica estas 3 condições em simultâneo)

MÉTODO BARREIRA

Pílula progestativa
(“da amamentação”)
Implante subcutâneo 

Injectavel

Dispositivos Intrauterinos
Sistema Intrauterino

Dispositivos Intrauterinos
Sistema Intrauterino

Pilula progestativa
Implante subcutâneo

Injetável  

      Pilula combinada

Pílula Combinada
Adesivo transdérmico

Anel vaginal

0 a 3 semanas 
após o parto

Imediatamente ou 4 a 6 
semanas após o parto

Laqueação de Trompas (Mulher)
Vasectomia (Homem)

Aleitamento Materno Exclusivo, com mamadas 
diurnas e noturnas, com intervalos inferiores a 
6 horas no período noturno 
Ausência de menstruação (amenorreia)
Recém-nascido/a com menos de 6 meses

Preservativo Masculino
Preservativo Feminino

Diafragma 

Imediatamente ou 4 a 6 
semanas após o parto

0 a 3 semanas
após o parto

6 meses após o
parto

3 a 6 semanas
após o parto

CONTRACEÇÃO NO PERÍODO PÓS-PARTO 
A atividade sexual deve ser reiniciada após revisão pós-
-parto;

Consulte um/a profissional de saúde sobre o método de 
contraceçao  mais eficaz para si e o período em que pode 
iniciar; 

A OMS recomenda um intervalo de 24 meses entre 
duas gestações.

AMAMENTAÇÃO
Nos primeiros dias a amamentação pode ter um horário 
irregular. O/A bebé pode mamar cerca de 8 a 12 vezes nas 
24h. O intervalo entre as mamadas não deve ser  superior a 
3h/4h no primeiro mês da vida.
No final da mamada extraia um pouco de leite, e massaje os 
mamilos e aréolas para os proteger.
Para apoio ao aleitamento materno, estão disponíveis os 
seguintes contactos:
Serviço de Obstetrícia - 214 348 407
Consulta de amamentação no Serviço de Consultas Externa 
do HFF , agendar através do contacto telefónico 214348308 
Núcleo de Aleitamento Materno do HFF;
aleitamentomaterno@hff.min-saude.pt
Linha de Apoio “Vamos dar de Mamar”;
dardemamarsim@ajudademae.pt
Apoio telefónico e presencial gratuito- 961 488 816 
Facebook Dar de Mamar Ajudademae 
vamosdardemamar.org
Linha de apoio SOS Amamentação;
Apoio telefónico e presencial voluntário- 213 880 915 
Whatsapp 915 340 900/962 974 915 sosamamentação.org

Centro de Saúde da área de residência.

PUÉRPERA


