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O Instituto Federal da Paraíba organizou uma cartilha que versa, em sua essência, 

sentimentais são permanentes, cultiva a vivência da eternidade. A afeição entre 

que se convergem na celebrada instituição familiar.

nos estágios da gestação, da adoção e da preparação paterna. Por isso, a Diretoria 
de Desenvolvimento de Pessoas do IFPB organizou três cartilhas com temas 

o nascimento da criança. A segunda cartilha, do Futuro Pai, orienta os pais sobre o 

meio familiar.
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Apresentação
A geração de uma nova vida, o acompanhamento diário do desenvolvimento do 
bebê, os preparativos para a chegada desse novo membro da família, todo esse 
universo que se forma em torno da gestação de uma nova vida requer cuidados, 

mãe.

Sabendo disso, a Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas (DDP), setor ligado à 
Diretoria Geral de Gestão de Pessoas do Instituto Federal da Paraíba, elaborou a 

e colabore com essa importante fase da vida do servidor.



1.O pai também engravida
A gestação costuma ser vista comumente como coisa de mulher. No entanto, 

embora os pais não possam sentir minuto a minuto o que está acontecendo lá 

dentro do útero, é possível, sem dúvida nenhuma, participar.
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assim como acontece com a mãe, você, como futuro papai, 
participará integralmente do processo, das alegrias, das 

O papel do pai tem sido cada vez mais valorizado. Os maus 
tratos à gestante ou o seu abandono por parte do companheiro 

fazem parte da vida das mamães.

Caso você sinta insegurança ou puro medo diante do fato de que, em breve, 
você será um dos responsáveis pelos cuidados com um bebê, saiba que você 

cabeça, provocando preocupação. Isso acontece porque, ao contrário do amor 
(que vem naturalmente), os conhecimentos de cuidados com um bebê devem 
ser aprendidos.

A melhor maneira de lidar com essa inevitável consequência da mudança que 

1.1 Qual o seu papel 
na chegada do(a)



Seja atencioso e atento

para sua companheira o quanto você está gostando do corpo dela grávida. Tire 
fotos para registrar o crescimento da barriga. Faça uma boa massagem quando 

Esteja presente

em casa. Quando voltar ao trabalho, procure otimizar o seu tempo disponível e 
procure estar em casa o quanto for possível.

Tenha em mente que, independente de quão estressante física e emocionalmente 
o seu trabalho for, não há nada mais desgastante do que cuidar de um bebê 

A presença de uma mulher em trabalho de parto 

congestionada, mantenha o tanque cheio e, o mais 

hora”.



10

A decoração do quarto do bebê e a escolha do melhor carrinho e das primeiras 
roupinhas são tema de enorme interesse para a gestante, mesmo que pareçam 
menos importantes para você. 

(que são muitas) de cadeirinhas para o carro.

Por incrível que pareça, os nove meses de gravidez passam tão rápido que 

absolutamente pronto quando o bebê nascer. 

acertando os ponteiros.

1.2 O pré-natal do 
parceiro

aos pais do futuro bebê durante os nove meses de 
gravidez, visando melhorar e evitar problemas para a 
mãe e a criança, nesse período e no momento do parto.



Durante a gestação, sua mulher precisará ter uma 

essas mudanças de estilo de vida para que ela não 

nas atividades físicas que ela possa fazer para 

caminhadas, hidroginástica, yoga, pilates. Aproveite 

SUS disponibilizam alguns serviços para o parceiro da gestante, como a realização 

Grupo sanguíneo 
e fator Rh

O tipo de sangue da mãe. Se a gestante tem Rh negativo
e o pai do bebê tem Rh positivo, ela deve fazer outro 

nascimento, caso o bebê tenha Rh positivo, a mulher 
deverá tomar uma vacina em 
parto
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A 
pode passar da gestante para o bebê durante a gravidez 
e pode causar aborto, morte do feto, parto prematuro, 

nascido. Em caso de teste positivo, tanto a gestante 
quanto seu(sua) parceiro(a) devem ser tratados o mais 
rápido possível. O teste deve ser realizado por ambos(as) 
no primeiro e no terceiro trimestre de gravidez.

O , doença que compromete o 
sistema de defesa do organismo, provocando a perda da 
resistência e da proteção contra outras doenças. Pode 
ser transmitido do parceiro para a mãe e dessa para o 

Testes para 
hepatite B 

Vírus da , que pode passar do parceiro para 
a mãe e dessa para o bebê durante a gravidez. Caso 
você tenha o vírus, seu bebê poderá ser protegido se 
receber a vacina e a imunoglobulina para hepatite B nas 

.



2.A chegada do bebê
Toda a atenção e carinho acumulados nos nove meses de gestação culminam 

com o tão esperado nascimento do bebê. É um momento especial para toda a 

família, que também requer planejamento e cuidado.
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Será que, depois de meses de espera e acompanhamento 
do desenvolvimento do seu bebê, você estará preparado 
para a hora do nascimento? Apresentamos, a seguir, 

bebê.

e seu acompanhante, durante o trabalho de parto e o parto. 

para o momento do parto, tente a apoiar e a acalmar para que este importante 
momento ocorra da melhor forma possível.

um misto de ansiedade, medo e impotência. O que fazer? O que dizer? Como 

vir o sangue? Vou saber pegar o bebê? 

onde me troco e espero intermináveis 20 minutos para entrar na sala de parto. 

acelera meu coração, faz a boca secar. Quando menos espero, ouço aquele 
choro agudo seguido de uma movimentação. 

2.1 Preparando para 
nascer



Corta aqui, limpa ali, leva pra lá. É uma avalanche de sentimentos. Minhas 

orelha a orelha. Fizemos uma pessoa. Nasceu um pai!”.

2.2 Mitos e verdades 
sobre o parto 
normal

. No parto natural, o 

A cesárea pode ser importante e necessária para salvar a vida da mulher e da 
, 

como no caso de o bebê estar atravessado ou em sofrimento, quando o cordão ou 
a placenta está fora do lugar e impedindo a saída da criança, quando a mãe sofre 

porte que pode apresentar riscos para a mulher e para o bebê se for realizada sem 
a necessidade.

que o trabalho de parto está prolongado. O tempo de trabalho de parto varia 
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com medicação e toques vaginais repetidos.

 

preservar a força e a musculatura.

 

sofrimento e termina com o nascimento de uma nova vida. Por outro lado, a dor 

 

 

obstetras recomendam que a mulher faça um intervalo de 2 anos antes de ter 

cicatriz da cesárea anterior e ocasionar uma hemorragia interna.

 

 

mais lenta e dolorosa. Em mulheres que tiveram parto normal, o retorno às 



para a formação do apego. Se ele(a) nascer bem, ela deve ser a primeira pessoa a 

à vida. 

ainda mais o vínculo.

Lave as mãos com água e sabão sempre que for pegar o bebê ou cuidar 
dele;

Lave a banheira antes do banho;

Garanta que o seu bebê receba todas as vacinas necessárias e previstas 
na caderneta de vacinação;

teste do pezinho, da orelhinha, do coraçãozinho e do olhinho.

2.3 Os cuidados 
com o bebê



18

Amamentação

Para a maioria das mães, o início do aleitamento demanda um certo tempo e 

amamentação e tenha bastante paciência, de forma a transmitir calma e segurança 
para a mãe.

A chegada do bebê quebra as rotinas antes estabelecidas e as tarefas da casa 

(para mais ou para menos).

Caso você note que ela se encontre mais chorosa 
ou que está tendo algum tipo de problema 

bem. Algumas mulheres podem ter depressão 

cuidados que o bebê precisa, principalmente nos 
primeiros meses.

nascido que podem ser assumidas por você.

Banco de leite

Se a mãe do bebê produz mais leite do que ele mama, ela pode ser uma doadora de 
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localizados nas cidades de João Pessoa, Santa Rita, Itabaiana, Santa Luzia, Sousa, 

http://static.paraiba.pb.gov.br/2013/09/Rede-Paraibana-de-Bancos-de-Leite.pdf



Várias leis asseguram que a pai tenha como garantir um acompanhamento 

adequado da gestante e do bebê durante a sua gravidez. Há também benefícios 

que se estendem até após o nascimento da criança, de modo a garantir o tempo 

mínimo de contato entre a mãe ou o pai com o seu bebê – como é o caso das 

cada um deles:

3. Conheça os seus direitos



necessária

no parto 

obrigados a permitir a presença, 

acompanhante durante todo o 
período de trabalho de parto, 

gestante.

(Artigo 83 da Lei 

de 23 de fevereiro 
de 2010)

Os servidores que, por motivo 
de doença, necessitarem prestar 

ou companheiro, pai, mãe, 

enteado ou dependente que viva 

assentamento funcional, desde que 
a referida assistência não possa 
ser prestada simultaneamente com 

mas essa comprovação poderá
ser dispensada, desde que a
licença não ultrapasse o período
de 3 (três) dias corridos, e a soma
dessas licenças, dentro de uma

(quatorze) dias,

e um documento que 
comprove o parentesco 
do enfermo com o ser
vidor

O servidor deverá abrir um 
processo eletrônico no SUAP 
com a documentação neces
sária, que deverá ser encami
nhado à Gestão de Pessoas 
do campus em que o servidor 
está lotado. Caso o enfermo 
não conste no assentamen
to funcional do servidor, de

processo eletrônico encami
nhado à DCPP para que o 

dependente para esse tipo 

documento que comprove o 
vínculo.

neração, podendo ser 

(trinta) dias, mediante 

cedendo esses prazos, 
a licença será sem re

(noventa) dias.



direito de ter o seu primeiro registro 
civil, a certidão de nascimento, de 
forma gratuita.

Certidão de nascimen
to, carteira de identida
de ou certidão de casa

da Declaração de Nas

dida pela maternidade.

Levar a documentação a 

um ponto de atendimento 
cartorial destinado facilitar a 
vida dos pais na emissão da 
certidão.

 (Artigo 208 da Lei 

Licença concedida aos servidores 
pelo nascimento ou adoção de 

remunerados, tendo início a partir 
da data de nascimento ou da 
adoção.

Certidão de nascimento 
do bebê ou termo de 
adoção.

O servidor deverá abrir um 
processo eletrônico no Suap, 
endereçado ao setor Gestão 
de Pessoas da sua Unidade, 

necessária.

5 dias consecutivos.

Benefício concedido aos servidores, 
acrescentando 15 dias aos 5 de 

Certidão de nascimento 
do bebê ou termo de 
adoção.

É imprescindível que a solici
tação de prorrogação ocorra 

nascimento do bebê. A forma 

ser feita em um processo à 
parte.

15 dias consecutivos e 
se iniciará no dia sub

ternidade.



necessária

mesmo no caso de natimorto, 
em valor equivalente ao menor 

nascido(a).

disponível no Portal do 
Servidor (Área Formu

de nascimento na qual 

O servidor deverá abrir um 
processo eletrônico no Suap, 
endereçado ao setor Gestão 
de Pessoas da sua Unidade, 

necessária.

que será creditada no 
contracheque do servi
dor solicitante.

Benefício concedido ao servidor 

tador de necessidades especiais, 
de qualquer idade, desde que com

respondam à idade mental relativa 

básicos.

disponível no Portal do 
Servidor (Área Formu

de nascimento na qual 

O servidor deverá abrir um 
processo eletrônico no Suap, 
endereçado ao setor Gestão 
de Pessoas da sua Unidade, 

necessária.

plete seis anos de ida
de.



, 

 menores de 12 (doze) anos de idade.

da data de nascimento ou adoção. Diferente de um  realizado 

procedimentos para essa inclusão serão diferentes.

no plano

Certidão de 
Nascimento, na 
qual conste o 

nascido;

Termo de adesão 
preenchido e 
assinado pelo 

os dados do 

O servidor 
deverá abrir 
um processo 
eletrônico 
no Suap, 
endereçado ao 

certidão de 
nascimento e o 
termo de adesão.

nenhuma ação 
por parte do 
servidor para que 
o ressarcimento 
referente ao 

3.1 Inclusão do recém 
nascido no plano de 
saúde



no plano

Certidão de
Nascimento, na
qual conste o

nascido;

contracheque
do servidor.

O servidor deverá entrar 
em contato com a Assifpb 
para se informar sobre a 
melhor forma de apresentar 

É preciso que o servidor inclua o novo dependente 

implantado. Para tanto, ele deve abrir um processo no 

formulário de pedido de ressarcimento (disponível em 

da certidão de nascimento em que conste o CPF do 

Certidão de
Nascimento, na
qual conste o

nascido;

contracheque
do servidor.

O servidor  deverá entrar 

para se informar sobre a 

melhor forma de apresentar 

É preciso que o servidor  inclua o novo dependente 

implantado. Para tanto, ele deve abrir um processo 

no Suap, encaminhado ao Setor de Gestão de 

Pessoas da Unidade em que o servidor está lotado, 



no plano

Certidão de
Nascimento, na
qual conste o

nascido;

contracheque
do servidor.

O servidor  deverá entrar 

para se informar sobre a 

melhor forma de apresentar 

É preciso que o servidor  inclua o novo dependente 

implantado. Para tanto, ele deve abrir um processo 

no Suap, encaminhado ao Setor de Gestão de 

Pessoas da Unidade em que o servidor está lotado, 

Certidão de
Nascimento, na
qual conste o

nascido;

contracheque
do servidor.

O servidor  deverá entrar 

em contato com a AllCare 

para se informar sobre a 

melhor forma de apresentar 

É preciso que o servidor  inclua o novo dependente 

implantado. Para tanto, ele deve abrir um processo 

no Suap, encaminhado ao Setor de Gestão de 

Pessoas da Unidade em que o servidor está lotado, 



no plano

Certidão de
Nascimento,
na qual
conste o CPF

nascido;

contracheque
do servidor.

O servidor  deverá 
entrar em contato com a 

informar sobre a melhor 
forma de apresentar a 

servidor.

É preciso que o servidor  inclua o novo 
dependente para que o ressarcimento referente 

um processo no Suap, encaminhado ao Setor 
de Gestão de Pessoas da Unidade em que o 

de pedido de ressarcimento (disponível 

fatura do planos em que conste o nome do 

nascido.
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