
 
□ 説明の時通訳を希望します 
    Eu gostaria de ter um intérprete na hora da explicação.
□ 宗教上の理由から⼥医さんを希望します 
 Devido a condições religiosas gostaria de uma médica.
□ 触診は最低限にして欲しいです 
 Eu gostaria de uma palpação mínima.
□ 内診は最低限にして欲しいです 
 Eu gostaria de um exame pélvico mínimo (exame interno).
□ 毎回超⾳波検査をして欲しいです 
    Eu gostaria de fazer o exame de ultra som em toda consulta.
 □ 宗教上の理由から薬はカプセルではなく、錠剤のものをお願いします
 Por motivos religiosos, os remédios receitados deverão ser em comprimidos e
não em cápsulas.

バースプラン
Planejamento�para�o�nascimento�do�bebê
〜病院の⽅へ伝えたい出産についての希望〜

Requerimentos�ao�hospital�
�
�
�

医療関係者のみなさまへ
A equipe médica

 
 赤ちゃんと母体の安全が脅かされる場合をのぞき、文化、宗教、風習に出来るだけ配慮したお産を

サポートして下さるとありがたいです。
Exceto quando a segurança do bebê e da mãe estiverem ameaçadas., ficaríamos gratos pela compreensão

no parto levando em consideração a cultura, a religião e costumes diferentes.
 

□ ⾃然分娩を希望します 
 Eu gostaria de ter um parto normal.
□ フリースタイルで産みたいです 
 Eu gostaria de ter um parto estilo livre (parto humanizado).
□ 無痛分娩を希望します 
 Eu gostaria de ter um parto normal com anestesia.
□ 帝王切開を希望します 
 Eu gostaria de fazer cesariana.
 

【診察に関して　 Em relação ao exame médico 

【出産の形式　  Tipos de parto】
 

名前　Nome
希望年月日 Data      Ano:     　 Mês:      Dia:      　

 Por favor assinalar os itens desejados abaixo （com  ☑ ou ○）

NPO法人Mother’s Tree Japan

ポルトガル語

□��中、お�りする場�と時間が⼀⽇5回必�です。
(お�り中は�しかけられても�じられません)
  Durante o período de internação, eu preciso de um lugar para rezar 5 vezes por dia. 
    (Durante a reza, por favor não falem comigo pois não poderei responder)
□お�りの前に�回�体を洗う必�があるため、シャワーを使わせて�しいです。

 Em cada reza, eu preciso tomar um banho. Por isso preciso da autorização para tomar 
    banho 5 vezes por dia.

 

【産前入院中　En el hospital antes del parto】

 



□ カンガルーケアを希望します 
 Eu desejo fazer o método canguru.
□ すぐに⺟乳をあげたいです 
 Quero dar de mamar logo após o parto.
□ ⺟乳で育てたいです 
 Quero criá-lo com leite materno.
□ ミルクも使いたいです 
 Quero usar leite em fórmula (leite em pó para bebês).
□⾚ちゃんに、ハラルの粉ミルクの持ち込みを許可して欲しいです。
  Eu preciso de uma autorização para trazer leite em pó halal para o bebê.
□ ⺟⼦同室を希望します 
 Quero um quarto conjunto. (com o bebê)
□ ⺟⼦異室(⾚ちゃんと別々の部屋)を希望します 
 Quero que o bebê fique em quarto separado. (no berçário)
□ ⼤部屋を希望します 
 Quero um quarto coletivo.
□ 個室を希望します 
 Quero um quarto particular.
□ ⼊院中上の⼦も⼀緒に泊まらせたいです 
 Durante a internação gostaria de um quarto onde o meu filho mais velho
pudesse ficar junto.
□ ⼊院中シャワーに⼊りたいです 
 Durante a internação quero tomar banho (ducha).
□ ⼊院中シャワーに⼊りたくありません 
 Durante a internação não quero tomar banho (ducha).

 

□ ⽴ち会いを希望します ( 夫・実⺟・上の⼦ ) 
  Eu desejo um acompanhante na hora do parto ( marido・mãe・filho mais velho)
□ ⾳楽を聴きながら産みたいです 
 Eu desejo ouvir música na hora do parto.
□ 会陰切開しないで欲しいです 
 Eu não quero fazer a episiotomia 
  ( Eu não quero fazer o corte (incisão) no períneo (região entre a vagina e o ânus))
□ 臍帯をすぐに切らないで欲しいです (⾚ちゃんへの臍帯⾎の移⾏が終わるまで) 
 Não quero que corte o cordão umbilical imediatamente 
(até que a transferência do sangue do cordão para o bebê esteja completa).

【出産の時　 Hora do parto】

【産後　    Pós- parto】

NPO法人Mother’s Tree Japan

ポルトガル語

 
□ 夫や家族に付き添ってもらいたいです
  Eu gostaria que o meu marido ou a minha família me acompanhasse.
□ アロマを焚きたいです 
 Eu gostaria de fazer aromaterapia.
□ 好きな⾳楽をかけたいです 
 Eu gostaria de ouvir minha música favorita.
□ そばにいて欲しいです 
 Eu gostaria que você ficasse ao meu lado.

【陣痛中　 No trabalho de parto】
 



その他の希望（⾃由記載）
Outros�requerimentos

NPO法人Mother’s Tree Japan

ポルトガル語

□�べ物について希�があります

 Tenho alguns pedidos em relação a alimentação.
➤��上の理由から(�⾁、鶏⾁、⽜⾁�びそのエキス、卵、⿂、⽣もの、アルコー
ルを使ったもの)は�べられません。
 Por motivos religiosos, eu não posso comer carne de porco, carne de frango, carne de vaca e
seus extratos, ovos, peixe, carne ou peixe crus e comidas que utilizam bebidas alcoólicas.

       ➤ベジタリアンで⾁は�べませんが ( ⿂・卵・⽜� ) は�べます
           Eu sou vegetariana e não como carne, mas como peixe, ovo e tomo leite.
□できれば栄�⼠さんとお�ししたいです。

  Gostaria de falar com um nutricionista, se possível.
 

 


