AULA 6

Enfo. João Formiga

CHEGOU A HORA?
ǌǌ Preparação da mala
ǌǌ Sinais de alarme
ǌǌ Técnicas de relaxamento

no controlo da dor

Preparação da mala

ǌǌ Como muitos bebés nascem antes da data prevista para o parto, recomenda-se

que por volta das 30 semanas de gestação se prepare a mala necessária para levar
para a maternidade;
ǌǌ A mala preparada para o bebé e para a mãe deverá ter em atenção as orientações
dadas pela maternidade escolhida.
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Preparação da mala

ǌǌ Lista para o bebé (meramente indicativa):
ǌǌ 6 bodies, pares de botas de lã ou linho e pares de meias;
ǌǌ 4 cueiros, calças de algodão, babygrows, casacos de lã ou linho;
ǌǌ 2 babetes;
ǌǌ 1 casaco de agasalho, xaile ou manta;
ǌǌ 1 saco de transporte de produtos para o bebé;
ǌǌ Fraldas descartáveis e/ou pano;
ǌǌ Kit de colheita de células estaminais (se for caso disso).
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Preparação da mala

ǌǌ Lista para a mãe (meramente indicativa):
ǌǌ 3 camisas de noite ou pijama (de preferência abertos à frente);
ǌǌ 1 roupão;
ǌǌ 1 par de chinelos de quarto (se possível uns de plástico para o banho);
ǌǌ 6 pares de cuecas de algodão ou descartáveis;
ǌǌ 3 soutiens (preferência de algodão sem rendas, apropriados para amamentar);
ǌǌ Discos protetores dos mamilos;
ǌǌ 1 embalagem de pensos higiénicos;
ǌǌ Produtos de higiene pessoal.
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Sinais de alarme7,8,10
Motivos para consultar o seu médico7,8,10
ǌǌ Queda.
ǌǌ Febre.
ǌǌ Alterações nas características do corrimento vaginal (mau odor, comichão , dor, ou
ǌǌ
ǌǌ
ǌǌ
ǌǌ
ǌǌ
ǌǌ
ǌǌ
ǌǌ
ǌǌ

ardor).
Desconforto urinário (dor, ardor e/ou necessidade de urinar com muita
frequência).
Diarreia intensa.
Vómitos intensos e/ou persistentes.
Tonturas com suores, aumento dos batimentos cardíacos e sensação de desmaio.
Erupções e/ou comichão na pele.
Dificuldade respiratória.
Dor de cabeça invulgar.
Alterações de visão repentinas.
Aumento de peso e edemas que não regridem com o repouso.
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Sinais de alarme7,8,10

Motivos para ir à urgência7,8,10
ǌǌ Diminuição dos movimentos fetais.
ǌǌ Dor de cabeça intensa e persistente.
ǌǌ Contrações rítmicas e progressivamente mais intensas antes do 8º mês (37ª
semana).
ǌǌ Dor abdominal intensa ou contrações uterinas dolorosas.
ǌǌ Hemorragia ou perda de líquido pela vagina que não seja corrimento.

AULA 6

CHEGOU A HORA?

6

Técnicas de relaxamento no controlo da dor

A dor das contrações e a saída do bebé pelo canal do parto durante o período de expulsão pode chegar a ser intensa e incómoda. Existem diferentes formas de aliviar
esta dor com técnicas de relaxamento e de respiração, assim como através da adoção
de determinados movimentos e posturas durante o parto, tais como:
ǌǌ Acompanhantes significativo;
ǌǌ Mobilidade;
ǌǌ Respiração;
ǌǌ Hidroterapia, calor e massagem;
ǌǌ Musicoterapia.
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