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Parto7,8,9

ǌǌ A data provável do parto é por volta das 40 semanas, mas poderá ocorrer entre as
37 e 42 semanas;
ǌǌ O parto é o processo através do qual, graças às contrações uterinas, se produz a
saída do feto e da placenta para o exterior;
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Parto7,8,9

ǌǌ Umas semanas antes do parto, começam a sentir-se contrações, ou seja,

notar-se-á algum endurecimento da barriga; geralmente estas contrações são
esporádicas sem um ritmo frequente e não dolorosas;
ǌǌ Nas últimas semanas também pode ocorrer a expulsão do rolhão mucoso
(corrimento vaginal de cor rosada ou acastanhada e espesso). Se não for
acompanhado por contrações, não é necessário ir ao hospital.
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Sinais de início de trabalho de parto7,8

Saída do rolhão mucoso
ǌǌ Muco gelatinoso, pode apresentar-se ou não raiado de sangue ou acastanhado;
ǌǌ Pode surgir vários dias antes do parto, pelo que não deve motivar a ida à
maternidade;

Rotura da bolsa de águas
ǌǌ Se o líquido for translúcido e com cheiro característico, semelhante a lixívia ou

esperma deverá calmamente dirigir-se à unidade de saúde;
ǌǌ Se o líquido for esverdeado digerir-se imediatamente à unidade de saúde.

Contrações regulares
ǌǌ Contrações regulares de 5 em 5 minutos que durem cerca de 1 minuto pelo período
de 1 hora.
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Fases do trabalho de parto7,8

Fase de dilatação (até 10 cm)
ǌǌ As contrações fazem com que o colo do útero se vá abrindo. Este período

compreende 2 fases distintas: a fase latente (até aos 3 cm de dilatação) e a fase
ativa (dos 3 cm até dilatação completa). A duração deste período varia de mulher
para mulher, da intensidade das contrações, se é o primeiro parto, entre outros.

Fase de expulsão
ǌǌ Começa quando o colo do útero está completamente dilatado. Neste caso, as
contrações são tão fortes que obrigam a empurrar (puxar) para baixo, para
favorecer a saída do bebé para o exterior.
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Fases do trabalho de parto7,8

Dequitadura
ǌǌ Uma vez nascido o bebé, o útero continua a contrair-se até que seja expulsa a
placenta e as membranas ovulares.

Puerpério Imediato
ǌǌ Até 2 horas após o parto.
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Tipos de parto

Parto Vaginal (Natural)
ǌǌ Eutócico ou normal – não recorre ao auxílio de nenhum instrumento para facilitar a

saída do bebé;
ǌǌ Fórceps – instrumento em forma de colher que auxiliam a saída da cabeça do bebé
pelo canal vaginal;
ǌǌ Ventosa – com a ajuda de um instrumento com a capacidade de sução , adaptado à
cabeça do bebé e que serve para puxar de modo a extrair a cabeça do bebé.

Parto por Cesariana
ǌǌ Cirurgia em que o nascimento do bebé ocorre através de uma incisão cirúrgica
realizada a nível abdominal.

Parto em água
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Episiotomia7,8

ǌǌ No parto vaginal poderá existir a necessidade de proceder a uma episiotomia. É
uma pequena incisão (corte) que se faz no períneo para facilitar a expulsão do
recém-nascido e evitar a laceração (rasgo).

AULA 7

VAI NASCER!

8

Analgesia7,8

Anestesia epidural
ǌǌ Método farmacológico de alívio da dor;
ǌǌ Proporciona o alívio da dor durante a fase de dilatação, enquanto a mulher está

completamente consciente e participativa.;
ǌǌ Consiste na introdução de um cateter no espaço epidural através da coluna lombar
e a técnica deve ser feita a partir da altura em que a mulher mencione dor forte e
esteja manifestamente me trabalho de parto.
ǌǌ Através desse cateter é administrada a medicação que analgesia a região do
abdómen e períneo, eliminando a dor provocada pelas contrações.
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