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Principais Alterações físicas sentidas18

Involução uterina
ǌǌ Útero torna a recuperar o seu tamanho normal, processo que se inicia após o parto,
que poderá provocar algum desconforto que cessa por volta do 10º dia.

Lóquios
ǌǌ Perda de sangue, muco e tecidos do interior do útero expulsos pela vagina:
ǌǌ Hemático (com sangue) durante os primeiros dias;
ǌǌ Sero-hemático (acastanhado e raiado de sangue) do 3º ao 10º dia;
ǌǌ Seroso (amarelo/esbranquiçado) a partir do 10º dia, geralmente este

corrimento tende a desaparecer até à 3ª semana após o parto, mas pode durar
até 6 semanas.
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Principais Alterações físicas sentidas18

Cicatrizes no pós-parto
ǌǌ Parto Vaginal
ǌǌ Episiorrafia – sutura da episiotomia (incisão feita no períneo para facilitar o

bebé a nascer) que deixa uma cicatriz. Os pontos caem naturalmente entre o 7º
e o 10º dia.
ǌǌ Cesariana
ǌǌ Cicatriz abdominal

Desconforto e receio em urinar
Incontinência urinária temporária
ǌǌ Perda involuntária de urina nos primeiros 3 meses.
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Principais Alterações físicas sentidas18

Obstipação
Hemorroidas
ǌǌ Veias dilatadas do canal anal que provocam dor, incómodo e que podem sangrar.
Queda de cabelo acentuada
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Cuidados de higiene no pós-parto18
Cuidados especiais de higiene no pós-parto18
Alteração

Cuidados

Episiorrafia
(sutura perineal)

Lavar a região com água corrente e morna;
Usar sabão de pH fisiológico/neutro;
Secar muito bem com toalha limpa (sem friccionar);
Mudar penso higiénico frequentemente;
Evitar sentar-se sobre a cicatriz;
Se apresentar hematoma, edema ou desconforto,
aplicar gelo sobre a região.

Cicatriz abdominal

Pontos devem ser removidos passados 8 a 10 dias.
Tomar duche de chuveiro, evitando desse modo molhar
o penso;
O penso deve ser observado todos os dias, pelo que,
se apresentar sangue ou pus, dor muito intensa ou
febre deve consultar o médico.
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Cuidados de higiene no pós-parto18

Cuidados especiais de higiene no pós-parto18
Alteração

Cuidados

Obstipação

 Aumentar a ingestão de líquidos e alimentos ricos
em fibras;
 Fazer caminhadas/exercícios.

Hemorroidas

 Aplicar gelo ou anestésico local em gel ou pomada;
 Fazer banho de assento em agua morna/fria durante
10 a 15 minutos;
 Limpar bem apos evacuar.
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Sinais de alerta18,19

Se apresentar algum destes sinais ou sintomas, a mãe deverá dirigir-se a uma
unidade de saúde e /ou consultar um médico18,19:
ǌǌ Febre a partir de 38ºC durante mais de 24 horas sem sintomas evidentes
ǌǌ
ǌǌ
ǌǌ
ǌǌ

associados;
Inflamação ou formação de pus na ferida da episiotomia;
Penso da cicatriz abdominal sujo (com sangue ou líquido purulento);
Aumento da intensidade da dor, calor e edema no local dos pontos;
Mamas excessivamente inflamadas, dolorosas, com uma região vermelha e quente
ou dor intensa nos mamilos;
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Sinais de alerta18,19

Se apresentar algum destes sinais ou sintomas, a mãe deverá dirigir-se a uma
unidade de saúde e /ou consultar um médico18,19:
ǌǌ Desconforto urinário (dor, ardor e/ou necessidade de urinar com muita frequência)
ǌǌ Maior perda de sangue vaginal com cheiro fétido com ou sem dor tipo menstrual
associada.
ǌǌ Dor de cabeça intensa com ou sem náuseas ou vómitos;
ǌǌ Tristeza profunda, depressão ou sentimento de não se sentir capaz de cuidar do
bebé.
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Consulta de puerpério2

Consulta realizada entre a 4ª e 6ª semana após o parto, onde serão avaliados e/ou
dadas informações sobre2:

Estilo de vida
ǌǌ Alimentação;
ǌǌ Atividade física;
ǌǌ Sono e repouso;
ǌǌ Higiene (cuidados na zona perineal);
ǌǌ Consumo de tabaco, álcool e outras substâncias.
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Consulta de puerpério2

Consulta realizada entre a 4ª e 6ª semana após o parto, onde serão avaliados e/ou
dadas informações sobre2:

Aleitamento materno
ǌǌ Frequência das mamadas (diurna e noturna);
ǌǌ Sinais de boa pega e de satisfação do recém-nascido;
ǌǌ Condição das mamas;
ǌǌ Extração e conservação do leite materno;
ǌǌ Esclarecimento de dúvidas e resolução de problemas relacionados com a
amamentação.
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Consulta de puerpério2

Consulta realizada entre a 4ª e 6ª semana após o parto, onde serão avaliados e/ou
dadas informações sobre2:

Aleitamento artificial
ǌǌ Higienização e esterilização de biberons e tetinas;
ǌǌ Preparação de fórmula para lactente;
ǌǌ Por impossibilidade ou opção materna, à mulher que não amamenta deverá ser
assegurado o apoio específico na supressão láctea.

Recuperação pós-parto
ǌǌ Exercícios de Kegel (fortalecimento dos músculos do pavimento pélvico);
ǌǌ Reeducação períneo-esfincteriana quando indicada (fortalecimento do esfíncter
externo da uretra).
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Consulta de puerpério2

Consulta realizada entre a 4ª e 6ª semana após o parto, onde serão avaliados e/ou
dadas informações sobre2:

Queixas
ǌǌ Dor;
ǌǌ Fluxo vaginal;
ǌǌ Queixas urinárias;
ǌǌ Febre;
ǌǌ Outras.
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Consulta de puerpério2

Consulta realizada entre a 4ª e 6ª semana após o parto, onde serão avaliados e/ou
dadas informações sobre2:

Planeamento familiar
ǌǌ Método contracetivo escolhido pelo casal;
ǌǌ Reinício da atividade sexual e eventuais dificuldades sexuais.
Alterações emocionais
Plano de vacinação do bebé
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Consulta de puerpério2

Consulta realizada entre a 4ª e 6ª semana após o parto, onde serão avaliados e/ou
dadas informações sobre2:

Suplementação oral diária com ferro
Suplementação oral diária com iodo.
Estado nutricional, peso adequado, hábitos alimentares e estilos de vida
saudáveis.
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