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A importância do 
pré-natal

Fonte da imagem: site cura



O pré-natal é de extrema importância para a saúde da
gestante e do feto, pois permite detectar qualquer
pormenor que seja, com a mãe e/ou a criança desde o
início da gravidez, sendo assim, mais fácil encontrar
soluções seguras para ambas as partes, caso haja 
 alguma problemática.

Nesse contexto, o enfermeiro apresenta-se como um
profissional habilitado para acompanhar a gestação,
sobretudo de baixo risco, auxiliando nesse processo de
acompanhamento da gestante, e servindo como ponte de
aprendizagem para a mulher e sua família. 

Fonte da imagem: Canva
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ORIENTAÇÕES PARA GESTANTES

Cuidados para gestantes durante a pandemia da
COVID-19

Fonte da imagem: Canva



Manter medidas de higiene;

Fazer uso de máscaras; 

Evitar contato das mãos com olhos e boca;

Manter o isolamento social;

Manter uma boa alimentação; 

Manter hábitos de vida saudáveis e a preservação do sono.

A COVID-19 é uma doença respiratória causada pelo novo
Coronavírus. 

Até o momento os estudos não mostram que as gestantes
apresentam mais riscos de desenvolver a doença de forma mais
grave, mas devido às mudanças da gestação, elas podem estar
com um sistema imunológico menos resistente, por isso é
necessário que tomem medidas de prevenção para evitar a doença,
como por exemplo: 

Estou grávida, o que devo saber sobre
COVID-19?

Fonte da imagem: Canva
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Em hipótese alguma as gestantes devem abandonar o

atendimento pré-natal;

As gestantes assintomáticas ou sem síndrome gripal, devem

ter seus atendimentos continuados normalmente; 

As gestantes que apresentam sintomas de síndrome gripal

devem ter suas consultas de rotina adiadas em 14 dias de

modo que não haja prejuízo para mãe e bebê;

Já as gestantes que têm confirmação de COVID-19 sugere-se

seguimento em pré-natal de alto risco, tanto materno quanto

perinatal.

Cuidados gestacionais:

Atenção com o pré-natal!

Estou grávida, o que devo saber sobre
COVID-19?

Fonte da imagem: Canva
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Aquelas profissionais com doenças comórbidas, como doenças
cardíacas, devem ser consultadas por seus obstetras e
profissionais em casa. Além disso, as profissionais de saúde que
estejam grávidas e que trabalham em locais de trabalho
insalubres podem ser imediatamente afastadas sem a
necessidade de atestado de acordo com a Lei 13.287/16.16.

Você sabia

As gestantes que apresentam sintomas da COVID-19 são prioritárias
para testagem do novo coronavírus.

E no trabalho? 

Fonte da imagem: Canva
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 Melhora a respiração;
Maior disposição;
Redução de inchaço;
Alivio de dores na lombar e articulações; 
Previne a diabetes gestacional e pressão alta;
Menor risco de doenças cardiovasculares.

Exercícios físicos na gravidez têm benefícios potenciais e, se bem
orientados, proporcionam uma melhor qualidade de vida durante a
gestação.

Sendo esses benefícios:

 

Hábitos saudáveis 
em tempos de pandemia

Atividade Física 

Fonte da imagem: Canva
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Fazer pelo menos 3 refeições ao dia (café, almoço e jantar) e 2
lanches;
Dê preferência aos alimentos em sua forma mais natural;
Diminuir o consumo de gorduras;
Comer sempre legumes, verduras e frutas;
Evitar o consumo de alimentos industrializados e muito
condimentados;
Consumir alimentos rico em ferro;
Beber bastante água;
Evitar comer doce como sobremesa;
Incluir na alimentação leite, derivados, e uma porção de carne, peixe
ou ave;
Diminuir o consumo de sal e açúcar.

Hábitos alimentares saudáveis durante a gravidez é essencial para o
desenvolvimento adequado do bebê e bem-estar materno.

 

Alimentação 

Hábitos saudáveis 
em tempos de pandemia

Fonte da imagem: Canva
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Reduz o estresse; 
Melhora o humor;
Ativa a memória;
Aumenta a produtividade nas atividades diárias;
Fortalece o sistema imunológico.

O sono consiste num estado biológico de descanso que nos restaura
e ajuda a nos manter saudáveis. Os benefícios são:

 

Preservar a qualidade do sono

Higiene Bucal 

Higienizar as mãos antes de higienizar a boca;
Boa escovação com uso de fio dental;
Higienizar bem a língua;
Usar enxaguante bucal.

A adequada higiene reduz bactérias e vírus na região bucal. O
período gestacional, por sua vez, predispõe a ocorrência de cárie e
inflamação gengival, decorrentes de alterações hormonais,
alimentação e deficiência na higiene.

O que fazer para uma higiene eficaz?

 

Hábitos saudáveis 
em tempos de pandemia

Fonte da imagem: Canva
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Exercícios físicos na gestação

 

Estudos mostram que a prática de exercício físico por mulheres grávidas
oferecem benéficos para a saúde da maioria das gestantes, embora
sejam necessárias modificações nos exercícios, devido às mudanças
ocorridas no corpo da mulher no período da gestação. 

Alguns dos benefícios são:
Controle do ganho de peso corporal;
Redução do risco de desenvolvimento de Diabetes Mellitus Gestacional;
Diminuição do tempo de recuperação pós-parto;
Prevenção dos transtornos depressivos da mulher no período pós-parto;
Facilita o trabalho de parto.

É necessário a interrupção do exercício caso a gestante  
apresentar: 

Falta de ar;
Dor no peito;

Pré-síncope (desmaio);
Contrações uterinas dolorosas;

Perda de líquido amniótico;
Sangramento. 

Fonte da imagem: Canva

15



  

Recomendações para a prática de
atividade física na gravidez

Usar roupas leves e confortáveis;

 Evitar movimentos bruscos;

Ingerir bastante líquido;

Atentar-se para importância da 
alimentação adequada;

Evitar ambientes quentes e atividades que elevem muito a
temperatura corporal principalmente no 1° trimestre.

Os exercícios físicos são seguros
e desejáveis quando orientados
e acompanhados por
profissionais especializados! 

Fonte da imagem: Canva
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O Plano de
parto

Fonte da imagem: Site freepik



Preconizar os desejos da mulher, aumentando o controle da mesma
sobre o processo do parto;
Fortalecer a confiança em relação ao parto, expressando as suas
preferências;
Melhorar a comunicação com a equipe profissional;
Diminuir os medos das mulheres com base na informação e
comunicação.

O plano de parto é um documento, de caráter legal, escrito
pelas mulheres grávidas após receberem informações sobre a
gravidez e o processo de parto, durante o pré-natal,
considerando seus valores e desejos pessoais, além das
expectativas criadas sobre seu parto ao longo da gravidez,
proporcionando maior autonomia às mulheres.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), desde 1996,
recomenda a elaboração do plano de parto, com o objetivo
de:

O plano de parto possui também a função de direcionar o
lugar de fala às mulheres parturientes, sendo importante que
o direito das mulheres à sua elaboração seja respeitado
pelos/as profissionais que as assistem. 

Fonte da imagem: Canva e Site freepik
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Sugestão de um modelo do plano de parto

Identificação
Nome da mãe, do bebê e do acompanhante

Poderá conter pontos como:
- Conhecer a maternidade. Caso a resposta seja sim, devesse
agendar uma data na unidade para realizar a visita;
-  Quem a gestante deseja acompanha-la durante a
internação, no parto e nós dias que passará na maternidade;
- Se a gestante deseja que a ela e seu acompanhante sejam
informados sobre todos os procedimentos a serem realizados;
- Se a gestante deseja que qualquer medicamento que seja
necessário, ela e o seu acompanhante devem ser informados;
- Se o seu parto possa ser fotografado, tenha música da sua
escolha, poucos barulhos e conversas, privacidade e um
ambiente com pouca luminosidade;
- Se a gestante deseja ter métodos não farmacológicos para
alívio da dor e quais são eles;
- Se a gestante deseja ingerir alimentos leves durante o
trabalho de parto;
- Qual posição a gestante deseja parir;
- Caso necessário a cesariana, se a gestante deseja que seu
acompanhate a aompanhe;

A gestante deve elaborar o seu próprio plano de parto
junto a equipe que a acompanha no pré-natal.

19



Exercícios físicos 

 

A prática de atividade física promove uma melhor
circulação do sangue e ajuda no aumento da disposição e
bem estar. 

Mas lembre-se: a liberação médica e acompanhamento
com profissionais adequados são recomendações iniciais
para a prática de exercícios físicos. 

Como se preparar para
 o parto?

Alimentação saudável

 Manter a alimentação saudável proporciona saúde a gestante e
garantindo o desenvolvimento adequado do bebê. Óleos, gorduras,
sal e açúcar devem ser consumidos em pequenas quantidades.

Prefira comer alimentos
naturais ricos em
nutrientes, como: frutas,
legumes, verduras,
cereais, carnes.

Evite consumir grande
quantidade de doces e
produtos enlatados,
como: refrigerante,
chocolate, salgadinhos,
macarrão instantâneo20



 

É  importante que a mulher grávida procure o grupo de
gestantes da sua Unidade Básica de Saúde (postinho de
saúde). Além de planejar o parto junto com um profissional
de saúde - Plano de Parto. Ler a caderneta da Gestante, e
caso não tenha, procurar a Unidade Básica mais próxima.
Na caderneta é possível encontrar os registros das
consultas, os exames necessários e informações sobre a
gravidez.

Além disso, alguns hábitos são fundamentais para as
gestantes, como o banho de sol durante pelo menos 20
minutos, no início da manhã ou final de tarde por volta das
16 horas; Dormir cerca de 8 horas por noite; Realizar
elevação das pernas e movimentar os pés quando estiver
deitada ou sentada. E por fim, evitar o consumo de bebidas
alcoólicas ou fumo. 

Informações adicionais

21



O que levar para a
maternidade

O que levar para a maternidade?

RG e CPF ou Carteira de Habilitação da mulher e do
acompanhante;
Cartão do SUS ou carteirinha do plano de saúde;
Cartão do pré-natal e/ou cartão da gestante;
Plano de parto, se tiver elaborado durante o pré-natal.

 

Documentos

Camisolas que facilitem a amamentação;
Calcinhas confortáveis;
Sutiãs próprios para amamentação; 
Absorventes noturnos;
Produtos de higiene pessoal (que não tenham cheiro forte);;
Chinelo ou calçado confortável adequado para banho; 
Roupa para a saída da maternidade;
Máscaras faciais; 
Sacola para roupas sujas.  

Roupas e produtos de higiene 

Da mamãe

Fonte da imagem: Canva
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 Produtos de higiene pessoal;
Peças de roupa confortáveis;
Calçado confortável; 
Celular e carregador;
Lanches (caso, a maternidade permita); 
 Máscaras e álcool a 70%.

Roupas para manter o bebê confortável; 
Cobertores, mantas e lençóis;
Roupa para saída da maternidade; 
Pacote de fralda descartável;
Sabonete líquido de glicerina (pH neutro) ;
Álcool 70%;
Sacolinha para roupas sujas. 

Do bebê

Do acompanhante

23
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O que levar para a maternidade?



 

Alguns cuidados devem ser tomados durante a permanência na
maternidade. Sendo eles o cuidado, com os itens de banho para o
bebê. A pele do recém-nascido é extremamente sensível. Assim,
você precisa escolher sabonetes neutros, evitando alergias. Evite,
também, levar produtos com cheiro muito forte, como
desodorantes ou perfumes.

Não há necessidade da mala ser muito grande;
Evite levar itens de decoração, roupas de cama ou de
passeio;
Materiais podem acabar machucando ou incomodando
seu bebê.

24
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O que não levar para a maternidade ?



 O que é trabalho 
de parto e o parto?

Fonte da imagem: Site ficar grávida



Vias de parto:

Parto vaginal (saída do bebê pelo canal vaginal);

Parto cesáreo (procedimento cirúrgico em que o médico obstetra
retira o bebê pela cavidade abdominal). 

 O trabalho de parto consiste em uma série de contrações ritmadas e
progressivas do útero que dilatam o colo uterino até 10 cm ao mesmo

tempo que movem o feto para fora da cavidade uterina.

O trabalho de parto e parto são processos naturais da gestação.

Fonte da imagem: Site freepik
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Logo que chegar na maternidade, você e seu acompanhante
passarão por uma triagem para que se possa descartar possíveis
casos do novo coronavirus; 
Se você e seu companhante estiverem sem sintomas, deverão
seguir seu parto habitualmente conforme preconizado nos
protocolos do hospital;

A parturiente deverá ser transferida para
quarto em isolamento e receberá orientações e
cuidados da equipe.

Trabalho de parto e
COVID-19

Entrei em trabalho de parto, e agora?

E se a parturiente ou o acompanhante testarem positivo?

Fonte da imagem: Canva
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Você sabia

A COVID-19 de forma isolada não é indicação para parto cesáreo;

Não é recomendado o parto domiciliar para gestantes suspeitas
ou confirmadas de COVID-19. É necessário que o parto ocorra em
centros de referência para evitar riscos materno/fetal.

Toda parturiente tem direito a acompanhante, mas este deve circular o
mínimo possível e fazer uso de máscara e seguir o protocolo da
maternidade.

Fonte da imagem: Site istock
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ESTÁGIOS DO TRABALHO de parto

Para que o parto ocorra, é necessário que ocorra 4 fases:
Dilatação, Expulsivo, Dequitação e período de Greenberg. 

Fonte da imagem: Canva



 

Contrações uterinas dolorosas com intervalos irregulares de 20 em 20
minutos, em 10 ou 8 minutos e a barriga fica durinha;

Cólica na parte de baixo da barriga (“pé da barriga”) e dor na parte
de baixo das costas (coluna lombar);

Perda de muco e pouco sangue (conhecido como tampão mucoso) é
um sinal de que seu colo está dilatando;

Algumas dicas são importantes:

Cada mulher tem sua experiência de parto, esses estágios não precisam ser seguidos de forma sequencial

Fase 1: Dilatação

O estágio de dilatação é dividido em duas fases: LATENTE e ATIVA

Fase latente
Essa fase indica que eu trabalho de parto iniciou, mas pode demorar horas ou dias. 

Características: 

Se a sua gravidez não for de risco, não é necessário
o hospital nessa fase;
Banho quente é ótimo para relaxar durante as
contrações;
Fique tranquila, essa é a fase inicial do seu trabalho
de parto;
Massagem na região lombar aliviar dor durante a
contração;
E técnicas de respiração promove relaxamento e
ajuda a lidar com a dor.

Mais informações na página ...

Fonte da imagem: Canva
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Fase 1: Dilatação

Cada mulher tem sua experiência de parto, esses estágios não precisam ser seguidos de forma sequencial

O estágio de dilatação é dividido em duas fases: LATENTE e ATIVA

Fase Ativa
Essa fase corresponde a dilatação de 5 até 10cm. O corpo encontrou o caminho do parto.

Características: 

Contrações mais intensas e com intervalos regulares: média de 3
contrações a cada 10 minutos;

Dor mais forte nas costas, sendo preciso para as suas atividades;

Náusea, vômito e vontade de fazer cocô, são comuns; 

Provável que a bolsa se rompa.

Durante essa fase, você pode utilizar de alguns métodos não farmacológicos, como:

O uso da bola vai ajudar no relaxamento do músculo e dar
certo alívio da dor;
Tomar banho morno de chuveiro ajuda no relaxamento e
reduz dor;
Movimente-se! Adote posições em pé e caminha um pouco
pois isso acelera a parturição;
Se preferir ficar deitada desde do lado esquerdo.

Mais informações na página ...31



 

 Tente relaxar mais o quadril e a bunda para que
tenha mais passagem para saída do bebê;
Apoio emocional do seu acompanhante é essencial
nessa fase;
Uma massagem na região lombar realizada por
seu acompanhante ajuda no alívio da dor.

Cada mulher tem sua experiência de parto, esses estágios não precisam ser seguidos de forma sequencial

Fase 1: Dilatação

O estágio de dilatação é dividido em duas fases: LATENTE e ATIVA

Fase Final

Essa já é o final da fase ativa. Tente sempre lembrar que a dor não vai piorar mais, e tenha alguém ao seu lado que a encoraja. 

Características: 

Contrações muito mais intensas e com intervalo menor. O colo do
útero está dilatando os últimos centímetros;

É a fase que gera medo e você acha que não vai conseguir, mas
isso é normal, a maioria das mulheres tem essa sensação.

Algumas dicas são importantes:

Mais informações na página ...32



Qual é a melhor das posições? A posição que você se sentir mais
confortável!

 

Cada mulher tem sua experiência de parto, esses estágios não precisam ser seguidos de forma sequencial

Fase 2: Expulsiva

É a fase de expulsão, o colo do útero já atingiu a dilatação máxima. A
mulher pode começar a sentir vontade de fazer força, que são
chamados de puxos. Algumas posições podem ajudar no nascimento do
bebê, confira abaixo:

Posição sentada em banqueta 

Posição lateral 

Posição em pé 

Posição de cócoras 

Posição de quatro apoios

Menor duração dessa fase expulsiva;
 
Menos padrões anormais;

Menor incidência de parto cesáreo;

Melhora as contrações e liberações do hormônio ocitocina.

Essas posições apresentam os seguintes benefícios: 

Fonte da imagem: Canva
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Monitorização da temperatura, pulso e pressão
arterial;

Avaliar a coloração da pele, mucosas e
respiração;

Avaliar sangramento e contrações/retração
uterina;

Examinar a placenta e a membrana, avaliando
suas condições, estrutura, integridade e vasos
umbilicais. 

Fase 3: Dequitação

Cada mulher tem sua experiência de parto, esses estágios não precisam ser seguidos de forma sequencial

A expulsão ou a saída da placenta de dentro do útero, ocorre após o
nascimento do bebê. Considerado o estágio mais rápido o trabalho de
parto, sendo realizado entre 10 a 30 minutos.

Importante
É importante a monitorização rigorosa da mulher  após o parto pela
equipe que assistiu o parto:

Chamar pela equipe quando observar algum sintoma:

Pele fria;

Mal estar;

Tonturas;

Muito Sangramento.

Fonte da imagem: Canva
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Atentar para sangramento abundante nas
primeiras 2 horas após o parto;

Promover o contato pele a pele entre a mãe e o
bebê, bem como estimular o aleitamento materno
na primeira hora de vida;

Monitorar os sinais vitais.

Fase 3: período de Greemberg

Cada mulher tem sua experiência de parto, esses estágios não precisam ser seguidos de forma sequencial

Inicia-se após a saída da placenta e vai até as primeiras 2 horas
após o parto.

Atentatar para sinais e sintomas como: 

Palidez;

Cuidados da equipe que assistiu o parto:

Náuseas.

Coração acelerado;
Mal-estar;
Tontura;

Fonte da imagem: Canva
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Toda mulher sente dor na hora do parto?

As mulheres não reagem da mesma maneira à dor do parto. Algumas se
contorcem de dor, outras não sentem nada ou quase nada. Por diversas

razões fisiológicas e psicológicas.

Como normalmente ocorre o processo de dor?

SIM, porém a dor é relativa...

A dor do parto depende de cada mulher e sua intensidade varia, de
acordo com sua fase do trabalho de parto que é dividido em: Dilatação,
expulsão, dequitação e período de Greenberg.

Dor no trabalho de parto

Fonte da imagem: Site depositphotos

Fonte da imagem: Site istock
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As contrações são semelhantes as cólicas menstruais, aumentando a
intensidade com o passar das horas;

Geralmente se iniciam no "pé da barriga", indo para a porção lombar
das costas e coxas;

O desconforto desaparece no intervalo das contrações

 
Neste período ocorre os "puxos" e a mulher sente necessidade de fazer
força associado a vontade de fazer cocô;

A dor se concentra na vagina e períneo perineal devido ao estiramento
dos tecidos para passagem do bebê.

Puxos: vontade de empurrar o bebê para nascer

Dor no trabalho de parto

Na dilatação

- Fase que se inicia o trabalho de parto.

Na expulsão

- É a fase onde ocorre a saída do bebê.

Fonte da imagem: Site pinterest
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Independente do tipo de parto, a mulher
pode sentir algumas cólicas, pois o útero
está se readaptando.

Dor no trabalho de parto

A mulher ainda sentirá cólicas, mas de forma mais leve que nos
momentos anteriores.  

E depois do
parto?

Na dequitação

- É a fase onde ocorre a saída da placenta.

É importante que a
mulher esteja sempre
atenta aos seus sinais
e sintomas e mantenha
a comunicação com a
equipe de saúde e sua
rede de apoio!

Fonte da imagem: Canva e Site depositphotos
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Expressões faciais e corporais revelam o
andamento do trabalho de parto, sendo
importante que todos que estão ao redor da
mulher a ficarem atentos e vigilantes;

Os métodos não farmacológicos são oferecidos
para aliviar a dor da parturiente, sempre
respeitando suas vontades;

Falsas contrações aparecem no último trimestre
da gravidez, semelhantes a cólicas menstruais
leves ou cólicas intestinais. Essas contrações não
indicam que a mulher entrou em trabalho de
parto.

Você sabia

Fonte da imagem: Canva
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Métodos não-farmacológicos
e trabalho de parto 

Durante o trabalho de parto, a mulher pode aliviar as dores
através de métodos não-farmacológicos, existem uma

grande variedade de técnicas que ajudam a aliviar as dores. 

Fonte da imagem: Canva



 

Reduz o tempo de trabalho de parto;

Sempre que a gestante desejar e começar a sentir contrações
mais forte, contribuindo com o alívio do desconforto. 

Qual o momento certo para iniciar a
massagem?

O toque proporciona contato físico, efeito
relaxante, reduz o estresse emocional,
melhorando o fluxo sanguíneo e a oxigenação
dos tecidos.  

Benefícios da massagem: 

Alivia as dores de contração;
 

Diminui a ansiedade;
 

Permite que a gestante sinta-se  protegida e amada.

Massagem

Fonte da imagem: Canva
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De que forma o acompanhante pode ajudar
neste momento? 

Oferecendo massagens durante o trabalho
de parto, principalmente nos momentos
das contrações. 

As mãos devem estar abertas e firmes
sobre o corpo da parturiente, com
movimentos circulares nas costas (lombar)
ou em outro local do corpo que ela desejar.

Fonte da imagem: Canva
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Posicionamento

As posições durante o trabalho de
parto podem ajudar no encaixe e no
nascimento do bebê e podem ser:

Sentada;

Em pé;

Quatro apoios;

Exercícios respiratórios

Deitada.

Reduzem a sensação de dor, 
melhorando os níveis de 
oxigenação da mãe e do

bebê.  

Durantes as contrações
uterinas a respiração deve

ser lenta e profunda, o mais
tranquila possível. 

Fonte da imagem: Canva

43



Como a técnica de respiração pode ser
realizada?

A respiração deverá ser realizada de forma lenta e
profunda, o mais tranquilamente possível; 

Deve estar de acordo e durante as contrações uterinas. 

ATENÇÃO 
Devemos evitar

respirações muito
rápidas ou prender a
respiração, pois isso
pode gerar prejuízos

para a mãe e ao bebê. 
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Consiste no uso de estímulos auditivos, como sons
ambientais ou músicas de escolha da parturiente
que ajudam na diminuição da percepção de dor. 

A aplicação de óleos essenciais ou essências concentradas, têm por
objetivo promover propriedades terapêuticas, além de diminuir a dor

na sala de parto. 

Audioanalgesia

Funciona como uma distração agradável com o
objetivo de diminuir a percepção da dor.

Antes do parto a gestante pode montar
uma playlist com músicas de sua
escolha e que lhe tragam tranquilidade.

Aromaterapia

Recomenda-se que na primeira fase do
trabalho de parto se usem óleos mais
calmantes e sedativos e na segunda, óleos
mais apimentados e de aromas fortes.

Fonte da imagem: Canva
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Banho

O banho com água morna reduz a dor e a
ansiedade, promovendo satisfação na mulher. 

Pode ser no chuveiro, banheira ou piscina de
plástico.  

Mobilização pélvica
(Bacia) 

Quando a gestante se movimenta, os ossos da
Pelve (é o mesmo que bacia) vão se afastando
e se juntando de acordo com o movimento,
trazendo um melhor encaixe do bebê na pelve. 

 
 O movimento da pelve é realizado em pé, a

força da gravidade ajuda na descida do bebê, e
ele tende a forçar o colo do útero acelerando
também a contração uterina.

Fonte da imagem: Canva
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A compressa morna pode ser aplicada nas costas,
abdômen e região íntima, no momento quando se
atingem os 10 cm de dilatação. 

O calor aumenta a circulação sanguínea, diminuindo
a dor e relaxando a musculatura. 

A compressa fria na parte inferior das costas pode
ser aplicada na fase ativa do trabalho de parto, ou
seja, aos 6 cm de dilatação. 

O gelo reduz a percepção da dor, diminuindo a
sensibilidade, favorecendo o relaxamento
muscular. 

Compressas frias e
quentes

Compressa fria

Compressa morna

Fonte da imagem: Canva
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Alguns fatores podem influenciar na intensidade da
dor, como:

Medo, ansiedade e tensão;

Motivação para o parto e maternidade;

Participação em cursos de preparação para o
parto;

Experiências anteriores;

Uso de drogas para induzir o parto/promover o
aumento de contrações uterinas. 
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- Menor risco de infecção e complicações anestésicas;
- Menor risco de hemorragia pós-parto;
- Rápida recuperação;
- Maior vínculo entre mãe e recém-nascido; 
- Facilitação de amamentação na primeira hora de vida;
- Menor risco de mortalidade materna.

 

...

 A via de parto vaginal (também chamada de parto normal)
possui alguns benefícios:

Por que preferir o parto
normal ? 

Fonte da imagem: Canva e Site istock
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Quais são as reais indicações do parto cesáreo?

 
Problemas na dilatação do colo do útero; na descida do bebê
ou problemas na contração uterina;
Descolamento prematuro da placenta;
Posição do bebê atravessada;
Saída do cordão umbilical antes do bebê;
Outras indicações feitas pela equipe de saúde.

O parto cesáreo é um procedimento cirúrgico onde o bebê é
retirado através de uma abertura na parte inferior da barriga
da mãe. É necessário uma recomendação médica para esse
tipo de parto. A cesariana é considerada segura e com baixos
índices de complicações, quando feitas com indicações
precisas.

O parto cesáreo pode proporcionar para você:

A gestante poderá ter a participação do acompanhante;
Deverá ser informada de todo processo que irá ser
realizado;
Poderá ter contato pele a pele com o bebê;
Poderá ofertar o aleitamento materno na 1° hora de vida do
seu bebê.

O que é o parto cesáreo?

Fonte da imagem: Canva
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Laceração 

É uma ruptura natural que pode acontecer em algumas
mulheres em decorrência do estiramento excessivo na pele da
vagina e outras estruturas durante a passagem do bebê. A
depender do tamanho e profundidade, essa laceração é
classificada em graus, ilustrado na imagem abaixo: 

Como amenizar esse risco? A massagem perineal é um método
utilizado para tornar essa região mais relaxada, o que
possibilitará um melhor alongamento durante o parto,
reduzindo as chances de lesões e episiotomias. Além disso, a
compressa morna também pode ajudar durante esse período
expulsivo. A massagem é uma técnica simples e pode ser
realizada pela própria mulher, com o auxílio de um óleo
natural, a figura abaixo mostra como realizá-la.

 

O que é laceração e
episiotomia?

Fonte da imagem: Femme

Fonte da imagem: Doula Brasil
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Episiotomia

É um corte realizado pelo profissional obstetra na região da
vagina durante a saída do bebê, para facilitar a sua
passagem, quando essa se encontra difícil. E é importante
que a mulher seja consultada antes da realização. 

Estudiosos apontam que a episiotomia objetiva previnir os
danos como incontinência urinária ou fecal e, até mesmo o
prolapso de órgãos dessa região pélvica. Entretanto, apesar
de ser muito realizada, os estudos mostram que ela não é
capaz de alcançar esses objetivos, além disso, ainda é
responsável por provocar maior queda sanguínea. 
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De acordo com a Lei Federal 11.108/2005, toda gestante tem
direito a um acompanhante de sua escolha, seja homem ou
mulher;
Ser informada sobre todos os procedimentos a serem
realizados durante o trabalho de parto;
Ser tratada com respeito e cuidado desde o inicio do
trabalho de parto até o nascimento do bebê;
Se alimentar e ingerir água quando desejar;
Planejar o parto através do "Plano de Parto" durante as
consultas de pré-natal;
Ter liberdade de movimentação e posição durante o parto;
Utilizar métodos não farmacológicos para alívio da dor
durante o trabalho de parto.

São muitos os direitos da mulher durante o trabalho
de parto e parto, tais como:

Não esqueça:
O parto é todo seu e você deve ser

protagonista deste momento único!!

Direitos da mulher no 
trabalho de parto e parto

Fonte da imagem: Canva
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O acompanhante tem um papel fundamental em amenizar o
sentimento de solidão, além de oferecer apoio dentro do
trabalho de parto. Transmitindo confiança e segurança através
do vínculo familiar.

Com a COVID-19 se pode ter acompanhante?

Atenção: Após chegada à maternidade, gestantes e acompanhantes
devem estar de máscaras e evitar circulação pela instituição sem
autorização.

Ter um acompanhante
durante o parto e pós-
parto está na Lei
Federal n° 11.108/2005.

Durante o nascimento,
seu acompanhante é
importante. Não abra
mão de tê-lo por
perto!

Importância do
acompanhante no TP

Mas atenção as recomendações:

Não apresentar nenhum dos sintomas da COVID-19;

A resposta é SIM!____

Não testar positivo para o vírus SARS COV-2;

Não pertencer ao grupo de risco.

Fonte da imagem: Canva
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Apoio do acompanhante  

O acompanhante tem um papel amenizador do sentimento de
solidão e do possível sofrimento dentro do trabalho de parto,
proporcionando, assim, uma sensação maior de confiança e
segurança, simplesmente por ter um rosto familiar ali naquele
momento.

 Esse tipo de suporte é essencial para o apoio no momento de
parir. A participação do acompanhante é lei, faça valer o seu
direito.

Equipe interprofissional 

A equipe interprofissional deve estar preparada para esclarecer
e desenvolver ações que levem a conscientização das mulheres
para um acompanhamento adequado, mostrando que o parto
normal não só vai lhe proporcionar uma qualidade melhor no
pós-operatório, mas também o desenvolvimento favorável para
o bebê.

Fonte da imagem: Canva
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Violência obstétrica
o que é e como evitar?

Fonte da imagem: bbmundo



 

São maus tratos físicos, psicológicos, verbais ou sexuais causados à
mulher por parte dos profissionais durante a gestação, parto e
puerpério ou em situação de abortamento.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica a violência
obstétrica em categorias, destacando:

Intervenções de rotina e desnecessárias e medicalização
direcionadas para mãe e/ou bebê;

Abuso verbal, humilhação ou agressão física;

Falta de material e instalações inadequadas;

Discriminação por motivos culturais, econômicos, religiosos e étnicos.

Quando o profissional de saúde não presta um cuidado adequado
durante o pré-natal;
Poucas consultas realizadas por decisão do profissional de saúde;
Falta de informação sobre a gestação;
Falsas indicações de cesariana;
Falta de informação sobre o parto e riscos da cirurgia cesariana;
Falta de autonomia da mulher em escolher o tipo e local do parto.

Exemplos de violência obstétrica na gestação:

Fonte da imagem: migalhas
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Negar visitas a gestante em seu domicílio;
Não prestar apoio psicológico à puérpera e sua família;
Não prestar apoio e educação em saúde com informações que
dizem respeito ao puerpério tais como: cuidados ao risco de quedas
do bebê e mãe, aleitamento materno, higiene do coto umbilical etc.

Quando a equipe proíbe a mulher de caminhar ou se
movimentar durante o TP;
Toques vaginais repetitivos e dolorosos;
Ameaças, gritos, humilhação por parte dos profissionais durante
o TP;
Proibir a gestante de ter um acompanhante de sua própria
escolha (permitido por lei);
O profissional de saúde realizar episiotomia (corte do períneo),
manobra de Kristeller (empurrar a barriga) ou cesária sem
indicações científicas;
Proibir a gestante de se alimentar e de beber água ou qualquer
outro líquido durante o TP;
Administrar ocitocina sem critérios baseados em evidências
cientificas para acelerar o trabalho de parto.

Exemplos de violência obstétrica no trabalho de parto (TP) e
parto:

Exemplos de violência obstétrica no puerpério:
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Fazer o uso de máscara; 

Lavar as mãos com frequência principalmente antes
de tocar na mãe ou no bebê;

Não deve haver troca de acompanhantes para
diminuir a circulação de pessoas no hospital;

Todas as visitas devem ser temporariamente
suspensas, visando a proteção de todos.

Os acompanhantes deverão ficar apenas em um local de assistência, sem circular 
pelo hospital, evitando o contato com outras pacientes e acompanhantes;

É importante que a mulher e seu acompanhante sigam as
seguintes medidas de proteção após o parto:

ATENÇÃO 
A paciente com a COVID-19 (suspeita ou confirmada)
deverá permanecer em leito isolado, com distância
de pelo menos 2 metros do berço, respeitando as
medidas de proteção citadas acima. A mãe e o bebê
que estejam em boas condições, deverão receber
alta a partir das 24 horas em alojamento conjunto
(mas, depende do regime interno de cada
maternidade).

 
 

Cuidados no pós-parto 
na pandemia

Fonte da imagem: Canva
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Redução dos riscos de hemorragia materna pós parto; 

Proteção, crescimento e fortalecimento do bebê; 

Fortalecimento do vínculo mãe-bebê. 

Cuidados na amamentação no pós-parto 

Ainda não existem certezas sobre a transmissão do vírus pelo leite
materno, portanto, caso a mãe esteja sentindo-se bem, é importante
continuar amamentando. Afinal, o leite materno é importante para:

Mas atenção: na hora da amamentação é importante seguir as medidas de
higiene fazer os de máscara rotineiramente; lavar as mãos antes e depois
de tocar no bebe; e limpar as superfícies que tenham tocado.

Em casos de insegurança, a mãe pode fazer a retirada manual do leite
da seguinte forma:

Lavar as mãos;
Utilizar máscaras e evitar falar, tossir ou espirrar;
Massagear a mama com movimentos circulares da base com
direção a auréola;
Com os dedos em forma de “C” colocar o polegar na auréola
acima da do mamilo e o dedo indicador abaixo do mamilo;
Pressionar suavemente e soltar diversas vezes até gerar a
quantidade de leite desejada;
Se tiver dificuldades na retirada do leite, é importante procurar
o profissional de saúde.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Fonte da imagem: Canva
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Tomar banho de sol respeitando um distanciamento físico, pois é
importante para reposição da vitamina D, melhorando sua saúde e a
do bebê;

Esse período pode ser de cansaço e exigências para as mães, já que estarão
afastadas fisicamente e sem o apoio de familiares e amigos, em decorrência
do isolamento social.

Pensando nisso, abaixo estão algumas medidas que podem diminuir o sentimento de
ausência e servir de apoio nesse período de pandemia:

Rede de apoio no pós-parto

Familiares que moram próximos, prepararem refeições e deixarem na porta
da casa são demonstrações de presença apoio e afeto;

Fazer ligações por telefone chamada de vídeo trocar recados de
mensagem com familiares e amigos, devem ser estimulados, de
modo que não gerem estresse para mãe e seu filho;

Mantenha a calma, acompanhe as redes oficiais do governo e adote as
recomendações do ministério da saúde;

Mantenha contato pele a pele, seguindo as medidas de proteção.
Esse contato estimula o vínculo entre a mãe e bebê.

Fonte da imagem: Canva
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