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Neste documento, ficarão expressas as preferências e vontades do casal relativamente ao 

parto, devendo ser previamente acordado e discutido com profissionais de saúde da instituição. 

Não obstante, devido à natureza imprevisível do trabalho de parto, mesmo em condições de 

baixo risco, poderá ser necessário adaptar o plano de acordo com a situação clínica, mantendo 

por base atitudes cientificamente validadas. O preenchimento do mesmo, pressupõe a leitura 

prévia da “Informação – Plano de Nascimento” e o consentimento das práticas declaradas como 

aceites e não aceites. 

IDENTIFICAÇÃO DA GRÁVIDA (E ACOMPANHANTE, SE APLICÁVEL) 
 

Nome_____________________________________________________________ Idade _____ 

Nº Processo ________________ Nº CC ________________      Nº Utente_________________ 
(a preencher pela instituição) 
 
 
 
 

A - ACOMPANHAMENTO DA GRÁVIDA: PARTICIPAÇÃO DO PAI OU OUTRA PESSOA SIGNIFICATIVA 

Durante o trabalho de parto, pretendo estar acompanhada.  

 

Caso tenha respondido Sim,  

 Sempre 

 Apenas em alguns momentos (Especifique: ___________________________________) 
 
Em situação de cesariana, de acordo com condições objetiváveis no momento, desejo ter 
acompanhante.  
 
 

Se Sim, Identificação do acompanhante: __________________________________________ 
 

B - PRIVACIDADE 

A formação pós-graduada em procedimentos diferenciados permite a continuação de cuidados 

de saúde de excelência às gerações futuras. A segurança da grávida e do bebé serão sempre a 

prioridade e todos os atos realizados por profissionais (médicos ou enfermeiros) em formação 

especializada serão sempre supervisionados e tutelados. 
 

A Unidade Local de Saúde de Matosinhos (Hospital Pedro Hispano) acolhe alunos das várias 

áreas dos cuidados em saúde. Considerando o direito à privacidade da utente, pode acontecer 

estarem presentes estudantes em formação. Vamos garantir que esteja presente o número 

mínimo de pessoas adequado à situação clínica. 

Aceita a presença observacional de estudantes em formação? 

Observações: ______________________________________ 

C- INFORMAÇÃO 

Sim  Não   

       

Sim  Não   

       

Sim  Não  Indiferente 
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Durante o trabalho de parto, por forma a salvaguardar a saúde materna e fetal, existem 

algumas práticas sistemáticas e fundamentais, entre as quais:  

- Colocação de um cateter venoso periférico 

- Na enfermaria: monitorização intermitente dos batimentos cardíacos fetais e contractilidade 

uterina 

- Na sala de partos: monitorização fetal e da contractilidade uterina contínua ou intermitente   

mediante a situação clínica e fase do trabalho de parto 

- O uso de medicação, como antibióticos ou outros fármacos, será determinado por indicação 

médica, com informação da grávida. 

- Administração de ocitocina por rotina após o parto para prevenção de hemorragia 

Observações: ___________________________________________________________________ 

No sentido de exercer o consentimento informado, esclarecido e livre, desejo ser informada da 

evolução do trabalho de parto e participar nas decisões acerca do mesmo, depois de 

esclarecidas as alternativas possíveis e o motivo da decisão 

tomada. 

Observações: ______________________________________ 

D- INDUÇÃO DO TRABALHO DE PARTO 

A indução do trabalho de parto pode estar indicada em condições maternofetais de risco 

acrescido (p.e. pré-eclâmpsia, restrição de crescimento, …), em caso de rotura prematura de 

membranas, às 41 semanas ou poderá ser proposta, com evidência científica de segurança, a 

partir das 39 semanas. 

Pretendo a indução do trabalho de parto em caso de: 

 Situações de risco maternofetal acrescido 

 Rotura prematura de membranas, sem evidência de 

compromisso fetal 

 A partir das 39 semanas de gestação 

 Às 41 semanas de gestação 

Observações: ______________________________________________________________ 

E- PERÍODO DE DILATAÇÃO 

O período de dilatação poderá decorrer parcialmente na enfermaria e o restante na sala de 

partos. Apesar das limitações inerentes ao normal funcionamento destes locais, dentro do 

possível, o ambiente será calmo, tranquilo e com regulação da luz ambiente. 

Durante este período, o toque vaginal é um meio fundamental de obter informação sobre a 

evolução do trabalho de parto e para a orientação das decisões clínicas. É reduzido ao 

estritamente necessário e a sua realização ocorrerá após esclarecimento prévio da parturiente.  

A rotura de bolsa de águas ocorre, frequentemente, de forma espontânea. Pode ser necessário, 

por razões médicas (devidamente esclarecidas no momento), proceder à rotura artificial. Este 

procedimento é simples, não doloroso e seguro relativamente ao bem-estar do bebé.  

De acordo com as condições atualmente disponíveis, e em função da técnica de controlo de dor 

utilizada, a liberdade de movimentos na sala de partos pode estar limitada. 

Sim  Não   

       

Sim  Não   

       

       

       

       

       



9 
 

Nesta fase do trabalho de parto: 

 Pretendo a administração de microclister 

 Pretendo a realização de tricotomia perineal 

 Pretendo usar roupa pessoal 

 Pretendo ter liberdade de movimentos, dentro do que for 

clinicamente possível 

 Pretendo usar materiais de apoio (p.e. bola de pilates) 

 Pretendo ingerir água, chá açucarado e/ou líquidos isotónicos, 

gelatina  

 Pretendo estar deitada  

 Aceito ser observada com número mínimo possível de toques 

vaginais 

 Aceito uma rotura artificial de bolsa de águas, se clinicamente 

indicado 

 Aceito a administração de ocitocina para otimização da 

evolução do trabalho de parto 

Observações: ___________________________________________________________________ 

F- CONTROLO DA DOR 

Pretendo usar métodos não farmacológicos de alívio da dor (Ex: liberdade de movimentos, 

técnicas de relaxamento e respiração, massagens, musicoterapia, hidroterapia - uso livre de 

chuveiro -, bola de pilates, aplicação de calor local,  uso de TENS (Neuroestimulação Elétrica 

Transcutânea) da própria utente). 

 

Pretendo analgesia epidural, por minha solicitação, se tiver 

condições clínicas para tal. 

Observações: ______________________________________ 

G - PERÍODO DE EXPULSIVO 

Em determinadas situações, com indicações médicas precisas, poderá ser necessário recorrer 

ao parto instrumentado (com ventosa ou fórceps) ou a uma cesariana.  

A episiotomia só será realizada quando se preveja que a lesão decorrente da sua não realização 

poderá provocar perda de qualidade de vida para a mãe ou para o feto. Será sempre informada 

destes procedimentos pelo profissional de saúde que a acompanha. 

Dentro das condições avaliadas no momento, pretendo 

escolher a posição durante o período expulsivo, adotando, no 

entanto, uma posição semi-sentada em posição ginecológica para o nascimento 
 

Pretendo iniciar esforços expulsivos apenas quando sentir 

necessidade, caso não haja contraindicação 

 

Aceito a realização de episiotomia, se clinicamente justificado 

 

Observações: ________________________________________________________________ 

Sim  Não Indiferente 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Sim  Não  Indiferente 

       

Sim  Não   

       

Sim  Não  Indiferente 

       

Sim  Não  Indiferente 

       

Sim  Não   

       

Sim  Não  Indiferente 
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H - NASCIMENTO 

Pretendo, caso não haja contraindicações, que seja realizada a laqueação tardia do cordão 

umbilical (1 a 3 minutos após o nascimento) 

 

Pretendo, caso não haja contraindicações, que seja o 

acompanhante a proceder ao corte do cordão umbilical 

 

Se a condição clínica da mãe e do recém-nascido permitirem, 

desejo fazer contato pele-a-pele com o bebé 

Caso tenha respondido Sim: 

 Contato pele-a-pele imediatamente após o nascimento e durante o máximo tempo 

possível  

 Contato pele-a-pele num momento posterior 

 

No caso de cesariana, ou indisponibilidade da mãe após o 

parto, pretendo que o meu acompanhante faça contato pele-

a-pele 

 

Observações: ________________________________________________________________ 

I – ALEITAMENTO 

Como pretende alimentar o seu bebé? 

 Leite Materno 

 Leite Artificial 

 Indiferente 

 

No caso de aleitamento materno: 
Pretendo iniciar a amamentação na primeira hora de vida 

 

Pretendo apoio para estimulação e extração precoce de leite 

materno, caso haja necessidade de afastamento temporário 

do bebé 
 

Em caso de necessidade de alimentar temporariamente o 

recém-nascido com leite artificial, pretendo que este seja 

oferecido por copo, seringa, em vez de tetina 
 

Pretendo ser informada quanto a grupos ou linhas de apoio ao 

aleitamento materno a que possa recorrer após a alta 

hospitalar 

 

Observações: ________________________________________________________________ 

 

       

Sim  Não   

       

Sim  Não  Indiferente 

       

Sim  Não   

       

Sim  Não  Indiferente 

       

Sim  Não  Indiferente 

       

Sim  Não  Indiferente 

       

Sim  Não   
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J – APÓS O PARTO 

Pretendo que o meu acompanhante fique comigo no 

internamento, em alojamento conjunto com o bebé. 

 
Pretendo estar presente nos procedimentos a realizar ao 

recém-nascido. 

 
 

Pretendo, se clinicamente possível, participar no primeiro 

banho do bebé com o meu acompanhante. 
 
Observações: ________________________________________ 

K – SITUAÇÕES PARTICULARES 

 LINGUAGEM: ________________________________________________________________ 

 CONDIÇÕES ESPECIAIS DA GRÁVIDA OU ACOMPANHANTE: __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 DIETA: _____________________________________________________________________ 

 OUTRAS: ____________________________________________________________________ 

 

Tomei/tomámos conhecimento de todas as informações necessárias ao preenchimento do 

presente documento.  

Declaro/declaramos estar ciente/s de que a concretização das intenções expressas neste 

documento estará dependente, no todo ou em parte, da evolução clínica do trabalho de parto, 

parto e pós-parto, assim como de constrangimentos logísticos que possam estar presentes ou 

vir a ocorrer na instituição de saúde.  

Posso/podemos em qualquer altura, mesmo em trabalho de parto, modificar as preferências 

manifestadas previamente neste plano.  

 

 

 

 

Data: ____/___/_____; Hora: __:__ 

Assinatura/s (conforme documento de identificação civil): 

 

___________________________________ 

 

 

___________________________________ 

Sim  Não   

       

Sim  Não  Indiferente 

       

Sim  Não  Indiferente 

       


