
1 
 

  

 

DOCUMENTO ELABORADO DE ACORDO COM AS BOAS PRÁTICAS MÉDICAS EM OBSTETRÍCIA, EM 

CONCORDÂNCIA COM INDICAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE E DIREÇÃO GERAL DA SAÚDE 

Um bom desfecho maternofetal é o objetivo principal e último da vigilância e 

orientação da gravidez, parto e pós-parto. A satisfação com a experiência de nascimento 

relaciona-se com as expectativas pessoais, o suporte dado pelos profissionais de saúde, a 

qualidade da relação estabelecida entre a grávida/casal com a equipa de saúde que presta 

cuidados, assim como o grau de envolvimento no processo.  

Por forma a permitir ao casal tomar conhecimento das condutas praticadas na 

instituição de nascimento, partilhar da tomada de decisões e esclarecer algumas dúvidas 

sobre práticas cientificamente validadas nos Cuidados Obstétricos, está prevista a 

discussão do Plano de Nascimento com os Profissionais de Saúde dessa Instituição.  

Para elaborar o seu Plano de Nascimento deve ter em conta os seus antecedentes 

médicos, circunstâncias particulares da gravidez e  recursos materiais/humanos disponíveis 

no momento, no Bloco de Partos do Hospital Pedro Hispano. É importante que a grávida/o 

casal compreendam a necessidade de alterar o seu plano de nascimento inicial, caso 

surjam imprevistos/ complicações e sejam conhecedores de alguns aspetos básicos sobre o 

parto e procedimentos hospitalares de vigilância materno/fetal.  

O presente documento esclarece sobre algumas definições básicas e simplificadas dos 

Cuidados Obstétricos Periparto e acompanha um formulário designado “Plano de 

Nascimento”, no qual o casal pode expressar e documentar preferências face ao parto e 

nascimento e que ficará associado ao processo da grávida. 

A segurança maternofetal e o cumprimento das boas práticas médicas são valores dos 

quais não abdicamos. 

 

DEFINIÇÕES E ESCLARECIMENTOS 

TRABALHO DE PARTO: 

 Fase latente: a que decorre desde o início das contrações uterinas regulares e com 

progressão mais lenta da dilatação do colo do útero 

 Fase ativa: a que decorre desde o fim da fase latente à dilatação completa do colo 

uterino. 

 Período expulsivo ou 2º período do trabalho de parto: a fase que decorre desde a 

dilatação completa até à expulsão do feto 

 3º período do trabalho de parto: a fase que decorre desde a expulsão do feto até à 

expulsão da placenta. 

 

TOQUE VAGINAL DURANTE O TRABALHO DE PARTO  

O toque vaginal ou palpação digital da vagina, do colo do útero, da bacia, da bolsa de 

águas e da apresentação fetal, é um procedimento que faz parte das boas práticas durante 

o trabalho de parto para se avaliar a progressão do mesmo e a possibilidade de s e 

realizarem intervenções obstétricas, quando necessárias, como a aplicação de uma 

ventosa ou fórceps, tendo em vista a deteção, a prevenção e o tratamento de anomalias 
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que podem comprometer o parto. A frequência de realização de toques recomendada 

durante o trabalho de parto é variável, dependendo da fase em que este se encontra e da 

sua dinâmica, em termos de queixas maternas, bem-estar fetal, contrações uterinas e 

progressão da dilatação do colo uterino e da apresentação. No início do trabalho de parto, na 

chamada fase latente do período de dilatação do colo uterino, podem passar-se várias horas 

sem necessidade de toque, enquanto que na fase final do período expulsivo poderá ser 

necessário tocar com maior frequência. A realização do toque vaginal por mais de um 

profissional poderá ser necessária para aferir avaliações que possam ter deixado dúvidas ou 

para fins de ensino-aprendizagem, com a devida explicação.  

CESARIANA  

A cesariana é uma intervenção que permite salvar muitas vidas e evitar muitas sequelas 

maternas e fetais, em que se realiza a extração do feto por via abdominal, sob anestesia geral 

ou epidural. Tem como principal indicação a distocia, isto é, as situações de dificuldade na 

progressão do feto através do canal de parto, que previsivelmente não se consigam resolver por 

esta via, com segurança para o feto e para a mãe. As distocias associam-se normalmente a 

problemas com a dimensão da bacia materna, as contrações uterinas, a dimensão e a 

apresentação do feto ou com situações de sofrimento do feto ou da mãe que são incompatíveis 

com um parto seguro por via vaginal. A taxa de cesarianas varia muito nas diversas partes do 

mundo, estimando-se que em Portugal o seu valor médio se deverá situar entre os 20 e os 30%.  

EPISIOTOMIA  

A episiotomia é um corte que se realiza no períneo da mulher, isto é, na região situada entre a 

vulva e o ânus, normalmente realizado sob anestesia local ou epidural, para ampliar a abertura 

vulvovaginal. É uma intervenção que não é usada por rotina, sendo considerada boa prática em 

situações em que não é seguro, de outra forma, exteriorizar-se o feto. Utiliza-se a episiotomia 

para diminuir o risco de lesões maternas, particularmente do esfíncter anal, nomeadamente 

durante a aplicação de ventosa ou fórceps, e perante situações de sofrimento fetal, para a 

abreviar extração fetal. 

 

VENTOSA E FÓRCEPS  

A ventosa obstétrica e o fórceps são instrumentos utilizados pelo médico quando o feto está 

prestes a nascer para o exteriorizar ou o ajudar a nascer com segurança, nomeadamente 

quando há sinais de sofrimento fetal ou materno. Normalmente realizam-se com analgesia 

epidural, mas poderão realizar-se sem anestesia, quando a exteriorização é fácil, rápida e não 

traumática. Pode igualmente ser utilizado numa cesariana se houver dificuldades na extração 

do feto. 

 

MEDICAÇÃO DURANTE O PARTO  

A necessidade de medicação durante o trabalho de parto é relativamente frequente. A 

analgesia pode ser feita com fármacos por via endovenosa, intramuscular ou analgesia epidural 

a pedido da grávida. Também por via endovenosa, pode ser necessária a administração de 

ocitocina, para desencadeamento de contrações uterinas/correção de distocias e após o 

nascimento para auxiliar na extração da placenta e para formação do globo de segurança. Por 
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outro lado, podem ser utilizados tocolíticos para abolir as contrações quando necessário. Outro 

tipo de medicações inclui a administração de fluídos, para hidratação e controlo da pressão 

arterial e antibióticos, para prevenção e tratamento de infeções.  

 

PARTO “NATURAL” 

Parto de início e progressão espontâneo, em gravidez vigiada e de termo (entre as 37 e 41 

semanas), classificado como de baixo risco e mantendo-se assim até ao nascimento. Este 

habitualmente ocorre em apresentação cefálica de vértice, com o mínimo de intervenção e 

assistido por médico(a) ou enfermeiro(a) especialistas. Após o parto, mãe e filho devem estar 

clinicamente estáveis. Por imposição legal a decisão de realizar parto natural limita-se às 

grávidas de idade igual ou superior a 16 anos e consideradas imputáveis. 

 
 

ASSISTÊNCIA AO PARTO HOSPITALAR 

 

CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA MATERNOFETAL: 

 Administração de antibiótico para profilaxia da infeção neonatal, quando indicado 

FASE LATENTE 

 Monitorização fetal intermitente por cardiotocografia durante 30 minutos em intervalos 

a definir pela equipa de Serviço 

FASE ATIVA 

 Cardiotocografia contínua 

 Cateterização venosa periférica 

 Perfusão de soro glicosado, se sinais sugestivos de hipoglicemia materna, com 

repercussão no traçado da frequência cardíaca fetal 

 Observação ginecológica (toque vaginal), sempre que recomendado 

 Algaliação/esvaziamento vesical mediante as circunstâncias clínicas 

PERÍODO EXPULSIVO 

 Cardiotocografia contínua 

 Restrição de alimentos e água 

 Posição livre durante o período expulsivo, desde que assegurada a monitorização 

fetal. Para o nascimento, deverá ser adotada uma posição semi-sentada, em posição 

ginecológica, para permitir a assistência ao parto 

PÓS-PARTO IMEDIATO 

 Perfusão de ocitocina por rotina após o parto para prevenção de hemorragia 

 

 

CONDUTAS OPCIONAIS DURANTE O TRABALHO DE PARTO: 

 Permanência de um acompanhante durante o dia, em qualquer fase do trabalho de 

parto, permanência do mesmo 24h/dia na Sala de Partos ou Internamento-Puerpério 

 Deambulação, desde que não interfira com a monitorização e bem-estar fetal 
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 Liberdade de escolha por analgesia farmacológica ou não farmacológica, desde que 

acessível e considerada adequada pela equipa de Serviço 

o Liberdade de posicionamento, uso de técnicas de relaxamento natural 

(respiração, massagens, musicoterapia, hidroterapia (uso de chuveiro), bola de 

pilates, aplicação de calor local, , …) 

o Liberdade para uso de dispositivo de TENS (Estimulação Nervosa Elétrica 

transcutânea), desde que seja disponibilizado pela parturiente 

o Analgesia farmacológica oral, endovenosa ou intramuscular 

o Analgesia epidural/walking epidural (se indicado/adequado) 

 Liberdade de ingestão de água, chá açucarado e/ou líquidos isotónicos, gelatina, em 

pequenas quantidades 

 Liberdade de uso de música e/ou ambiente em penumbra na Sala de Partos 

 Liberdade de movimentos e de posicionamento, com recurso a instrumentos que 

possibilitem a posição vertical (ex: bola de pilates) ou outras no sentido de favorecer o 

conforto da parturiente, desde que não interfira com a monitorização materno-fetal 

 Possibilidade de realização de microclister 

 Possibilidade de escolha de realização de tricotomia perineal 

 Liberdade de início de esforços expulsivos, desde que assegurado o bem-estar 

maternofetal 

 Em caso de cesariana, sempre que clinicamente possível, o acompanhante poderá estar 

presente durante a sua realização, à cabeceira da grávida ou na antecâmara da sala 

operatória, dependendo do local da realização da cirurgia 

 Desde que seja assegurado o bem-estar do recém-nascido, é permitida: 

o Laqueação tardia de cordão umbilical (1 a 3 minutos após o nascimento) 

o Corte do cordão umbilical pela parturiente ou acompanhante 

o Contato pele-a-pele, promovendo os processos de vinculação e de amamentação 

(sendo que, na sua indisponibilidade, poderá ser realizado pelo acompanhante) 

o Amamentação precoce, de acordo com o conforto e desejo da mãe 

 Recolha de sangue e/ou cordão para preservação de células estaminais para Banco 

Público ou Privado, se clinicamente adequado 

 

 

CONDUTAS NÃO ACEITES NO TRABALHO DE PARTO 

 Entrada de 2º acompanhante na Sala de Partos 

 O acompanhante não poderá interferir na vigilância e/ou conduta do trabalho de parto, 

sob pena de ser solicitada a saída da Sala de Partos 

 Disponibilização de produtos biológicos resultantes do parto ao casal ou 

acompanhante, exceto a que decorre da colheita de sangue ou cordão para 

preservação de células estaminais. 
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DIREITO DE MUDANÇA DE ATITUDE  

A grávida é livre de pedir a alteração do plano de nascimento durante o decurso do mesmo, 

no sentido da medicalização do parto. A mesma será realizada desde que não haja 

contraindicação médica e estejam reunidas as condições necessárias à sua implementação. 

Se a evolução do trabalho de parto não estiver a decorrer dentro dos parâmetros que 

assegurem o bem-estar maternofetal, os Profissionais de Saúde estão no direito/dever de 

modificar o Plano de Nascimento, informando a grávida/casal. 

 

Dos acontecimentos/contextos passíveis de alterar o risco da gravidez e, portanto, de 

inviabilizar o plano de nascimento, destacam-se os seguintes: 

 Perda de líquido amniótico meconial 

 Hemorragia intraparto 

 Intercorrências materno-fetais diagnosticadas na admissão da doente 

 Gestação não vigiada 

 Risco de sofrimento/asfixia fetal (ex: anomalia congénita, restrição de crescimento 

fetal, alteração da frequência cardíaca fetal) 

 Condição materna que possa afetar o bem-estar fetal (ex: cesariana prévia, diabetes, 

hipertensão) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


