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Tema 3 | Parto, nascimento e  
puerpério

Objetivo geral do tema

•	 Apresentar	as	vantagens	do	parto	normal.

Objetivos específicos voltados para o 
conteúdo

Ao	final	do	estudo	deste	tema,	você	deverá	ser	capaz	de:

1.	 reconhecer	as	vantagens	do	parto	normal;

2.	 prestar	 assistência	durante	o	 trabalho	de	parto,	 o	parto	 e	o	

puerpério.

Competência a ser desenvolvida

•	 prestar	 assistência	 durante	 o	 trabalho	 de	 parto,	 o	 parto	 e	 o	

puerpério.

Assistência humanizada no trabalho de par-
to, no parto e no puerpério

A	chegada	de	um	novo	 ser	é	 sempre	cercada	de	muita	expectativa	pelos	

familiares	 e	 amigos.	O	 instante	 do	nascimento	geralmente	 é	 precedido	 e	

vivido	com	muita	emoção	e	ansiedade,	principalmente	pela	mãe.	Afinal,	o	

nascimento	é	a	etapa	da	vida	que	desperta	nas	pessoas	momentos	de	refle-

xão,	incerteza	e	esperança.

Portanto,	a	equipe	de	enfermagem	deve	estar	capacitada	para	entender	as	

reações	emocionais	da	mulher	ou	do	casal	no	processo	do	parto	e	estimular	

a	sua	participação	ativa.	É	um	momento	que	requer	disponibilidade	e	tran-

quilidade	por	parte	de	cada	componente	da	equipe.	O	casal	está	vivendo	um	

período	de	grande	ansiedade	e	necessita	de	muito	acolhimento.
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Existem	dois	tipos	de	parto:	o	normal	e	a	cesariana.	O	parto	normal	é	o	parto	

fisiológico,	e	a	cesariana	é	uma	cirurgia	que	é	realizada	com	indicação	obs-

tétrica,	quando	não	é	possível	o	parto	normal.	Somente	15%	das	mulheres	

têm	indicação	para	cesariana.

Neste	tema,	você	vai	conhecer	o	que	acontece	num	parto	normal	e	como	

prestar	assistência	às	parturientes	nessa	ocasião.

Uma dúvida frequente: parto normal ou  
cesárea?

O	preparo	da	gestante	para	o	parto	deve	começar	no	pré-natal.	A	mulher	

deve	receber	orientações	e	esclarecimento	de	dúvidas	sobre	todo	o	período	

da	gestação,	sobre	o	trabalho	de	parto	e	sobre	o	parto	em	si.	Essas	conver-

sas,	durante	as	consultas,	diminuem	a	ansiedade	e	o	medo,	comuns	nessa	

situação,	e	favorecem	a	cooperação	e	a	participação	ativa	da	mulher	durante	

todo	o	processo	de	gravidez	e	parto.	Deve	ser	incentivada	a	presença	de	um	

acompanhante	durante	todas	as	consultas	de	pré-natal	para	que	a	família	

também	esteja	preparada,	para	que	se	sinta	envolvida	e	desempenhe	um	

papel	de	coadjuvante	ativo	nesse	período.

A	gestante	deve	ser	orientada	para	o	parto	normal	pelas	vantagens	que	se	

sobrepõem	à	cesariana.

A	cesárea	é	um	procedimento	muito	importante	quando	há	algum	risco	à	

saúde	da	gestante	ou	do	feto	e	é	indicada	justamente	para	salvar	a	vida	da	

mãe	e	do	bebê	ou	de	um	deles.	Ainda	é	necessário	saber	que	é	uma	cirurgia	

de	grande	porte,	tendo	o	risco	de	acidentes	anestésicos,	de	maior	incidência	

de	hemorragia	e	infecção	pós-parto,	da	possibilidade	de	laceração	acidental	

de	órgãos	como	a	bexiga	e	de	artérias,	além	de	cortes	no	bebê	durante	a	

abertura	do	útero.	Um	dado	que	não	pode	ser	esquecido:	a	incidência	de	

morte	materna	é	3,5	vezes	maior	quando	a	mulher	é	submetida	à	cesariana.	

A	cesárea	também	apresenta	maior	risco	de	complicações	respiratórias	para	o	

bebê,	além	de	ser	causa	de	prematuridade	iatrogênica	naquelas	que	são	progra-

madas.	Você	provavelmente	não	deve	saber	o	que	é	iatrogenia,	não	é?	Iatroge-

nia	é	a	ocorrência	de	algum	mal	ao	paciente	causado	por	erro	de	procedimento	

ou	conduta	médica.	Quando	a	mulher	entra	naturalmente	em	trabalho	de	parto	
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é	porque	o	bebê	está	na	hora	de	nascer.	Se	a	cesárea	é	pré-agendada,	o	feto	

pode	ainda	não	estar	maduro,	tendo	como	consequência	ao	nascer	dificuldade	

para	respirar	e/ou	para	sugar	e	também	baixo	peso.

A	cesárea	também	apresenta	outro	inconveniente:	limita	o	número	de	filhos.	

A	mulher	pode	ser	submetida	a	somente	três	cesáreas,	mais	do	que	isso	ela	

corre	risco	de	morte.

Outro	fator	desfavorável:	a	cesárea	interfere	no	vínculo	mãe-bebê.	Por	quê?	

Porque	a	mãe	não	consegue	abraçar	seu	bebê	na	hora	em	que	ele	nasce.	

Além	disso,	ela	deve	ficar	de	repouso	e	sente	muita	dor,	atrasando	a	primeira	

mamada,	o	que	pode	ser	causa	do	desmame	precoce.

E o parto normal? Só tem vantagens!

Primeiramente,	sabemos	que	quem	deve	comandar	o	processo	do	parto	é	a	

natureza.	 Sendo	assim,	a	mulher	não	precisa	obrigatoriamente	 ter	 seu	bebê	

em	centro	cirúrgico;	ela	pode	optar	por	tê-lo	em	centros	de	parto	normal,	que	

oferecem	ambiente	acolhedor	semelhante	a	sua	casa	e	com	muita	segurança.	

Esse	processo	natural	de	nascer	deve	ser	respeitado	e	estimulado,	pois	é	muito	

gratificante	para	a	mãe	e	é	mais	seguro	tanto	para	a	mãe	como	para	o	bebê.

Dessa	forma,	o	vínculo	estabelecido	entre	a	mãe	e	o	bebê	é	imediato,	pois	

este	é	colocado	no	colo	da	mãe	até	antes	do	corte	do	cordão	umbilical.	Além	

disso,	o	risco	de	hemorragia	e	de	infecção	hospitalar	é	muito	menor,	assim	

como	o	risco	de	problemas	respiratórios	para	o	bebê	ser	próximo	a	nulo.

Um	outro	aspecto	positivo	é	com	relação	à	recuperação	da	mãe,	que	tam-

bém	é	muito	mais	rápida.	Ela	consegue	se	levantar	logo	após	o	parto,	tomar	

banho	de	chuveiro,	amamentar	seu	bebê	logo	que	ele	nasce,	além	de	poder	

alimentar-se	normalmente.

	

O	site	www.ans.gov.br/portal/site/_hotsite_parto_2/index.asp	é	mui-

to	bom	como	indicação	para	as	grávidas	que	estão	inseguras	quanto	

ao	parto	normal.	Há	as	seções	“Dúvidas	frequentes”,	“Derrubando	

mitos”	etc.,	enfim,	uma	ótima	dica	para	incentivar	as	mulheres	a	ter	

um	parto	normal.	E,	claro,	uma	ótima	fonte	de	consulta	para	você	

também.
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Fonte:	www.ans.gov.br/portal/site/_hotsite_parto_2/oper_prest_campanha.asp

 
Enfim, chegou o final da gestação

Quais são os sinais que indicam que a mulher está 
em trabalho de parto?

O	 trabalho	 de	 parto	 desencadeia-se	 de	maneira	 espontânea.	 Os	 sinais	 e	

sintomas	 principais	 são	 as	 contrações	 uterinas	 frequentes	 e	 regulares.	 As	

contrações	uterinas	se	caracterizam	pelo	endurecimento	do	abdômen,	com	

dores	que	vão	aumentando	gradativamente.

E quando a gestante deve procurar a maternidade?

Quando	as	contrações	ocorrerem	de	5	em	5	minutos.	Outro	sinal	que	caracte-

riza	o	início	do	trabalho	de	parto	é	o	aumento	da	secreção	vaginal:	a	mulher	

relata	perda	de	secreção	espessa,	denominada	“tampão	mucoso”,	que	pode	

estar	com	raios	de	sangue.	Isso	pode	ocorrer	alguns	dias	antes	de	o	bebê	nas-

cer,	mas	aumenta	no	dia	em	que	ela	entra	em	franco	trabalho	de	parto.

Um	 outro	 sinal	 também	 é	 a	 perda	 de	 líquido	 pela	 vagina.	 Isso	 acontece	

quando	há	o	rompimento	da	bolsa	amniótica.	Nesse	caso,	a	mulher	deve	ser	

encaminhada	imediatamente	para	a	maternidade.

O	início	do	trabalho	de	parto	é	um	momento	de	muita	expectativa	para	a	

gestante	e	seus	familiares,	por	isso	eles	devem	estar	informados	dos	sinto-

mas	que	o	precedem.	Com	certeza,	isso	auxilia	a	fazer	desse	momento	uma	

experiência	menos	tensa	e	incômoda	e	mais	natural	e	feliz.
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Atividade 1

Atende ao Objetivo 1

Caso	você	perceba	insegurança	em	uma	gestante	em	relação	ao	parto	nor-

mal,	quais	vantagens	você	poderia	citar-lhe	desse	parto	sobre	a	cesárea?

O início do trabalho de parto

Durante	o	pré-natal,	especificamente	no	último	trimestre,	a	mulher	deve	ser	

orientada	 pelos	 profissionais	 que	 atendem	o	 pré-natal	 ou	 pelo	 técnico	 em	

enfermagem	sobre	os	sinais	de	TP	(trabalho	de	parto).	Também	é	muito	impor-

tante	verificar	com	a	futura	mamãe	quais	os	possíveis	locais	onde	ela	poderá	

ter	o	bebê.	Você	pode	auxiliá-la	fazendo	o	mapeamento	da	região	em	que	ela	

mora,	indicando	os	hospitais	mais	próximos	onde	são	realizados	partos.

Muitas	mulheres	ainda	chegam	à	maternidade	sem	assistência	adequada	de	

pré-natal,	seja	pela	dificuldade	de	acesso	ao	serviço,	seja	pela	precariedade	

do	serviço	ou	pelo	despreparo	dos	profissionais	que	atendem	ao	pré-natal	

para	prestar	uma	consulta	de	qualidade.	Sendo	assim,	os	profissionais	de	

saúde	que	atendem	nas	maternidades	ainda	recebem	parturientes	despre-

paradas,	com	medos,	dúvidas,	associando	parto	a	dor	e	sofrimento,	e	fami-

liares	tensos	e	desinformados.

Quando	a	mulher	chega	à	instituição	em	trabalho	de	parto,	deve	ser	bem	

acolhida	por	todos	os	profissionais	para	que	sinta	confiança	na	equipe.	Mui-

tas	 vezes	 a	parturiente	 ainda	não	 conhece	a	 instituição	em	que	 vai	 ter	o	

bebê,	pois	ela	faz	o	pré-natal	na	Unidade	Básica	de	Saúde	e	o	parto	é	feito	

em	um	hospital.	O	ideal	seria	que	conhecesse	a	equipe	hospitalar	e	a	insti-

tuição	antes	de	ter	o	bebê,	mas	nem	sempre	isso	é	possível.
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Ao	chegar	ao	hospital,	a	futura	mamãe	deve	estar	com	o	cartão	de	pré-natal	

e	com	todos	os	exames.	A	parturiente	deve	ser	avaliada	imediatamente	pelo	

médico	ou	pela	enfermeira	obstetra,	auxiliada	pelo	técnico	em	enfermagem,	

para	que	a	melhor	conduta	de	parto	seja	logo	definida.

Essa	avaliação	consta	do	seguinte:

•	 ouvir	as	queixas	da	parturiente,	caso	ela	tenha	alguma;

•	 saber	quando	se	deu	o	início	do	TP;

•	 avaliar	o	cartão	de	PN;

•	 realizar	exame	clínico	completo;

•	 realizar	exame	obstétrico.

Importante:	Quando	a	mulher	não	tiver	cartão	de	PN	(pré-natal)	ou	se	estiver	

faltando	algum	exame,	este	deve	ser	solicitado	no	ato	da	admissão,	como	

por	exemplo,	tipagem	sanguínea,	HIV,	sífilis.

Após	a	avaliação	inicial,	a	parturiente	deve	ser	encaminhada	para	o	quarto.	

Atualmente,	não	se	realizam	mais	a	tricotomia	(raspagem	dos	pelos	pubia-

nos)	nem	o	clister	(lavagem	intestinal),	procedimentos	usuais	até	bem	pouco	

tempo.	Isso	porque	não	existem	evidências	de	que	esses	procedimentos	tra-

gam	benefícios	para	a	mulher	durante	o	TP	e	o	parto.

Durante	todo	o	tempo	de	trabalho	de	parto,	a	parturiente	tem	o	direito	de	

permanecer	com	um	acompanhante	de	sua	escolha.

Atividade 2

Atende ao Objetivo 2

Se	uma	mulher	perguntasse	o	que	indica	que	o	parto	está	próximo	e	quando	

ela	deve	ir	para	a	maternidade,	o	que	você	diria?
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As etapas do parto normal

Os	períodos	clínicos	do	parto	são:

•	 período	de	dilatação;

•	 período	expulsivo;

•	 dequitação;

•	 período	de	Greemberg.

Período de dilatação

Esse	é	o	período	em	que	as	contrações	se	intensificam	para	a	dilatação	do	

colo	do	útero.	Isso	pode	causar	um	certo	desconforto	à	mulher,	por	isso	ela	

deve	permanecer	na	posição	em	que	se	sentir	mais	confortável.	A	equipe	

de	enfermagem,	enfermeiro	e	técnico,	junto	com	o	acompanhante,	devem	

proporcionar	meios	de	conforto,	como:

•	 massagem;

•	 banho	de	chuveiro	ou	de	banheira;

•	 estimular	a	posição	vertical	e	o	andar	livremente;	a	parturiente	não	pre-

cisa	ficar	deitada;

•	 oferecer	alimentação	líquida,	de	preferência	açucarada	(sucos,	chá,	mel)	

para	que	a	parturiente	tenha	mais	energia;

•	 colocar	música	ambiente;	deve	ser	música	suave	ou	de	escolha	da	par-

turiente.
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No	período	de	dilatação,	a	cada	hora,	deve	ser	realizado	o	controle:

•	 dos	sinais	vitais	da	parturiente;

•	 dos	Batimentos	Cardíacos	do	Feto	(BCF);

•	 da	Dinâmica	Uterina	(DU),	que	é	o	controle	das	contrações	em	relação	a		

frequência,	intensidade	e	duração.

A	Dinâmica	Uterina	é	avaliada	durante	um	período	de	10	minutos,	e	assim	

são	 feitas	 as	 anotações	no	prontuário:	3/10/30,	o	que	quer	dizer:	3	 con-

trações		em	10	minutos	com	duração	de	30	segundos	cada	uma.	A	DU	é	

avaliada	de	hora	em	hora.

O	toque	vaginal	para	avaliação	da	dilatação	do	colo	do	útero	é	realizado	no	

exame	obstétrico	inicial	e	depois	de	4	em	4	horas	ou	quando	necessário.	Por	

meio	da	ausculta	dos	BCF,	da	Dinâmica	Uterina	e	do	toque	vaginal,	o	pro-

fissional	que	está	acompanhando	o	trabalho	de	parto	avalia	se	o	processo	

está	evoluindo	normalmente	ou	se	necessitará	de	cesariana.	Vamos	citar	um	

exemplo:	 a	parturiente	 chega	em	 trabalho	de	parto,	 com	contrações	 fre-

quentes,	regulares,		está	tudo	bem,	mas	quatro	horas	depois,	com	o	mesmo	

padrão	de	contrações,	começam	os	BCF	a	alterar	para	100	bpm	e	a	dilatação	

do	colo	permanece	a	mesma.	Isso	significa	que	o	trabalho	de	parto	não	está	

evoluindo	e	que	o	feto	está	em	sofrimento.	Nesse	caso,	a	cesárea	é	indicada.

Fonte:	www.saobenedito.ce.gov.br/fotos/category/33.html

Figura 3.1: Centro cirúrgico para cesárea.

Mas	se	o	trabalho	de	parto	está	transcorrendo	normalmente,	à	medida	que	

o	 colo	 vai	dilatando,	as	 contrações	 vão	 se	 intensificando	e,	 consequente-

mente,	aumenta	o	desconforto	para	a	mulher.



e-Tec BrasilTema 3 | Parto, nascimento e  puerpério 63

A	bolsa	amniótica	pode	estar	íntegra	ou	rota	(rompida),	sendo	que	o	ideal	

seria	que	ela	rompesse	espontaneamente	no	final	do	trabalho	de	parto.	Al-

gumas	parturientes	já	chegam	ao	hospital	de	bolsa	rota	(Rotura	Espontânea	

de	Membranas	=	REM).	Há	casos	em	que	o	profissional	médico	ou	enfermei-

ro	obstetra	que	acompanha	o	parto	precisa	romper	a	bolsa	artificialmente	

com	 auxílio	 de	 um	 amniótomo	 (Rotura	Artificial	 de	Membranas	 =	 RAM).	

Amniótomo	é	o	instrumento	utilizado	para	romper	a	bolsa.		
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/1170952.

Figura 3.2: A imagem ilustra um feto dentro da bolsa amniótica, que é rompida natu-
ralmente (REM) ou com ajuda (RAM) do profissional que acompanha o parto.

O	líquido	amniótico	é	de	coloração	transparente.	Se	o	líquido	estiver	esver-

deado,	significa	que	o	bebê	está	em	sofrimento.	Nesse	caso,	também	pode	

ser	indicação	de	cesárea.

Durante	esse	período,	é	preciso	preparar	o	material	que	será	utilizado	duran-

te	o	parto.	Os	equipamentos	e	o	material	utilizados	no	parto	são	preparados	

pelo	técnico	em	enfermagem.

A	mulher	deve	ser	informada	da	evolução	do	trabalho	de	parto.	A	informa-

ção	sobre	tudo	que	está	acontecendo	é	fundamental	para	que	a	parturiente	

mantenha	a	calma	e	colabore	com	o	parto.	A	equipe	de	enfermagem	(enfer-

meiro	e	técnico	em	enfermagem)	deve	anotar	todas	as	observações	e	todos	

os	procedimentos	que	serão	realizados,	com	data,	hora	e	assinatura	legíveis.
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Atividade 3

Atende ao Objetivo 2

Qual	a	conduta	da	enfermagem	diante	de	uma	mulher	que,	em	trabalho	de	

parto,	queixa-se	de	muita	dor?

Período expulsivo

Este	 período	 inicia-se	 com	 a	 dilatação	 completa	 do	 colo.	Nesse	momento,	

a	mulher	 sente	 vontade	de	 fazer	 força	durante	a	 contração,	momento	em	

que	acontecem	os	puxos,	que	são	movimentos	espontâneos.	Portanto,	não	

é	necessário	ordenar	que	a	mulher	faça	força.	Esses	puxos	espontâneos	são	

suficientes	para	a	expulsão	do	feto.	Durante	esse	período,	os	Batimentos	Car-

díacos	do	Feto	(BCF)	devem	ser	avaliados,	a	intervalos	menores,	de	15	em	15	

minutos.	As	contrações	nesse	período	são	mais	intensas	e	mais	longas.	

Com	contrações	eficientes,	pode	ser	notada	a	cabeça	do	feto	aparecer	na	

saída	da	vagina		(fase	denominada	“coroamento”).	Esse	é	o	momento	em	

que	a	mulher	faz	força	e	há	o	desprendimento	do	polo	cefálico	(cabeça	do	

bebê).	 	Nesse	 instante,	o	profissional	que	está	assistindo	o	parto,	médico	

ou	enfermeiro	obstetra,	protege	o	períneo	da	mulher	com	uma	compressa	

esterilizada	para	evitar	lacerações,	isto	é,	a	rotura	do	períneo.
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Figura 3.3: O profissional protege o períneo para que ele não se rompa no instante 
da expulsão.

Em	seguida,	há	desprendimento	dos	ombros	do	bebê	e	posteriormente	do	

resto	do	corpo.	Após	a	saída	do	bebê,	ele	deve	ser	colocado	no	colo	da	mãe;	

esse	contato	imediato	propicia	a	formação	do	vínculo	entre	mãe	e	filho.

O	 técnico	em	enfermagem	 imediatamente	cobre	o	bebê	com	um	manto,	

identificando-o	com	pulseira	com	nome,	nome	da	mãe,	hora	de	nascimento	

e	sexo	do	bebê.	Em	algumas	instituições,	uma	pulseira	é	colocada	também	

na	mãe	com	uma	numeração	única	para	as	duas	pulseiras,	evitando	a	troca	

dos	bebês.	Essa	identificação	só	deve	ser	retirada	após	a	alta.

O	profissional	que	assiste	o	parto,	médico	ou	enfermeira	obstetra,	 realiza	

aspiração	das	vias	aéreas	com	um	bulbo	de	borracha,	quando	o	bebê	apre-

senta	secreção	na	boca	e	no	nariz,	e	a	laqueadura	do	cordão	umbilical	com	

anel	de	borracha	(látex)	ou	clamp,	que	é	um	artefato	de	plástico.	Nesse	mo-

mento,	o	bebê	já	pode	ser	amamentado.
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/152849

Figura 3.4: Logo que nasce, o bebê já pode dar a sua primeira mamada.
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Após	esses	procedimentos,	inicia-se	o	3º	período.

Período de dequitação, delivramento ou dequi-
tadura

Este	é	o	período	da	saída	da	placenta.	A	mulher	sente	uma	contração	e	a	

placenta	desloca-se	espontaneamente.

	

Placenta divina

A	placenta	é	uma	parte	que	 se	desenvolve	no	corpo	da	mulher	

exclusivamente	para	nutrir	o	feto,	com	tudo	o	que	ele	necessita.	

Por	esse	feito	especial,	em	algumas	culturas	a	placenta	é	objeto	

de	divinização,	e	são	realizados	rituais	para	ela.	Nessa	ocasião,	a	

família	do	recém-nascido	a	ingere.

A	medicina	moderna	 aproveita	 a	 placenta	 de	 outros	mamíferos	

para	a	realização	de	diversos	remédios	e	cosméticos	para	a	espécie	

humana.

Fonte:	www.sxc.hu/photo/1036273

	

Após	a	dequitação,	o	enfermeiro	ou	o	técnico	em	enfermagem	deve:

•	 observar	a	quantidade	do	sangramento	vaginal;	o	sangramento	vaginal	

no	pós-parto	é	denominado	lóquios;

•	 controlar	os	sinais	vitais;

•	 verificar	a	contratilidade	uterina.	O	útero	deve	manter-se	bem	contraído.
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O	períneo	e	a	vagina	da	mulher	foram	preparados	para	distender-se	na	me-

dida	necessária	para	a	passagem	do	bebê;	portanto,	não	é	sempre	necessá-

rio	o	corte	para	a	saída	do	bebê,	o	que	é	avaliado	pelo	médico	ou	enfermeiro	

obstetra	que	assiste	o	parto.	Esse	corte	é	chamado	de	episiotomia.	É	feito	

após	anestesia	local,	e	quando	termina	o	parto	é	realizada	a	sutura.

Após	o	parto,	a	mulher	pode	ser	encaminhada	para	o	banho	de	chuveiro,	

sempre	acompanhada	pela	técnica	em	enfermagem.

Período de Greenberg

Após	a	 saída	da	placenta,	 inicia-se	o	puerpério.	O	período	de	Greenberg	

compreende	o	puerpério	 imediato,	mas	o	puerpério	 vai	 até	um	prazo	de	

aproximadamente	42	dias	após	o	parto.

Popularmente,	fala-se	que	a	mulher	depois	que	tem	o	bebê	está	de	“res-

guardo”.	Vocês	 já	ouviram	alguém	falar	assim?	Pois	bem,	profissionais	de	

saúde	como	você	falam	que	a	mulher	está	no	período	de	puerpério.

O	período	de	Greenberg	compreende	as	duas	horas	pós-parto.		Nessa	etapa,	

devem	ser	observados:

•	 contratilidade	uterina	(realizando	palpação	abdominal	da	puérpera,	ob-

servamos	que	o	útero	encontra-se	bem	endurecido;	é	o	aspecto	normal	

para	o	pós-parto);

•	 os	sinais	vitais	da	paciente,	em	intervalos	de	30	em	30	minutos;	nas	pri-

meiras	duas	horas	pós-parto;

•	 os	 lóquios	 (sangramento	 pós-parto),	 quanto	 a	 quantidade,	 aspecto	 e	

odor;

•	 o	local	da	sutura,	se	necessário.

Esse	controle	é	essencial	para	a	detecção	precoce	de	hemorragia	pós-parto.	

Mesmo	que	a	parturiente	tenha	tido	um	parto	tranquilo,	essa	etapa	é	fun-

damental.
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Após o parto

No	período	imediatamente	após	o	parto,	as	condutas	de	enfermagem	de-

vem	incentivar	a	puérpera	a	amamentar	em	livre	demanda,	 isto	é,	a	cada	

solicitação	do	bebê.	A	enfermagem	também	deve	continuar	observando	e	

anotando	os	sinais	vitais,	geralmente	duas	vezes	ao	dia.	Além	dos	sinais	vi-

tais	essenciais,	devem	ser	verificados:

•	 lóquios;

•	 contratilidade	uterina;

•	 diurese;

•	 função	intestinal;

•	 local	da	sutura	(quando	houver);

•	 higiene.

O	bebê	deve	permanecer	durante	todo	o	tempo	com	a	mãe.	A	permanência	

do	bebê	junto	à	mãe	denomina-se	alojamento	conjunto.

Por	 ocasião	 da	 alta,	 a	 puérpera	 deve	 ser	 orientada	 a	 retornar	 à	 unidade	

hospitalar	para	consulta	puerperal	em	sete	dias.	Esse	controle	geralmente	é	

realizado	onde	ocorreu	o	pré-natal.	Outra	consulta	puerperal	tardia	deve	ser	

agendada	para	30	a	40	dias.

Fonte:	portal.saude.gov.br/.../jpg/capa_album_am.jpg

Figura 3.5: As últimas orientações do enfermeiro antes de a puérpera ir para casa.
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Além	disso,	as	seguintes	orientações	devem	ser	dadas	para	a	mãe:

•	 manter	aleitamento	materno	exclusivo	em	livre	demanda;

•	 cuidados	com	o	recém-nascido	quanto	a	banho,	curativo	umbilical,	va-

cinas	(você	verá	mais	adiante	esse	assunto	quando	estudar	os	cuidados	

com	o	bebê	na	Unidade	3,	referente	à	saúde	do	neonato);

•	 procurar	atendimento	médico	em	casos	de	sangramento	intenso,	febre,	

dor	intensa	localizada	no	abdome	ou	no	local	dos	pontos	(quando	hou-

ver),	lóquios	com	odor	fétido,	disúria	(dor	ao	urinar).	Esses	são	sinais	e	

sintomas	de	complicações.

Para	a	mulher	submetida	à	cesárea,	os	cuidados	pós-parto	são	os	mesmos	

descritos	anteriormente.

Atividade 4

Atende ao Objetivo 2

Qual	a	importância	do	pós-parto	imediato?

Atividade 5

Atende ao Objetivo 2

Como	é	o	acompanhamento	das	puérperas	em	seu	município?	Você	já	teve	

oportunidade	de	acompanhar	alguma	delas?	Faça	o	relato	de	sua	experiência.

Se	não	teve	essa	oportunidade,	faça	uma	visita	a	uma	puérpera	e	peça	para	

que	ela	conte	como	foi	a	assistência	recebida	no	parto.
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Conclusão

Ao	término	deste	tema,	ficamos	sabendo	dos	sinais	de	trabalho	de	parto	e	

dos	períodos	do	parto	e	sobre	as	vantagens	do	parto	normal.

Concluímos	que	a	mulher	deve	ser	respeitada	e	bem	acolhida	durante	todo	

o	processo	e	que	ela	tem	direito	a	permanecer	com	acompanhante.	E	ainda	

que	durante	o	trabalho	de	parto	a	mulher	não	deve	ficar	sozinha.

Logo	após	o	nascimento,	o	bebê	deve	ser	colocado	no	colo	da	mãe	e	ficar	

durante	toda	a	sua	permanência	na	maternidade	em	alojamento	conjunto.

O	técnico	em	enfermagem	deve	incentivar	o	aleitamento	materno	desde	o	nas-

cimento,	colocando	o	bebê	para	sugar	ainda	na	sala	de	parto.	Os	cuidados	de	

enfermagem	no	pós-parto	são	importantes	para	a	prevenção	de	hemorragia.

A	puérpera	deve	receber	orientações	na	hora	da	alta	quanto	a	higiene,	cui-

dados	 com	o	bebê,	 aleitamento	materno	e	 sinais	 e	 sintomas	que	podem	

resultar	em	complicações.

Durante	a	gravidez,	a	mulher	é	uma	gestante;	quando	entra	em	trabalho	de	

parto	é	parturiente;	depois	do	parto	é	puérpera.

Resumo

•	 O	parto	constitui	um	evento	fisiológico,	podendo	ser	vivenciado	pela	mu-

lher	sem	necessidade	de	intervenções.

•	 A	parturiente	tem	direito	a	um	acompanhante	durante	todo	o	processo	de	

trabalho	de	parto,	o	parto	e	o	puerpério,	e	este	deve	ser	de	sua	escolha.
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•	 A	gestante	deve	ser	orientada	sobre	os	sinais	de	trabalho	de	parto	du-

rante	o	pré-natal.

•	 O	parto	normal	deve	ser	incentivado	devido	às	vantagens	tanto	para	a	

mulher	quanto	para	o	bebê.

•	 Quando	a	mulher	entra	em	trabalho	de	parto	e	procura	uma	instituição	

para	ter	o	bebê,	ela	deve	ser	bem	atendida,	bem	acolhida	e	ter	liberdade	

durante	o	trabalho	de	parto.

•	 O	 trabalho	 de	 parto	 compreende	 os	 períodos	 de	 dilatação,	 expulsivo,	

dequitação	e	Greenberg.

•	 Logo	após	o	parto,	o	bebê	deve	ser	amamentado	e	permanecer	em	alo-

jamento	conjunto	com	a	mãe.

•	 O	técnico	em	enfermagem	deve	acompanhar	a	mulher	durante	todo	o	

trabalho	de	parto,	o	parto	e	o	puerpério.

•	 O	técnico	em	enfermagem	também	deve	prestar	cuidados	ao	recém-nascido.

Informação sobre o próximo tema

Finalizamos	mais	uma	unidade	do	curso	Técnico	em	Enfermagem.	Na	uni-

dade	 seguinte,	 você	vai	 conhecer	os	 cuidados	essenciais	para	a	 saúde	do	

recém-nascido.	Até	lá!

Respostas das atividades

Atividade 1

Esse	processo	natural	de	nascer	deve	ser	respeitado	e	estimulado,	pois	é	mui-

to	gratificante	para	a	mãe	e	é	mais	seguro	tanto	para	ela	como	para	o	bebê.

O	vínculo	estabelecido	entre	a	mãe	e	o	bebê	é	imediato,	pois	este	é	colocado	

no	colo	da	mãe	até	antes	do	corte	do	cordão	umbilical.
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O	risco	de	hemorragia	e	de	infecção	hospitalar	é	muito	menor,	assim	como	

o	risco	de	problemas	respiratórios	para	o	bebê.

A	recuperação	da	mãe	é	muito	mais	rápida.	Ela	consegue	se	levantar	logo	

após	o	parto,	tomar	banho	de	chuveiro,	amamentar	seu	bebê	logo	que	ele	

nasce	e	também	alimentar-se	normalmente.

Atividade 2

O	trabalho	de	parto	desencadeia-se	de	maneira	espontânea.

Os	sinais	e	sintomas	principais	são	as	contrações	uterinas	frequentes	e	regu-

lares.	A	gestante	deve	procurar	a	maternidade	quando	as	contrações	ocor-

rerem	de	5	em	5	minutos.

Um	outro	sinal	é	a	perda	de	secreção	espessa	denominada	tampão	mucoso,	

que	pode	estar	com	raios	de	sangue.	 Isso	pode	ocorrer	alguns	dias	antes	

de	o	bebê	nascer,	mas	aumenta	no	dia	em	que	a	mulher	entra	em	franco	

trabalho	de	parto.

E	ainda	há	como	sintoma	de	trabalho	de	parto	a	perda	de	líquido	pela	vagi-

na.	Isso	acontece	quando	há	o	rompimento	da	bolsa	amniótica.	Nesse	caso,	

a	mulher	deve	ser	encaminhada	imediatamente	à	maternidade.

Atividade 3

A	conduta	da	enfermagem	é	oferecer	meios	de	conforto	para	alívio	da	dor,	

tais	como:	banho	de	chuveiro,	banhos	de	banheira	(se	tiver),	massagens	e	

deixar	a	mulher	ficar	na	posição	em	que	ela	se	sentir	mais	confortável.	Não	

chamar	a	atenção	da	mulher	se	ela	se	exceder	nas	queixas	ou	se	ela	gritar.	E	

nunca	deixar	a	parturiente	sozinha.

Manter	o	ambiente	tranquilo,	com	música	suave,	e	 informar	sobre	a	evo-

lução	do	 trabalho	de	 parto	 também	auxiliam	para	 que	o	 parto	 seja	 uma	

experiência	mais	agradável.

Atividade 4

Esse	controle	é	essencial	para	a	detecção	precoce	de	hemorragia	em	qual-

quer	tipo	de	parto.
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Atividade 5

A	visita	puerperal	tem	como	finalidade	avaliar	o	estado	físico	e	mental	da	

parturiente	e	possíveis	complicações,	além	do	exame	do	recém-nascido.	De-

ve-se	nesse	momento	reforçar	o	incentivo	à	amamentação.	Essa	visita	deve	

ser	feita	pela	enfermeira	juntamente	com	o	técnico	em	enfermagem.
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