
VOU SER MÃEVOU SER MÃE

Ter um filho Ter um filho éé a maior alegria do a maior alegria do 
mundo. Muda por completo a nossa mundo. Muda por completo a nossa 
forma se estar na vida e de encarar forma se estar na vida e de encarar 

o futuro. No entanto, ter um filho o futuro. No entanto, ter um filho 
tambtambéém m éé a maior preocupaa maior preocupaçção do ão do 

mundo.mundo.



Trabalho de partoTrabalho de parto

 Parto Parto –– Conjunto de fenConjunto de fenóómenos que menos que 
ocorrem na grocorrem na gráávida de termo ou perto do vida de termo ou perto do 
termo, e que tem por finalidade a expulsão termo, e que tem por finalidade a expulsão 
do ovo.do ovo.

 Ovo Ovo –– Conjunto formado pelo feto, Conjunto formado pelo feto, 
placenta, membranas e lplacenta, membranas e lííquido amniquido amnióótico.tico.



 A articulaA articulaçção sacro ão sacro -- cocccoccíígea gea éé muito muito 
importante, pois se não existisse não importante, pois se não existisse não 
ocorreria o parto, porque o cocorreria o parto, porque o cóóccix tem que ccix tem que 
se deslocar muito para trse deslocar muito para tráás para o feto s para o feto 
passar.passar.



 A gravidez dura cerca de 40 semanas, no A gravidez dura cerca de 40 semanas, no 
fim das quais se inicia o trabalho de parto.fim das quais se inicia o trabalho de parto.

 No parto o feto não participa de modo No parto o feto não participa de modo 
activo, dependendo tudo das contracactivo, dependendo tudo das contracçções ões 
uterinas.uterinas.



SINAIS E SINTOMAS PRSINAIS E SINTOMAS PRÉÉVIOS VIOS 
AO TRABALHO DE PARTOAO TRABALHO DE PARTO

 Expulsão do Expulsão do rolhãorolhão mucoso mucoso éé por vezes por vezes 
acompanhado de algum sangue, acompanhado de algum sangue, 
correntemente chamado correntemente chamado ““sinal de partosinal de parto””. . 
ÉÉ espesso e mucoso, pode ou não espesso e mucoso, pode ou não 
acontecer durante o trabalho.acontecer durante o trabalho.



 Existência de contracExistência de contracçções intensas e ões intensas e 
dolorosas. No entanto, sdolorosas. No entanto, sóó quando estas quando estas 
se tornarem rse tornarem ríítmicas, tmicas, éé que se deve que se deve 
deslocar ao hospital.deslocar ao hospital.



 Rotura de membranas,Rotura de membranas,

 Existência de dilataExistência de dilataçção e extinão e extinçção do colo,ão do colo,

MicMicçções frequentes, urinando pouco de ões frequentes, urinando pouco de 
cada vez.cada vez.



PERPERÍÍODOS DO TRABALHO DE PARTOODOS DO TRABALHO DE PARTO

 11ºº PerPerííodoodo –– extinextinçção e dilataão e dilataçção do ão do 
colo uterino;colo uterino;

 22ºº PerPerííodoodo –– expulsivo;expulsivo;

 33ºº PerPerííodoodo –– dequitaduradequitadura;;

 44ºº PerPerííodoodo –– formaformaçção do globo  de ão do globo  de 

 seguransegurançça.a.



PARAMETROS DE APRECIAPARAMETROS DE APRECIAÇÇÃO DE ÃO DE 
EVOLUEVOLUÇÇÃO DO PARTOÃO DO PARTO

 11ºº PERPERÍÍODOODO

Na primNa primíípara o trabalho de parto dura cerca de 7para o trabalho de parto dura cerca de 7--12 12 
horas.horas.

DeverDeveráá efectuarefectuar--se vigilância fetal por se vigilância fetal por 
cardiotocografiacardiotocografia..

As contracAs contracçções vão aumentando de frequência e ões vão aumentando de frequência e 
intensidade intensidade àà medida que nos vamos aproximando medida que nos vamos aproximando 

do parto atdo parto atéé que comecem a ser eficazesque comecem a ser eficazes..



 A rotura de membranas ovulares ocorrem A rotura de membranas ovulares ocorrem 
normalmente durante o trabalho de parto.normalmente durante o trabalho de parto.

 A progressão do parto quanto A progressão do parto quanto áá extinextinçção e ão e 
dilatadilataçção do colo avaliaão do colo avalia--se por toque se por toque 
vaginal.vaginal.



 22ºº PERPERÍÍODOODO

 CaracterizaCaracteriza--se por extinse por extinçção e dilataão e dilataçção ão 
completa, e por comecompleta, e por começçar a ter ar a ter ““puxospuxos”” que são que são 
resultados das contracresultados das contracçções dos mões dos múúsculos sculos 
abdominais.abdominais.

 ““PuxarPuxar”” éé inspirar fundo, prender a respirainspirar fundo, prender a respiraçção, e ão, e 
porque vem a contracporque vem a contracçção, fazer esforão, fazer esforçço o 
expulsivo na vagina a nexpulsivo na vagina a níível pvel péélvico e lvico e 
consequentemente o nascimento do bebconsequentemente o nascimento do bebéé..



 33ºº PerPerííodoodo

 ApApóós a sas a saíída da crianda da criançça o a o úútero retraitero retrai--se  e vai se  e vai --se se 
contraindo contraindo –– éé o deslocamento da placenta e expulsão o deslocamento da placenta e expulsão 
da mesma pela acda mesma pela acçção das contracão das contracçções uterinas. Tem ões uterinas. Tem 
uma durauma duraçção de 15ão de 15--30 minutos.30 minutos.

 44ºº PerPerííodoodo

 O O úútero fica duro por contractero fica duro por contracçção permanente, isto ão permanente, isto éé, 2 , 2 
horas aphoras apóós estas contracs estas contracçções, passando a ões, passando a hemostasehemostase a a 
ser assegurada pelos mecanismos normais de ser assegurada pelos mecanismos normais de 
coagulacoagulaçção.ão.



PORQUE E ESTPORQUE E ESTÁÁ A CHEGAR A HORA DO PARTO A A CHEGAR A HORA DO PARTO A 
MÃE DEVE:MÃE DEVE:

Manter a calmaManter a calma

 Praticar o relaxamentoPraticar o relaxamento

 Quando deitada deve permanecer em Quando deitada deve permanecer em 
decdecúúbito lateral esquerdobito lateral esquerdo

 PODE:PODE: fazer refeifazer refeiçções ligeirasões ligeiras

 EVITAR:EVITAR: cafcaféé



QUANDO DEVE DIRIGIRQUANDO DEVE DIRIGIR--SE AO SE AO 
HOSPITAL (S.URGÊNCIA)HOSPITAL (S.URGÊNCIA)

 IMEDIATAMENTE SE:IMEDIATAMENTE SE:

 Houver ruptura de membranas (bolsa de Houver ruptura de membranas (bolsa de áágua), gua), 
mesmo sem contracmesmo sem contracçções.ões.

 O bebO bebéé mexer menos que o habitual.mexer menos que o habitual.

 Houver perda Houver perda hemhemááticatica (sangue) abundante.(sangue) abundante.

 TRANQUILAMENTETRANQUILAMENTE

 As contracAs contracçções se manifestarem em cada 10 ões se manifestarem em cada 10 
minutos. minutos. 



NO PNO PÓÓS S -- PARTOPARTO
MarcaMarcaçção de revisão do ão de revisão do PuerpPuerpéériorio ààs 6 s 6 

semanas apsemanas apóós o parto. na  U.S.F. de s o parto. na  U.S.F. de 
Valongo.Valongo.

 Consulta  de enfermagem no puerpConsulta  de enfermagem no puerpéério:rio:
-- Supervisão dos conhecimentos sobre Supervisão dos conhecimentos sobre 
amamentaamamentaçção.ão.

-- AdaptaAdaptaçção mãe ão mãe ––filho, cuidados ao Recfilho, cuidados ao Recéémm--
nascido.nascido.

-- Aconselhamento sobre contracepAconselhamento sobre contracepçção.ão.



ALEITAMENTO MATERNOALEITAMENTO MATERNO

 ÉÉ um alimento vivo, completo e natural.um alimento vivo, completo e natural.

 Previne infecPrevine infecçções gastrointestinais, respiratões gastrointestinais, respiratóórias e rias e 
urinurináárias e tem um efeito protector sobre as alergias.rias e tem um efeito protector sobre as alergias.

 ÉÉ um mum méétodo mais econtodo mais econóómico e seguro de alimentar o mico e seguro de alimentar o 
bebbebéé..

 Pode ser alimentado exclusivamente de leite materno Pode ser alimentado exclusivamente de leite materno 
atatéé aos 6 meses, se o bebaos 6 meses, se o bebéé mantiver um bom estado mantiver um bom estado 
nutricional e bom desenvolvimento psicomotor.nutricional e bom desenvolvimento psicomotor.



VANTAGENS PARA A MÃEVANTAGENS PARA A MÃE

 Facilita a Facilita a involuinvoluççãoão uterina.uterina.

Menor probabilidade de ter cancro da Menor probabilidade de ter cancro da 
mama.mama.

 Permite Permite áá mãe sentir o prazer mãe sentir o prazer úúnico de nico de 
amamentar.amamentar.

 InteracInteracçção entre mãe e bebão entre mãe e bebéé atravatravéés do s do 
contacto fcontacto fíísico e visual.sico e visual.





DURADURAÇÇÃO DAS MAMADASÃO DAS MAMADAS

 A duraA duraçção não ão não éé importante.importante.

 A maior parte dos bebA maior parte dos bebéés mamam 90% do que precisam nos s mamam 90% do que precisam nos 
primeiros 4 minutos.primeiros 4 minutos.

 Outros prolongam as mamadas atOutros prolongam as mamadas atéé aos 30 minutos.aos 30 minutos.

 O importante O importante éé que o bebque o bebéé esvazie uma mama e sesvazie uma mama e sóó depois passe depois passe 
para a outra se continuar com fome.para a outra se continuar com fome.

 Esvaziar a mama Esvaziar a mama éé o segredo para uma maior produo segredo para uma maior produçção de leite.ão de leite.

 Comece sempre a mamada pela Comece sempre a mamada pela úúltima mama da mamada anterior.ltima mama da mamada anterior.



CHORO DO BEBCHORO DO BEBÉÉ

 Forma de comunicar as suas Forma de comunicar as suas 
necessidades, problemas e sentimentos.necessidades, problemas e sentimentos.

 Pode indicar fome, sede, desconforto, Pode indicar fome, sede, desconforto, 
cansacansaçço luz intensa, contacto de mãos o luz intensa, contacto de mãos 
frias, fralda suja ou dor de barriga.frias, fralda suja ou dor de barriga.

 Seja qual for  a causa nenhum bebSeja qual for  a causa nenhum bebéé deve deve 
chorar por muito tempo.chorar por muito tempo.



SONO DO BEBSONO DO BEBÉÉ

 Dorme cerca de 18 a 22 horas por dia.Dorme cerca de 18 a 22 horas por dia.

 Para distinguir o dia da noitePara distinguir o dia da noite::
 Quando o deitar Quando o deitar àà noite, fanoite, faççaa--o com as luzes apagadas e de dia o com as luzes apagadas e de dia 

com luzes.com luzes.

 Se acordar para comer durante a noite não brinque com ele nem o Se acordar para comer durante a noite não brinque com ele nem o 
distraia.distraia.

 Deve vigiar periodicamente o bebDeve vigiar periodicamente o bebéé enquanto dorme e que nada enquanto dorme e que nada 
interfere na respirainterfere na respiraçção.ão.

 Deve deitar o bebDeve deitar o bebéé para dormir sempre de lado.para dormir sempre de lado.



EM CASO DE FEBREEM CASO DE FEBRE

 Avaliar a temperatura no rabinho.Avaliar a temperatura no rabinho.

 Se superior a 38Se superior a 38ººC:C:

 Dar banho de Dar banho de áágua morna (2gua morna (2ººC abaixo da C abaixo da 
temperatura corporal).temperatura corporal).

 VistaVista--o com uma peo com uma peçça de roupa e mantenhaa de roupa e mantenha--o o 
em ambiente sem variaem ambiente sem variaçções de temperatura.ões de temperatura.

 Possua um termPossua um termóómetro para o seu bebmetro para o seu bebéé e levee leve--
o no saco do bebo no saco do bebéé quando sair de casa.quando sair de casa.



A HORA DO BANHOA HORA DO BANHO
 Prepare a roupa que o bebPrepare a roupa que o bebéé vai vestir vai vestir 

antes de comeantes de começçar o banho para evitar o ar o banho para evitar o 
arrefecimento do bebarrefecimento do bebéé logo aplogo apóós o banho.s o banho.

 Lavar bem da frente para trLavar bem da frente para tráás os s os óórgãos rgãos 
genitais.genitais.

 Usar Usar óóleo de amêndoas doces para leo de amêndoas doces para 
hidratar a pele do bebhidratar a pele do bebéé..

 Se estiver Se estiver ““assadoassado”” usar pomada usar pomada àà base base 
de vitamina A.de vitamina A.



 Se o bebSe o bebéé fungar do nariz, use soro fisiolfungar do nariz, use soro fisiolóógico, gico, 
1 a 2 gotas antes de mamar e dormir.1 a 2 gotas antes de mamar e dormir.

 Champô, colChampô, colóónia, lonia, loçção ou gel são ou gel sóó depois dos depois dos 
12 meses.12 meses.

 Usar produtos da mesma marca para poder Usar produtos da mesma marca para poder 
detectar mais facilmente as alergias.detectar mais facilmente as alergias.

 O aumento de volume dos O aumento de volume dos ““peitospeitos”” do bebdo bebéé éé
normal e transitnormal e transitóório (rio (éé motivado por hormonas motivado por hormonas 
que passam da mãe para o bebque passam da mãe para o bebéé): ): não as não as 
esprema nem massaje.esprema nem massaje.



UMBIGOUMBIGO
 ÉÉ normal sangrar atnormal sangrar atéé cicatrizar. cicatrizar. 

 A queda do cordão umbilical dA queda do cordão umbilical dáá--se habitualmente se habitualmente 
atatéé ao 10ao 10ºº dia.dia.

 Limpar sLimpar sóó com com áálcool a 70lcool a 70ººC e uma compressa C e uma compressa 
esterilizada.esterilizada.

 Não usar faixas, nem adesivos sem a autorizaNão usar faixas, nem adesivos sem a autorizaçção ão 
do Pediatra.  do Pediatra.  



O SEU BEBO SEU BEBÉÉ TEM CTEM CÓÓLICASLICAS

 As cAs cóólicas do beblicas do bebéé são dores ssão dores súúbitas que bitas que 
podem aparecer entre os 10podem aparecer entre os 10--15 dias e podem 15 dias e podem 
durar cerca de três a quatro meses.durar cerca de três a quatro meses.

 São acompanhadas de choros prolongados e/ou São acompanhadas de choros prolongados e/ou 
fases de agitafases de agitaçção inexplicão inexplicááveis.veis.

 O bebO bebéé comecomeçça a chorar sem razão aparente, a a chorar sem razão aparente, 
normalmente normalmente àà noite, quase sempre estão noite, quase sempre estão 
ligadas ligadas àà imaturidade do intestino.imaturidade do intestino.



ALIVIAR O DESCONFORTOALIVIAR O DESCONFORTO

Massajar a barriguinha.Massajar a barriguinha.

 Fazer movimentos com as perninhas, Fazer movimentos com as perninhas, 
dobrando os joelhos.dobrando os joelhos.

 PegarPegar--lhe ao colo de barriguinha para lhe ao colo de barriguinha para 
baixo, massajando delicadamente.baixo, massajando delicadamente.



ICTERICIA DO RECICTERICIA DO RECÉÉMM--NASCIDONASCIDO

 ÉÉ uma colorauma coloraçção amarela da pele e das ão amarela da pele e das 
esclerescleróóticas (parte branca do globo ocular).ticas (parte branca do globo ocular).

 Resulta da acumulaResulta da acumulaçção de ão de bilirrubinabilirrubina (pigmento) (pigmento) 
no sangue.no sangue.

 Imaturidade do fImaturidade do fíígado do bebgado do bebéé para excretar a para excretar a 
bilirrubinabilirrubina..

 Desaparece por volta do final da 1Desaparece por volta do final da 1ªª semana de semana de 
vida.vida.

 AtAtéé lláá não lhe vista roupa amarela.não lhe vista roupa amarela.



ERITEMA DAS FRALDASERITEMA DAS FRALDAS

 IrritaIrritaçção da pele provocada por substâncias ão da pele provocada por substâncias 
contidas nas fezes ou na urina atravcontidas nas fezes ou na urina atravéés da s da 
fricfricçção de fraldas ão de fraldas áásperas ou contacto speras ou contacto 
prolongado com humidade.prolongado com humidade.

 A prevenA prevençção ão éé o melhor tratamento.o melhor tratamento.

 Manter a pele seca tanto tempo quanto possManter a pele seca tanto tempo quanto possíível.vel.

 Se necessSe necessáário aplicar vitamina A.rio aplicar vitamina A.

 Em casa substitua os toalhetes por Em casa substitua os toalhetes por áágua tgua téépida pida 
e sabão. e sabão. 



ERITEMA DAS FRALDASERITEMA DAS FRALDAS



ROUPA DO BEBROUPA DO BEBÉÉ

 Deve lavar a roupa do bebDeve lavar a roupa do bebéé sempre que a sempre que a 
vai usar pela 1vai usar pela 1ªª vez.vez.

 Retirar etiquetas da roupa Retirar etiquetas da roupa –– podem podem 
macerar a pele sensmacerar a pele sensíível do bebvel do bebéé..

 Pode lavar a roupa do bebPode lavar a roupa do bebéé na mna mááquina quina 
de lavar (por ex. fazer meia carga apenas de lavar (por ex. fazer meia carga apenas 
com a roupa do bebcom a roupa do bebéé), coloca pedacinhos ), coloca pedacinhos 
de sabão num saco no tambor da de sabão num saco no tambor da 
mmááquina.quina.



DIAGNDIAGNÓÓSTICO PRECOCE OU STICO PRECOCE OU 
““PICADA DO PPICADA DO PÉÉZINHOZINHO””

 Importante para detectar as doenImportante para detectar as doençças: as: 
fenilcetonfenilcetonúúriaria (não consegue utilizar uma (não consegue utilizar uma 
substância que ingere com as protesubstância que ingere com as proteíínas nas 
de vaca).de vaca).

 HipotiroidismoHipotiroidismo (deficiente funcionamento (deficiente funcionamento 
da tirda tiróóide.ide.



QUANDO FAZERQUANDO FAZER

 Entre o 3Entre o 3ºº e 6e 6ºº dia.dia.

 Os pais serão avisados em caso de Os pais serão avisados em caso de 
detecdetecçção de algumas destas doenão de algumas destas doençças.as.

 A detecA detecçção precoce evita deficiências ão precoce evita deficiências 
graves e irreversgraves e irreversííveisveis. . 



APAPÓÓS A ALTA HOSPITALARS A ALTA HOSPITALAR
 Inscrever o bebInscrever o bebéé na U.S.F. Valongona U.S.F. Valongo..

 Documentos necessDocumentos necessááriosrios::

-- Cartão de utente da mãe,Cartão de utente da mãe,

-- Cartão de beneficiCartão de beneficiáário por quem vai rio por quem vai 
receber o abono de famreceber o abono de famíília,lia,

-- Registo de nascimento.Registo de nascimento.

MarcaMarcaçção de ão de consulta de Saconsulta de Saúúde Infantilde Infantil
atatéé aos 15 dias.aos 15 dias.



 OBRIGADA PELA VOSSA PRESENOBRIGADA PELA VOSSA PRESENÇÇAA


