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INTRODUÇÃO 

 Estima-se que anualmente ocorrem 600 000 mortes maternas, 99% das quais nos países 

em desenvolvimento, o que representa 80 000 mortes a mais que estimativas anteriores. 
Nos países em desenvolvimento, a mortalidade materna varia entre 190 por 100 000 nados 
vivos na América Latina e Caraíbas e 870 por 100 000 em África. Na África Ocidental e 
Oriental, encontram-se rácios de mortalidade materna de mais de 1000 por 100 000. Pelo 
menos 7 milhões de mulheres que sobrevivem ao parto sofrem problemas de saúde graves, 
e mais de 50 milhões ficam com sequelas. Mais uma vez, a maioria destas sequelas 
ocorrem em países em desenvolvimento. 

Para apoiar a actualização das competências obstétricas, de modo a que os países possam 
dar resposta a esta situação, fortalecendo os serviços maternais e neonatais, foram 
desenvolvidos, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), uma série de módulos de 
formação em obstetrícia. A necessidade destes módulos foi identificada no seminário pré-
congresso sobre Educação de Parteiras: “Acção para um Maternidade Segura”, ocorrido 
em Kobe, Japão, em 1990, que contou com a presença de parteiras e professores de todo o 
mundo, sob o patrocínio conjunto da OMS, da Confederação Internacional das Parteiras 
(CIP) e do Fundo das Nações Unidas para as Crianças (UNICEF). O quadro de referência 
para a educação em enfermagem obstétrica, desenvolvido no seminário, constitui a base 
dos módulos. 

Os módulos, inicialmente destinados a programas de formação em serviço de parteiras e 
enfermeiras obstetras, podem também ser utilizados em programas básicos e pós-básicos 
de formação em obstetrícia. Adicionalmente, podem ser utilizados para a actualização das 
competências em obstetrícia de outros profissionais de saúde e professores de obstetrícia. 
Contudo, é importante realçar que não têm como objectivo substituir os livros de texto de 
obstetrícia que focam outros aspectos dos cuidados necessários durante a gravidez e o 
parto, mas pretendem servir como base do ensino de parteiras e formadores em obstetrícia 
de modo a responder, adequadamente, às principais causas de mortalidade materna como 
a hemorragia, a paragem na progressão do trabalho de parto, a sépsis puerperal e a 
eclâmpsia. Os módulos podem, também, ser utilizados para a actualização das 
competências dos professores de obstetrícia. 

Os módulos pretendem ajudar as parteiras a tornarem-se capazes de pensar criticamente e 
tomar decisões clínicas com base em conhecimentos sólidos e compreensão destas áreas. 
No entanto, presume-se que as parteiras e os formadores de parteiras, que sejam treinados 
utilizando os módulos, possuam competências básicas como a medição da tensão arterial, 
realização de exame vaginal e assistência a parto eutócico uma vez que, quando se 
utilizam os módulos em programas básicos de obstetrícia, estas outras competências 
devem ser ensinadas primeiro. 

Uma variedade de outras competências estão incluídas nos módulos, por serem essenciais 
para a prática clínica compreensiva da obstetrícia. Em alguns países algumas destas 
competências podem não fazer parte da prática clínica de enfermagem obstétrica e serem 
entendidas, de facto, como responsabilidade do médico e não da parteira. No entanto, os 
módulos foram desenvolvidos com base na presunção que, para além das competências 
básicas de obstetrícia, as parteiras necessitam também de uma série de competências 
suplementares que as capacitem para uma significativa contribuição na redução das 
mortes maternas e para a promoção de uma maternidade segura. 

Na edição original, de 1996, existiam cinco módulos. Recentemente foi adicionado um 
texto sobre aborto incompleto. Os módulos foram actualizados em 2001-2002, de acordo 
com as mais recentes evidências e com as orientações da OMS “Managing Complications 
in Pregnancy and Childbirths: a guide for midwives and doctors”. 
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Os cinco módulos originais incluem um módulo básico que aborda o papel da parteira na 
comunidade e quatro módulos técnicos que cobrem a hemorragia pós-parto (HPP), o parto 
prolongado e paragem na progressão do trabalho de parto, a sépsis puerperal e a 
eclâmpsia. O módulo sobre aborto, é o sexto da série. Estima-se que o módulo básico 
requeira aproximadamente duas semanas para ser ensinado e os módulos técnicos 
aproximadamente uma a duas semanas, dependendo de factores tais como as necessidades 
de aprendizagem, as capacidades dos alunos e os recursos de ensino-aprendizagem 
disponíveis. 

Cada um dos módulos pode ser ensinado independentemente dos outros, no entanto, os 
módulos complementam-se porque, em conjunto, representam uma abordagem 
compreensiva da gestão das maiores causas de mortalidade e morbilidade materna. É, pois 
aconselhável, utilizar os módulos de uma forma que possibilite que as parteiras trabalhem 
sobre todos eles. 

Os módulos são acompanhados de notas, que estão compiladas num único documento. 
Têm como objectivo serem usadas no processo de aprendizagem e, mais tarde, como fonte 
de referência. 

Todas as competências abrangidas pelos módulos são necessárias para que as parteiras 
sejam efectivas na prestação de cuidados, imediatos e adequados, a mulheres com 
complicações da gravidez e do parto. Estas competências estão consonantes com a 
definição internacional de Assistente Competente1 na gravidez, parto e cuidados pós-
natais. No entanto, em alguns países as parteiras podem não estar autorizadas, legalmente, 
a praticar todas essas competências pelo que, nestes casos, os módulos deverão ser 
adaptados às regulamentações locais relativas à prática clínica obstétrica, enquanto que, ao 
mesmo tempo, devem ser desenvolvidos esforços no sentido de introduzir mudanças 
legislativas que permitam a prática clínica dessas competências. 

ESTRUTURA DOS MÓDULOS 

Todos os módulos, à excepção do módulo básico, têm a mesma estrutura. O módulo 
básico segue uma organização um pouco diferente dos restantes. Não aborda um problema 
clínico específico mas o tema geral da mortalidade materna, focando os factores que 
contribuem para a mesma e a importância da participação comunitária no desenrolar de 
uma maternidade segura.  

Os módulos técnicos abordam problemas clínicos específicos e seguem uma estrutura 
comum que começa com a introdução ao problema, seguida de sessões sobre os factores 
evitáveis que lhe estão associados, a identificação e a gestão do problema e a 
aprendizagem das competências clínicas necessárias. 

As sessões, em todos os módulos, são apresentadas da seguinte forma: 

Introdução à sessão (numa caixa sombreada a cinzento) que descreve: 

 Finalidade da sessão; 

 Objectivos para a sessão; 

 Plano da sessão, que pode incluir os métodos de ensino e o tempo proposto; 

 Recursos necessários para conduzir a sessão. 

 

                                                           
1 Equivalente ao “Skilled Attendant” na lingua inglesa. Assistente competente é um profissional de saúde com competências 
obstétricas, como as parteiras, os médicos e as enfermeiras que tenham sido treinados para acompanharem gravidezes, partos e 
períodos pós-parto  imediatos normais e identificarem e encaminharem mulheres ou recém nascidos para ajuda especializada. 
(Making  pregnancy safer: the critical role of the skilled attendant. Declaração conjunta da OMS, ICM, FIGO. Genebra, Organização 
Mundial da Saúde, 2004.) 
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Instruções para o professor (em letra itálica) que explicam, passo-a-passo como conduzir 
a sessão e, por vezes, sugerem métodos de avaliação. 

Material suplementar para o professor (em letra normal) que detalham os conteúdos 
teóricos e práticos de ensino. 

“Instruções para os alunos” (ou instruções para trabalho de grupo) que contemplam 
orientações para actividades individuais ou de grupo. 

CONTEÚDO DOS MÓDULOS 

A Parteira na Comunidade 

O módulo descreve a história de um caso que demonstra como determinados factores 
sociais, económicos e culturais, combinados com atrasos na procura de cuidados médicos 
colocam as mães em risco de complicações, que, muitas vezes conduzem à morte. O tema 
da história é então reforçado ao longo do módulo, sendo enfatizado o papel das parteiras 
na promoção de uma maternidade segura na comunidade. 

As diferentes sessões cobrem tópicos específicos como: 

� O lugar e o valor da mulher na sociedade; 

� As crenças tradicionais; 

� As práticas e tabus que afectam a saúde da mulher durante a gravidez e o parto; 

� O reconhecimento e minimização dos factores de risco; 

� O conceito de parto prolongado. 

Estas sessões relacionam, quando relevante, o tema em discussão com a mortalidade 
materna, VIH/SIDA e maternidade segura. Sessões adicionais contemplam como fazer o 
diagnóstico comunitário para planeamento e avaliação de cuidados comunitários. 

Hemorragia Pós-Parto 

Este módulo começa com uma explicação detalhada sobre a fisiologia e gestão da terceira 
etapa do parto, de modo a que os alunos possam compreender genericamente a forma 
como ocorre a HPP. Aqui os alunos aprendem o que é a HPP, como ocorre, como pode ser 
identificada e quais os aspectos essenciais da sua abordagem clínica. 

As competências específicas para prevenir e gerir a HPP incluem: 

� A identificação dos factores que colocam as mulheres em risco de HPP; 

� A gestão da terceira fase do trabalho de parto; 

� Palpação e massagem do útero e expulsão de coágulos de sangue; 

� Aplicação de compressão bimanual do útero; 

� Aplicação de compressão manual na aorta; 

� Sutura de lacerações perineais; 

� Episiorrafia; 

� Reparação de lacerações do colo uterino e vaginais altas; e 

� Remoção manual da placenta. 

As competências gerais deste módulo incluem: 

� Cateterismo urinário; 

� Observação e registo; 

� Colheita de sangue para análise; 
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� Preparação, administração e monitorização de soluções endovenosas; 

� Monitorização de transfusões sanguíneas; e administração de terapêutica. 

Algumas destas competências gerais são também incluídas noutros módulos técnicos. 

Parto Prolongado e Paragem na Progressão do Trabalho de Parto (PPTP) 

Este módulo apresenta uma revisão da anatomia e fisiologia relevantes para a gestão do 
parto prolongado e PPTP e explicando o que provoca mais frequentemente e como ocorre 
o parto distócico, o que ocorre neste tipo de parto e como podem ser identificados os 
sinais de parto prolongado e PPTP assim como os aspectos essenciais da sua abordagem 
clínica. É dado especial ênfase ao uso do partograma na avaliação do trabalho de parto. 

As competências específicas para prevenir e gerir o parto prolongado e PPTP incluem: 

� Identificação dos factores de risco; 

� Avaliação da capacidade pélvica; 

� Diagnóstico da apresentação e posição do feto; 

� Avaliação da descida da cabeça fetal; 

� Reconhecimento do parto prolongado e PPTP. 

As competências gerais deste módulo incluem: 

� Cateterismo urinário; 

� Colheita de sangue para análise; 

� Preparação, administração e monitorização de soluções endovenosas; 

� Administração de terapêutica; e 

� Manutenção do balanço hídrico. 

Sépsis Puerperal 

Este módulo apresenta uma a explicação sobre a sépsis puerperal e os factores que 
contribuem para tal, como pode ser identificada e diferenciada de outras condições, como 
pode ser prevenida e como pode ser tratada e, ainda, uma sessão sobre o VIH e SIDA em 
mulheres grávidas. 

As competências específicas para prevenir e tratar a sépsis puerperal incluem: 

� Identificação de factores de risco; 

� Identificação de sinais e sintomas; 

� Colheita de urina pelo método do jacto intermédio; 

� Realização de uma zaragatoa vaginal alta; e 

� Manutenção da higiene vulvar. 

As competências gerais contempladas neste módulo incluem: 

� Observação e registo; 

� Colheita de sangue para análise; 

� Preparação, administração e monitorização de soluções endovenosas; 

� Manutenção do balanço hídrico; 

� Administração de terapêutica; 

� Prevenção de problemas trombo-embólicos; 

� “Precauções Universais” na prevenção da infecção; e 

� Utilização de planos de cuidados. 
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Eclâmpsia 

Este módulo apresenta uma explicação sobre a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia e os factores 
que contribuem para este problema, como pode ser identificada e diferenciada de outras 
condições, como pode ser prevenida e tratada. 

As competências específicas para prevenir e tratar a eclâmpsia incluem: 

� Identificação dos factores de risco de pré-eclâmpsia e eclâmpsia; 

� Observações de obstetrícia e de enfermagem; e 

� Cuidados e observações durante uma convulsão. 

As competências gerais contempladas neste módulo incluem: 

� Colheita de sangue para análise; 

� Preparação, administração e monitorização de soluções endovenosas; 

� Administração de terapêutica; 

� Cateterismo urinário; e 

� Prevenção de problemas trombo-embólicos. 

Aborto incompleto 

O módulo começa com uma revisão sobre o contexto do aborto, seguindo-se uma 
explicação sobre o mesmo, incluindo os diferentes tipos, os efeitos do aborto na 
morbilidade e mortalidade materna, prevenção da gravidez não desejada, leis e 
regulamentos relacionados com o aborto, perspectivas socio-culturais e religiosas e o 
papel das parteiras nos cuidados abortivos, com ênfase particular nos cuidados abortivos 
urgentes. Posteriormente, são também abordados os factores que contribuem para o 
aborto, como podem ser identificados e diferenciados de outras condições, como pode ser 
prevenido o aborto e se ocorrer como pode ser tratado. 

As competências específicas para tratar as mulheres pós-aborto incluem: 

� Aspiração uterina; e 

� Aconselhamento e métodos de planeamento familiar pós-aborto. 

Também são contempladas as competências seguintes, porque podem ser necessárias, que 
também são descritas no módulo da HPP, 

� Aplicação de compressão bimanual do útero; 

� Aplicação de compressão manual na aorta; 

� Reparação de lacerações do colo uterino e vaginais altas. 

As competências gerais contempladas neste módulo incluem: 

� Observação e registo; 

� Colheita de sangue para análise; 

� Preparação, administração e monitorização de soluções endovenosas; 

� Administração e monitorização de transfusões sanguíneas; e 

� Administração de terapêutica. 

Algumas destas competências gerais estão também incluídas nos outros módulos técnicos. 
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CD-ROM 

Existe também um CD-ROM para cada módulo com todos os conteúdos técnicos dos 
manuais. Os professores podem usar este CD-ROM como um guia para prepararem as 
suas aulas. 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Os módulos propõem uma série de métodos de ensino-aprendizagem desenhados para 
maximizarem o envolvimento do aluno no processo de ensino-aprendizagem. Nos 
módulos, é enfatizada a aplicação da teoria à prática clínica, sendo o tempo dispendido na 
área clínica e as visitas à comunidade uma parte essencial do processo de ensino-
aprendizagem. 

Exposições 

As exposições são utilizadas para apresentar informação nova ou para rever os conteúdos 
já ministrados aos alunos. Os módulos incluem uma variedade de materiais visuais para o 
professor utilizar de modo a tornar as exposições interessantes. 

O professor pode aumentar o conteúdo das exposições dos módulos com informação de 
outras fontes ou, simplesmente, seguir o esquema fornecido. Em ambos os casos é 
importante preparar previamente cada exposição lendo os conteúdos relevantes e os 
materiais de referência e assegurar que os recursos para os alunos, se necessário, estarão 
disponíveis. 

Discussões 

É importante prever tempo para discussão de determinados aspectos durante ou na 
conclusão das sessões. Tal proporcionará oportunidade aos alunos de colocarem questões 
sobre dúvidas que tenham bem como contribuir para o seu conhecimento e experiência. 
Por outro lado, permitirá que o professor avalie as opiniões, o nível de conhecimento e a 
compreensão dos alunos. 

Trabalho de Grupo e Feedback 

Muitas das sessões dos módulos envolvem trabalho de grupo seguido, habitualmente, de 
uma sessão onde é dado a conhecer à turma os resultados do trabalho. Os grupos devem 
ser o mais pequenos possível (preferencialmente até 6 estudantes por grupo) de modo a 
que os alunos se debrucem sobre um assunto específico ou problema. É importante 
assegurar também que existe espaço suficiente para os grupos se reunirem sem se 
perturbarem uns aos outros. Cada grupo irá precisar de um dinamizador que será 
responsável por manter a discussão e assegurar que o grupo complete o trabalho. 
Adicionalmente, cada grupo precisará de um relator que tomará notas e dará o feedback à 
turma. As instruções específicas são dadas nas sessões que envolvem trabalho de grupo. 

Tutorias 

As tutorias são reuniões entre o professor e um aluno ou grupo de alunos e são 
importantes para a discussão do percurso do aluno. Habitualmente, são realizadas após 
uma actividade de aprendizagem específica, dando aos alunos a oportunidade para 
exprimir as suas preocupações e, simultaneamente, permitem ao professor conhecer 
melhor cada aluno, relativamente ao progresso feito. Todos os módulos contam com 
tutorias em algumas sessões. 

 

 



Paragem do Trabalho de Parto 17 

 

Exercícios Práticos 

Os exercícios práticos permitem que os alunos demonstrem o seu conhecimento e 
competências relativamente a um tópico específico. É importante, nestas situações, dar 
instruções claras sobre os exercícios a serem realizados e monitorizar os progressos 
providenciando ajuda sempre que necessário. Os módulos básico, HPP, parto prolongado 
e PPTP e aborto incompleto incluem exercícios práticos. 

Visitas Comunitárias 

As visitas comunitárias pretendem ser experiências instrutivas e agradáveis para os 
alunos. O módulo básico inclui uma série destas visitas com o objectivo de ajudar os 
alunos a compreenderem a forma como os conceitos deste módulo se aplicam na 
comunidade. No entanto, as visitas comunitárias devem ser planeadas e organizadas com 
antecedência, incluindo a escolha de uma comunidade apropriada e o contacto com uma 
pessoa de referência que possa facilitar a implementação das actividades na comunidade. 

O professor pode organizar as visitas comunitárias de modo a que sejam feitas em dias 
consecutivos em vez dos intervalos sugeridos. Se esta alteração for feita, será importante 
assegurar que não interfere com os objectivos de aprendizagem das sessões e do módulo, 
como um todo. 

As visitas aos contextos clínicos para ensino clínico devem, também, ser bem preparadas 
com o pessoal das instituições. Os professores e os alunos devem ser facilmente 
identificáveis e agir de forma profissional mantendo a confidencialidade, privacidade e 
dignidade da observada e assegurarem-se que obtêm o consentimento da mulher antes de 
executarem qualquer intervenção clínica. 

Ensino clínico 

O ensino clínico é extremamente importante nos módulos técnicos, dado que as 
competências que os alunos adquirem podem ser a diferença entre a vida e a morte das 
mulheres que cuidam, a teoria subjacente a cada competência abordada nos módulos deve 
ser ensinada em sala de aula e a própria competência deve ser ensinada, em ambiente 
criado, igualmente, em sala de aula, antes do ensino clínico. As instalações, onde 
decorrerá a prática clínica, devem ser escolhidas assegurando, antecipadamente, que se 
encontrarão mulheres com os problemas incluídos nos módulos. Contudo, e mesmo que 
bem planeado, não será possível garantir a todos os alunos a oportunidade de exercer 
todas as competências práticas. Assim, será importante considerar oportunidades para os 
alunos adquirirem a experiência clínica apropriada após o final do curso. 

Os contactos com o pessoal das instituições de saúde, onde decorrerá o ensino clínico 
deverão ser feitos antecipadamente. Para além disso, as visitas dos alunos a estas 
instituições para fins de prática clínica não devem perturbar as rotinas de cuidados aos 
doentes. Quando os alunos estão a aprender competências práticas devem ser 
supervisionados pelo professor ou por outra parteira com formação adequada e experiente. 

Dramatizações e Representações 

As dramatizações e representações devem ser utilizadas para realçar os pontos 
apresentados pelo professor. Em ambos os casos, é pedido aos alunos para agirem numa 
situação real ou imaginária. Na dramatização, os alunos inventam os seus próprios 
personagens e, até certo ponto, a sua história de modo a ilustrar um aspecto em especial. 
Na representação os alunos assumem o papel de determinados indivíduos como a parteira, 
o líder da aldeia, o parente ansioso ou a mãe preocupada. Tal permite que o aluno 
compreenda as situações e problemas na perspectiva do outro. As dramatizações e 
representações são incluídas, em vários módulos, como actividades opcionais.  
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Estudos de Caso 

Os módulos técnicos permitem que os alunos apresentem estudos de caso que avaliem a 
efectividade dos cuidados em situações específicas. Assim, alunos poderão aprender com 
as suas próprias experiências assim como com as dos outros. O objectivo dos estudos de 
caso não é criticar a prática clínica dos outros mas sim encorajar os alunos a olharem para 
as práticas anteriores e retirarem lições para o futuro. Os estudos de caso devem ser 
baseados em registos das mulheres de modo a demonstrar a gestão de determinadas 
condições (por exemplo, aborto incompleto, sépsis puerperal, eclâmpsia, etc). O 
anonimato da mulher deve ser mantido ao longo da apresentação dos estudos de caso. 

Jogos e Puzzles Didácticos 

Os jogos e puzzles didácticos são meios interactivos e que permitem a aquisição de novos 
conhecimentos e revisão e consolidação dos conhecimentos existentes. Os jogos e puzzles 
didácticos dos módulos serão novos para os professores que os utilizarem e, por isso, é 
importante que se familiarizem antecipadamente. Mais especificamente, é necessário que 
o professor seja capaz de explicar claramente aos alunos como os utilizar e avaliar os 
progressos feitos durante as actividades em que são usados. 

Seminários 

Um seminário é uma actividade sobre um dado tema, planeada para determinado período, 
normalmente com apresentações de um ou mais oradores convidados. Quando os 
seminários são recomendados, são também sugeridos os objectivos e conteúdos. Os 
seminários requerem planeamento cuidado no que diz respeito aos conteúdos, horário e 
local. 

Reflexão 

A aprendizagem é o resultado da reflexão sobre a prática clínica. Os alunos devem, por 
isso, ser encorajados a reflectir sobre a sua experiência de prática clínica e a registarem 
estas reflexões, diariamente, num caderno. Estas podem ser utilizadas como base de 
discussão com o tutor e/ou pares. A estruturação da reflexão inclui a selecção de uma 
experiência, identificação de sentimentos e pensamentos do próprio e dos outros acerca 
dessa experiência e avaliação, positiva ou negativa, dessa experiência. Os alunos devem 
ser estimulados a analisar porque consideraram a experiência positiva e/ou negativa e a 
determinar o que poderia ter sido feito de modo a melhorar o resultado. Finalmente, deve 
ser elaborado um plano de acção para ser aplicado quando surgir uma situação 
semelhante. A discussão sobre as experiências registadas diariamente, em grupo ou com o 
professor, ajuda a que os alunos tenham várias perspectivas sobre a sua experiência. Deve 
ser acrescentado um sumário destas discussões aos registos diários para ser relembrado 
posteriormente. 

AVALIAÇÃO DOS ALUNOS 

Pré-Testes e Testes Finais 

Os pré-testes são uma ferramenta útil para determinar o nível de conhecimentos teóricos 
dos alunos. Para avaliar a mudança nos conhecimentos teóricos, após o ensino dos 
conteúdos, as questões utilizadas no teste final devem ser as mesmas do pré-teste, podem 
ser acrescentadas questões, quer ao pré-teste quer ao teste final. Durante o processo de 
ensino-aprendizagem, devem ser aplicadas outras medidas de avaliação (ver a seguir), 
especialmente para determinar os progressos feitos por cada aluno, ao longo do curso. Os 
exemplos de pré-teste e teste final estão incluídos em cada um dos módulos técnicos. 
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Avaliação das Competências Clínicas 

A avaliação das competências clínicas constitui a maior componente avaliativa dos 
módulos técnicos. Ao longo das sessões que envolvem o ensino de competências clínicas 
existem secções intituladas: “Avaliação”. Estas detalham orientações para a avaliação de 
competências clínicas dos alunos. Sempre que possível, o professor deve observar o 
desempenho do aluno, contudo, tal pode não ser possível na ausência de mulheres com os 
problemas estudados. Nestas circunstâncias, o professor deve simular situações que 
ofereçam oportunidade para os alunos praticarem e serem avaliados relativamente às 
competências mais relevantes. No entanto, devem ser feitos todos os esforços para dar aos 
alunos oportunidades para praticarem e serem avaliados num contexto clínico. 

Outras Opções de Avaliação 

As outras opções de avaliação surgem durante a realização de trabalhos de grupo, tutorias, 
seminários do aluno, jogos e puzzles didácticos e questões colocadas durante as visitas 
comunitárias. Estas actividades constituem oportunidades vitais para o professor avaliar o 
progresso dos alunos na prossecução dos objectivos de aprendizagem de cada sessão do 
módulo. 

PLANEAMENTO DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO 

Uma prática clínica obstétrica compreensiva baseia-se na experiência e no conhecimento e 
é esta experiência que os alunos adquirem quando voltarem aos locais de trabalho e 
aplicarem o que aprenderam à sua prática clínica diária. 

É precisamente quando colocam em prática os conhecimentos e as competências que as 
parteiras se deparam com situações que podem levantar questões. Podem existir assuntos e 
problemas que gostariam de discutir com os supervisores e profissionais mais experientes 
de modo a encontrar soluções e melhorar a prática clínica. Isto pode aplicar-se 
especialmente às parteiras e enfermeiras obstetras que, no fim deste curso, ainda 
necessitem de experiência prática para desenvolverem as competências clínicas incluídas 
nos módulos. 

Uma reunião de seguimento, por exemplo, seis meses após o fim do curso, poderá ser 
importante para capacitar os alunos para a partilha de experiências, relato de sucessos, 
revisão dos progressos e discussão de problemas relacionados com a prática clínica. Pode 
também ser adequado a realização de outras reuniões de seguimento, anuais, após o fim 
do curso. 

Dada a complexidade das situações abordadas, a maternidade segura não pode ser 
alcançada de um dia para o outro. No entanto, e dado ser possível identificar, claramente, 
as intervenções necessárias, a maternidade segura é algo que se pode alcançar à medida 
que os alunos deste curso se integram como profissionais competentes nos serviços e 
comunidades. 
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SUMÁRIO DO MÓDULO 

 

Sessão Métodos de ensino-aprendizagem Carga Horária 

1. COMPREENDER O PARTO 
PROLONGADO E A 
PARAGEM NA 
PROGRESSÃO DO 
TRABALHO DE PARTO 

Exposição, exercício prático e discussão 
3 horas 

2. FACTORES EVITÁVEIS Exposição 
Trabalho de grupo 
Feedback e discussão 

½ hora 
1 hora 
1 ½ horas 

3. IDENTIFICAÇÃO DO 
PROBLEMA 

Exposição, discussão 
Ensino clínico 
Teste opcional 

2 horas 
Vários dias 

4. PREVENIR O PARTO 
PROLONGADO E A 
PARAGEM NA 
PROGRESSÃO DO 
TRABALHO DE PARTO:  

Exposição, exercícios práticos 
Ensino clínico 

8 horas 
Vários dias 

5. TRATAMENTO DO PARTO 
PROLONGADO 

Exposição, discussão 
 

2 horas 
 

6. TRATAMENTO DA 
PARAGEM NA 
PROGRESSÃO DO 
TRABALHO DE PARTO 

Exposição 
Trabalho de Grupo 
Representação e exercícios escritos 

2 horas 
1 hora 
1 ½ horas 

7. APRENDIZAGEM DE 
COMPETÊNCIAS CLÍNICAS 

Exposição 
Ensino clínico 

2 horas 

2 horas por cada grupo 
pequeno de alunos, por 
competência e tempo 
adicional para avaliação 

8. EXTRACÇÃO POR 
VENTOSA 

Exposição 
Simulação de prática 
Prática Clinica 

Variável, dependendo das 
necessidades dos alunos 

9. ESTUDOS DE CASO Estudos de caso, discussão, trabalho de grupo, 
feedback 

Tutorias opcionais 

3 horas 

1 hora por aluno ou por grupo 
de alunos 
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COMEÇAR 
 

Antes de começar a Sessão 1 pode desejar relembrar a forma como as sessões são apresentadas: 

Introdução à Sessão (numa caixa sombreada a cinzento) que descreve: 

� Finalidade – A finalidade da Sessão; 

� Objectivos – Os objectivos da Sessão; 

� Plano – Plano da Sessão que pode incluir os métodos de ensino e a carga horária; 

� Recursos – Os recursos necessários. 

Instruções para o professor (em itálico) que explicam como conduzir a Sessão, passo a passo e, por 
vezes, sugerem métodos de avaliação. 

Material suplementar para o professor (em letra normal) que detalha sobre os conteúdos teóricos e 
práticos de ensino. 

“Instruções para os alunos” (referidas como “Instruções para os alunos” ou instruções para 
trabalho de grupo) que contemplam orientações para actividades individuais ou de grupo. 

Outros Pontos Importantes a Considerar Antes de Começar: 

� A carga horária indicada no plano da Sessão pode ser alterada pelo professor de acordo com a 
necessidade. A carga horária necessária para cada actividade pode ser maior ou menor do que a 
especificada no plano, dependendo dos conhecimentos e capacidades dos alunos, e das suas 
necessidades de aprendizagem. Estima-se que este módulo exija 2 semanas para ser leccionado. 

� Assegure-se de que, as Notas para os Alunos que deseja utilizar são preparadas com 
antecedência e estão disponíveis no início do módulo ou da Sessão. 

� Se preparou pré-testes e os testes finais, consulte o anexo no final deste módulo antes da 
primeira sessão do módulo.  

� Lembre-se de que este assim como os outros módulos técnicos, não tem como objectivo 
substituir os livros de texto sobre obstetrícia. Deve, deste modo, ter pelo menos um como 
referência ao longo desta e das restantes sessões do módulo. 
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1.COMPREENDER O PARTO PROLONGADO E A PARAGEM NA 
PROGRESSÃO DO TRABALHO DE PARTO 
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SESSÃO 1 

COMPREENDER O PARTO PROLONGADO E A PARAGEM NA 
PROGRESSÃO DO TRABALHO DE PARTO 

 

FINALIDADE 

Capacitar os alunos para compreenderem porque é que o parto não progride adequadamente e o que acontece 
quando tal ocorre. 

OBJECTIVOS 

No final da Sessão 1 os alunos devem ser capazes de: 

1. Definir paragem na progressão do trabalho de parto (PPTP) e desproporção céfalo-pélvica. 

2. Listar as causas de PPTP. 

3. Descrever os principais marcos anatómicos da pélvis feminina. 

4. Demonstrar, usando modelos e outros auxiliares de ensino simples, como é que a cabeça do feto entra 
normalmente no estreito pélvico e explicar, quais os factores que podem impedir que tal aconteça. 

5. Listar as causas de estruturas pélvicas anormais e explicar de que forma estas podem interferir com o trabalho 
de parto normal. 

6. Descrever como ocorre e o resultado esperado da PPTP. 

PLANO 

Exposição, exercício prático e discussão (3 horas). 

RECURSOS 

Esta sessão recorre a auxiliares de aprendizagem que, antes do início da sessão, devem ser copiados, colados a 
uma cartolina e cortados. E também uma caixa de cartão ou um modelo obstétrico se possível, e uma boneca 
flexível (um modelo obstétrico se disponível).  
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INTRODUÇÃO 

 Esta sessão apresenta o material de ensino mínimo necessário para rever a anatomia e 
fisiologia relevantes para o tratamento do parto prolongado e da PPTP. Dependendo do 
nível do aluno, pode ser necessário mais tempo do que o recomendado para ensinar e 
rever a anatomia. 

Explique que cerca de 8% de todas as mortes maternas nos países em desenvolvimento se 
devem à PPTP. Este número refere-se a um problema que está subestimado dado que as 
mortes por PPTP são, frequentemente, classificadas como outras complicações (como a 
sépsis puerperal, a HPP e a rotura do útero). A PPTP, frequentemente, provoca o 
aparecimento de fístulas o que pode levar à exclusão das mulheres da vida social das suas 
comunidades. Pode também causar depressão crónica, várias doenças físicas, infecções, 
pode mesmo levar ao suicídio. 

DEFINIÇÕES Os alunos devem compreender o que é a PPTP e a desproporção céfalo-pélvica. 

Parto prolongado O parto prolongado é um parto activo, com contracções uterinas regulares e dilatação 
cervical progressiva que dura mais de 24 horas. No entanto, esta definição tem limitações, 
sendo por isso mais útil em termos clínicos falar de prolongamento das fases do parto, i.e. 
de “prolongamento da fase latente do trabalho de parto” ou de “prolongamento da fase 
activa do trabalho de parto”. Sendo a fase latente o começo das contracções dolorosas 
regulares com dilatação cervical até 4 cm, e não devendo prolongar-se por mais de 8 horas. 
A fase activa é caracterizada por contracções regulares e dolorosas com dilatação cervical 
de mais de 4 cm e não deve prolongar-se por mais de 12 horas sem que seja feita uma 
avaliação completa da situação, numa instituição capaz de gerir e tratar as complicações 
que podem surgir. 

Paragem na 
progressão do 
trabalho de parto 

Na PPTP, o feto apesar das contracções uterinas fortes, não consegue descer devido a 
factores mecânicos. A retenção normalmente ocorre no estreito inferior mas também pode 
ocorrer na cavidade ou estreito pélvico superior. 

As complicações resultantes da PPTP podem ser evitadas se a situação for identificada 
precocemente e forem realizadas as intervenções recomendadas. 

Desproporção 
céfalo-pélvica 

A desproporção céfalo-pélvica ocorre quando a cabeça fetal é excessivamente grande para 
passar pela pélvis. Isto significa que é difícil ou impossível, para o feto passar em 
segurança pela pélvis. 

A desproporção céfalo-pélvica pode ser devida a uma pélvis pequena com uma cabeça fetal 
normal, uma pélvis normal com uma cabeça fetal grande ou a uma combinação de um feto 
grande e uma pélvis pequena. A desproporção céfalo-pélvica não pode ser diagnosticada 
antes da 37.ª semana uma vez que, só nessa altura é que a cabeça do feto atinge o tamanho 
que terá à nascença. 

A desproporção céfalo-pélvica pode ser: 

� Marginal (significa que o problema pode ser ultrapassado durante o parto. 
Contracções uterinas fortes, o relaxamento das articulações pélvicas e a capacidade de 
moldagem do crânio fetal podem permitir um parto por via vaginal). 

� Absoluta (significa que a pélvis é pequena, tem uma forma anormal ou o feto é 
demasiado grande ou tem anormalidades, por exemplo, hidrocefalia. Será necessário 
uma intervenção obstétrica). 

PARTO PROLONGADO 

Causas do parto 
prolongado 

É habitual denominá-las como estando associadas aos “3 Ps”: 

Poderes: acção uterina pobre ou descoordenada; 
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Passageiro: cabeça do feto demasiado grande ou posição anormal; 

Passagem: pélvis não normal, ou tumor ou obstrução da pélvis ou do canal de nascimento. 

Riscos do parto 
prolongado 

É crucial que a causa seja identificada o mais cedo possível para que seja possível agir de 
modo adequado. Um progresso não satisfatório pode ser o primeiro sinal de PPTP. 

Mesmo quando não ocorre PPTP, trabalhos de parto demasiado longos podem ser 
prejudiciais tanto para a mãe como para o feto e podem conduzir a sofrimento materno e 
fetal. Em trabalhos de parto longos, existe também um risco acrescido de infecção devido a 
um maior número de intervenções e de exames vaginais. 

PARAGEM NA PROGRESSÃO DO TRABALHO DE PARTO  

Causas da PPTP Peça aos alunos para formarem pequenos grupos para discutirem a seguinte questão:  

Quais são as causas do parto distócico? 

Construa uma lista. 

Causas de PPTP: 

� Desproporção céfalo-pélvica; 

� Apresentações anormais, por exemplo; 

- Fronte, 

- Ombro, 

- Face, 

- Pélvica. 

� Anomalias fetais, por exemplo; 

- Hidrocefalia, * 

- Gémeos siameses,** 

� Anomalias do aparelho reprodutor, por exemplo; 

- Tumor pélvico,* 

- Estenose do colo do útero ou vagina,** 

- Períneo estreito.** 

Os alunos devem compreender a fisiologia do parto eutócico, isto é, o que acontece 
normalmente quando o feto passa na pélvis e o que acontece quando há desproporção 
céfalo-pélvica. 

Pélvis feminina 
normal 

Identifique os principais acidentes anatómicos na Figura 1.1 ou, se disponível, num 
modelo de uma pélvis: promontório do sacro, tuberosidades isquiáticas, cóccix, sínfise 
púbica e arco púbico. 

 

 

                                                           
 

*   Causas raras. 
** Pode estar associado com a cicatrização causada pela mutilação genital feminina ou por um corte “gishiri”. 
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Figura 1.1: Pélvis feminina normal 

 

 

 

Figura 1.2: Estreito pélvico superior 

 

Promontório do sacro 

Ala do sacro 

Espinha isquiática

Sínfise púbica

Espinha isquiática 

Cóccix 

Transverso   13 cm  
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Figura 1.3: Estreito pélvico inferior 

 

 O canal pélvico pelo qual o feto passa durante o parto é constituído pelo estreito superior, 
cavidade e estreito inferior.  

O estreito pélvico 
superior 

O estreito pélvico superior (Figura 1.2) é limitado posteriormente pelo promontório e pelas 
alas do sacro e anteriormente pelos ossos púbicos. Na pélvis feminina normal, o estreito 
superior é redondo excepto nos casos em que há uma saliência excessiva do promontório 
do sacro. 

Os dois diâmetros mais importantes do estreito pélvico superior são (Figura 1.2): 

1. O diâmetro antero-posterior (AP) do promontório do sacro à sínfise púbica. O diâmetro 
antero-posterior normal mede 11-12 cm.  

2. O diâmetro transverso é a parte mais larga do estreito superior. Mede 13 cm. 

A cavidade pélvica A cavidade pélvica é um canal curvo entre o estreito superior e o inferior. Na pélvis 
feminina normal, a cavidade é de forma circular e curva para a frente. Todos os seus 
diâmetros medem cerca de 12 cm.  

Estreito pélvico 
inferior 

O estreito pélvico inferior (Figura 1.3) tem o formato de um diamante e é delimitado 
anteriormente pelo arco púbico que, numa pélvis feminina normal forma um ângulo de 90º. 
Lateralmente é delimitado pelas tuberosidades isquiáticas e posteriormente pelo cóccix e 
pelos ligamentos sacro-tuberosos. No entanto, durante o parto o cóccix recua (inclina-se 
para trás) de modo a aumentar o diâmetro do estreito pélvico inferior. Os diâmetros mais 
importantes do estreito pélvico inferior são: 

1. O diâmetro transverso é medido entre as duas espinhas isquiáticas e mede 
normalmente entre 10,5 e 11 cm. 

2. O diâmetro antero-posterior é medido do apéx do arco púbico à articulação do sacro 
com o cóccix, e normalmente mede cerca de 13 cm. 
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Movimentos da 
cabeça do feto 
durante o parto 
normal 

Os movimentos da cabeça do feto podem ser ensinados usando uma caixa de cartão. 
Escolha uma caixa de tamanho adequado para representar a pélvis e corte dois buracos de 
frente um para o outro. Um dos buracos representa o estreito pélvico superior (12x13 cm) 
o outro o estreito inferior (11x13 cm). Um boneco flexível com o mesmo diâmetro de 
cabeça que um recém-nascido é então utilizado para demonstrar os movimentos da cabeça 
à medida que passa pela caixa (Figura 1.4). Dê oportunidade a cada um dos alunos para 
usar a caixa de forma a melhor compreenderem estes processos. 

 

Figura 1.4: A “caixa pélvica” 

 A cabeça do feto é flexível e move-se durante o parto para se acomodar aos diâmetros e 
curvas do canal pélvico. Entra na pélvis no seu diâmetro transverso mais largo, i.e. 13 cm, 
e roda antes do nascimento para que possa atravessar a pélvis no local de maior diâmetro, 
i.e. o diâmetro antero-posterior que também é 13 cm. A capacidade do crânio fetal para se 
adaptar (moldagem), permite uma ligeira redução do diâmetro da cabeça do feto que 
facilita a passagem pela pélvis materna. 

Os principais movimentos da cabeça em posição occipito-anterior (a parte de trás da cabeça 
está voltada para a sínfise púbica) são descritos, de seguida, na Figura 1.5. 

Flexão (dobrar para 
a frente) 

O queixo entra em contacto com o tórax do feto o que muda o diâmetro de apresentação de 
occipito-frontal para suboccipito-bregmático (ilustre utilizando o Auxiliar de Ensino 1). 
Este diâmetro de apresentação mais pequeno torna mais fácil a descida da cabeça do feto 
pelo estreito pélvico superior. A cabeça tende a acomodar-se mais facilmente no diâmetro 
transverso deste estreito dado que é maior do que o diâmetro AP. 

Rotação interna O occipúcio roda, gradualmente, da sua posição original, orientado-se para a frente em 
direcção à sínfise púbica. Este movimento ocorre quando a cabeça atinge as tuberosidades 
isquiáticas, permitindo que o maior diâmetro da cabeça passe pelo diâmetro AP do estreito 
inferior pélvico (que é o maior do estreito inferior). O occipúcio passa por baixo do arco 
púbico e o coroamento ocorre quando a cabeça já não recua com as contracções, nascendo o 
maior diâmetro transverso. 
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Figura 1.5: Movimentos da cabeça do feto durante o parto (posição occipito-anterior esquerda) 
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Extensão (dobrar 
para trás) 

Uma vez ocorrido o coroamento, a cabeça do feto pode fazer a extensão. A face posterior do 
pescoço fixa-se no bordo inferior da sínfise púbica enquanto a testa, a face e o queixo passam 
o períneo distendido. A torção do pescoço do feto, que resultou da rotação interna, é agora 
corrigida por um ligeiro movimento de distorção denominado restituição. 

Rotação externa A rotação externa da cabeça do feto indica que os ombros estão agora no diâmetro antero-
posterior do estreito pélvico inferior. A rotação interna dos ombros corresponde à rotação 
externa da cabeça do feto. Se é uma apresentação cefálica occipito-anterior esquerda a cabeça 
do feto virar-se-á para a esquerda. Se for uma apresentação cefálica occipito-anterior direita 
virar-se-á para a direita. A seguir, o ombro anterior nasce seguido pelo posterior. 

Apresentações 
occipitais 
posteriores (a face 
posterior da cabeça 
está virada para o 
sacro) 

Na maioria dos casos, os movimentos são os mesmos que ocorrem nas apresentações occipito-
anteriores. No entanto, durante a rotação interna o occipital tem de rodar mais para conseguir 
chegar à sínfise púbica. Por vezes a rotação para a sínfise púbica é incompleta ou não acontece 
de todo (apresentação occipito-posterior persistente). Neste caso, o parto por via vaginal é 
difícil podendo ser necessário realizar um parto assistido ou uma cesariana. 

Exercício Divida os alunos em grupos de dois ou três e dê a cada um uma cópia do Auxiliar de Ensino 

1–“O Bebé Modelo”. 

Ajude os alunos a seguirem as instruções, para construírem o modelo, e a utilizarem o “Bebé 
Modelo”. 

Cada grupo deve ser capaz de completar a instrução nº3 e demonstrar, para cada diâmetro, 
como o “bebé” pode ou não passar a pélvis. 

Trata-se de uma pélvis de tamanho e forma normal mas os alunos descobrirão que a 
apresentação de fronte, que deve estar marcada a vermelho, não entra na pélvis. Este é o 
diâmetro mento-vertical que mede cerca de 13,5 cm e é maior que o maior diâmetro pélvico 
(habitualmente 13 cm). 

Pélvis feminina 
anormal 

A contracção de qualquer diâmetro pélvico ou qualquer distorção que diminua a capacidade 
da pélvis pode causar uma PPTP. Pode existir diminuição do diâmetro do estreito pélvico 
superior ou inferior, da cavidade, ou uma combinação dos três.  

Pélvis Pequena Quando os alunos tiverem explorado as diferentes apresentações cefálicas do feto na pélvis 
feminina normal, disponibilize o Auxiliar de Ensino 2 – pélvis feminina. Esta pélvis tem 
uma forma normal mas o seu tamanho é reduzido, a nível dos estreitos superior e inferior e 
da cavidade pélvica. Uma pélvis com estas dimensões é frequente em mães adolescentes ou 
mulheres de baixa estatura. 

Use o “Bebé Modelo” e repita o exercício. 

Os alunos irão descobrir que existe menos espaço para a passagem do feto e que o parto 
pode, facilmente, não progredir. O resultado de cada parto irá depender da relação entre o 
tamanho do feto e o tamanho da pélvis. Um bebé pequeno pode passar numa pélvis pequena, 
mas tal dependerá dos diâmetros de apresentação. Uma cabeça não flectida (que representa 
um diâmetro de 12 cm) terá dificuldade em passar nesta pélvis. Demonstre na pélvis 
pequena como o bebé pode ou não passar consoante as diferentes apresentações cefálicas. 

Raquitismo De seguida disponibilize aos alunos o Auxiliar de Ensino 3 – A pélvis afectada por 
raquitismo. 

Relembre-os das alterações provocadas pelo raquitismo no esqueleto. 

Devido à falta de vitamina D durante a infância, os ossos tornam-se moles e o peso da parte 
superior do corpo exerce uma pressão descendente que deforma a pélvis. O estreito pélvico 



Paragem do Trabalho de Parto 32 

 

superior assume, tipicamente, a forma de rim. Há uma marcada redução do diâmetro antero-
posterior deste estreito e a PPTP pode ocorrer. No entanto, todos os outros diâmetros 
(cavidade pélvica e estreito pélvico inferior) aumentam. Assim, uma vez ultrapassado o 
estreito pélvico superior, a cabeça desce facilmente e o parto será rápido.  

A mulher pode também mostrar outros sinais de raquitismo como seja o arqueamento dos 
membros inferiores, alterações da marcha e deformidades da coluna vertebral. O 
promontório do sacro pode ser facilmente sentido, durante o exame vaginal, dado que se 
projecta para a frente. 

Uma situação similar pode ser causada pela osteomalácia, caso haja deficiência de vitamina 
D na vida adulta. Todos os ossos do esqueleto amolecem e os lados da pélvis vão se 
aproximando até que o estreito pélvico superior assume a forma de um Y (Auxiliar de 
Ensino 4 – A pélvis afectada por osteomalácia).  

Malformações 
pélvicas resultantes 
de traumatismo ou 
doença 

Quando os estudantes tiverem compreendido o trabalho desenvolvido até este ponto, 
apresente-lhes o Auxiliar de Ensino 5 – A pélvis afectada por traumatismo ou doença que 
pode incluir os traumatismos vertebrais ou dos membros inferiores que resultam em cifose 
ou escoliose da coluna vertebral. 

Está-se, novamente, perante uma pélvis deformada. Desta vez, devido a curvaturas anormais 
da coluna vertebral, a parte superior do sacro será empurrada para trás e a parte inferior para 
a frente. A forma do estreito pélvico superior pode tornar-se assimétrica e a cavidade pélvica 
tornar-se-á sinuosa à medida que se aproxima do estreito inferior. 

Os traumatismos e as doenças que podem causar deformidades pélvicas e da coluna vertebral 
incluem: fractura da pélvis, fractura do membro inferior com encurtamento do membro 
afectado, poliomielite de um membro com escoliose compensatória, tuberculose da coluna 
vertebral ou da anca. 

O que acontece 
durante a paragem 
na progressão do 
trabalho de parto 

Por último, é importante que os alunos compreendam o que acontece durante a PPTP. 

Relembre aos alunos: 

� As três etapas do trabalho de parto. 

� A fase latente da primeira etapa. 

� A fase activa da primeira etapa. 

Rotura prematura 
das membranas 

Quando a cabeça encaixa no estreito pélvico superior, toda a força exercida pelo útero é 
dirigida à porção das membranas em contacto com o ostício interno. Consequentemente, é 
provável dar-se uma rotura prematura das membranas.  

Anomalias na 
dilatação do colo do 
útero 

O colo do útero dilata-se lentamente ou não se dilata, quando a cabeça do feto não pode 
descer e pressioná-lo. Ao mesmo tempo o colo do útero fica edemaciado. A primeira etapa 
do trabalho de parto é, por isso, prolongada (contudo, a primeira etapa pode ser normal ou 
curta se, por exemplo, a obstrução ocorrer apenas no estreito pélvico inferior, neste caso 
apenas a segunda etapa será prolongada). O trabalho de parto prolongado provoca 
cetoacidose e desidratação da mãe. 

Um colo do útero que não se dilata significa que será necessária uma cesariana. Por outro 
lado, se o colo do útero se dilata de forma satisfatória, então é porque a obstrução está 
ultrapassada e o nascimento pode vir a ocorrer por via vaginal (desde que não haja obstrução 
no estreito pélvico inferior). 

Perigo de rotura do 
útero 

Quando se dá a rotura das membranas e consequente a drenagem do líquido amniótico, as 
contracções empurram o feto para a parte inferior do útero (Figura 1.6). Se as contracções 
continuam, o segmento inferior distende-se, tornando-se perigosamente fino, podendo 
ocorrer uma rotura. (Contudo, a exaustão do útero pode ocorrer antes desta fase causando o 
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enfraquecimento ou paragem das contracções o que torna a rotura uterina menos provável). 

A rotura do útero pode ser completa ou incompleta. Se é completa (i.e. o útero comunica 
directamente com a cavidade peritoneal), a hemorragia ocorrerá dentro do peritoneu. Se é 
incompleta (i.e. a rotura não atinge o peritoneu visceral), a hemorragia ocorrerá por trás do 
peritoneu visceral (Figura 1.7). 

A rotura do útero é mais frequente nas multíparas (é rara nas nulíparas) especialmente se o 
útero já está enfraquecido pela cicatriz de uma cesariana anterior. 

A rotura do útero causa hemorragia e choque. Sem tratamento é fatal. 

 

 

 

Durante a 1ª e 2ª fase: 

As membranas rompem-se precocemente        O líquido amniótico é 
drenado 

 

Contracções empurram o feto para o segmento inferior do útero 

 

 

Figura 1.6: O que acontece na paragem da progressão do trabalho de parto 

Rotura uterina 
(multíparas) 

Pressão 
Excessiva 
na placenta 
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Figura 1.7: Rotura completa e incompleta do útero 

 

Fístulas Quando a cabeça do feto fica retida na pélvis, por um período longo, a bexiga, o colo do 
útero, a vagina e o recto ficam presos entre a cabeça do feto e os ossos pélvicos e sujeitos a 
uma pressão excessiva. A oxigenação dos tecidos é inadequada, uma vez que a circulação 
fica comprometida, podendo ocorrer necrose seguida, em poucos dias, pela formação de 
uma fístula. A fístula pode ser vesico-vaginal (entre a bexiga e a vagina), vesico-cervical 
(entre a bexiga e o colo do útero) ou recto-vaginal (entre o recto e a vagina) permitindo a 
fuga de urina ou de fezes pela vagina. As fístulas surgem, geralmente, após uma segunda 
etapa muito prolongada. São mais comuns nas nulíparas, especialmente em países onde a 
gravidez é frequente em idades mais jovens (Figura 1.8). 

 

Trompas de falópio 

Ovários

Sínfise púbica

Uretra

Rotura completa: 
hemorragia 
intraperitoneal 

Útero 

Rotura incompleta: 
hemorragia por 
detrás da membrana 
visceral 

Recto 

Vagina 

Bexiga
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Figura 1.8: Formação de fístula na paragem na progressão do trabalho de parto 

 

 

Sépsis puerperal A infecção é outro perigo quer para a mãe quer para o feto em casos de parto prolongado 
ou que parou de progredir, especialmente se a rotura das membranas ocorrer precocemente. 
O risco de infecção aumenta com exames vaginais repetidos. 

Efeitos no feto da 
paragem na 
progressão do 
trabalho de parto  

Alterações do crânio e couro cabeludo: 
Devido à pressão exercida pelos ossos pélvicos, à medida que a cabeça passa pelo canal de 
nascimento, os ossos flexíveis do crânio sofrem uma moldagem/sobreposição, o que altera 
o formato da cabeça e facilita a passagem do bebé pelo canal de nascimento. A acrescer a 
este facto, o edema no couro cabeludo e sob o couro cabeludo também pode formar uma 
tumefacção difusa (caput succedaneum). Isto é normal e, no espaço de alguns dias o crânio 
voltará à forma normal e o inchaço desaparecerá. No entanto, uma moldagem excessiva 
pode provocar lacerações das meninges, que resultam em hemorragia intracerebral e 
possível morte. 

 

Morte do feto: 
Se a PPTP continuar, o feto morre devido à pressão excessiva exercida sobre a placenta e 
cordão umbilical. O feto morto entra em decomposição o que pode dar origem a 
coagulação intravascular disseminada (CID) com hemorragia materna, choque e morte 
(Figura 1.6). 

Faça um resumo da Sessão e verifique se existem dúvidas. 

 



P
aragem

 do T
rabalho de P

arto 
36 

 

 

 A
uxiliar de E

nsino 1-1: O
 “B

ebé M
odelo” (corpo) 

CORPO 

Instruções de utilização do “bebé modelo” 

1. Segure o bebé acima da pélvis, com a cabeça para baixo. 

2. Explique e demonstre como o “bebé” pode flectir ou esticar a cabeça e como é que isto afecta os diâmetros           

   de apresentação: 

     Faça a flexão da cabeça                              - diâmetro verde, 9,5 cm               (sub-occipito-bregmática) 

     Endireite a cabeça                                             - diâmetro azul, 12 cm                    (occipito-frontal) 

     Faça extensão parcial da cabeça               ∆∆∆ - diâmetro vermelho, 13,5 cm         (mento-vertical) 
     (apresentação de fronte) 

     Faça a extensão completa da cabeça      ΟΟΟ - diâmetro laranja, 9,5 cm              (sub-mento-bregmática) 
     (apresentação de face) 

3. Demonstre, para cada diâmetro, como o “bebé” pode ou não passar a pélvis. A pélvis mede 12cm x  13cm. 
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Auxiliar de Ensino 1-2: O “Bebé Modelo” (cabeça) 

 

INSTRUÇÕES PARA FAZER O “BEBÉ MODELO”. 

1. Cole as folhas numa cartolina. Deixe secar. 

2. Corte o corpo, cabeça e pélvis com cuidado, seguindo, exactamente, as linhas a preto. 

3. Corte a área sombreada central da pélvis. 

4. Pinte as linhas da cabeça da seguinte forma: 

              - verde 

        - azul  

∆∆∆   - vermelho 

ΟΟΟ   - laranja 

5. Una a cabeça ao corpo, através do ponto A (marcado em ambas as partes) utilizando uma tacha para papel. Agora 
já pode rodar a cabeça. (Se não tiver uma tacha, utilize dois botões, colocando um de cada lado do ponto A da 
cabeça e do ponto A do corpo e cosa-os). 

Cabeça 
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Auxiliar de Ensino 1-3: A pélvis feminina normal 

PÉLVIS 
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Auxiliar de Ensino 2: A pélvis feminina pequena (a forma é normal mas o tamanho é pequeno) 

PÉLVIS 
O

 diâm
etro antero-posterior (A

P
) tem

 11 cm
 

O
 diâm

etro transverso 
tem

 12 cm
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Auxiliar de Ensino 3: A pélvis afectada por raquitismo (em forma de rim) 

 

 

 

 

PÉLVIS 
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Auxiliar de Ensino 4: A pélvis afectada por osteomalácia (em forma de Y) 

 

 

 

As setas mostram como a pressão 
exercida nos ossos moles altera a 
forma da pélvis. 
 

 

 

 

PÉLVIS 

O
 diâm

etro antero-posterior (A
P

) tem
 8,5 cm

 

O
 diâm

etro transverso 
m

aior tem
 11,7 cm
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Auxiliar de Ensino 5:  A pélvis afectada por traumatismo ou doença que resultam em cifose ou escoliose da coluna 
vertebral 

As setas mostram o 
efeito da pressão anormal 
na pélvis. 
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2. FACTORES EVITÁVEIS 
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SESSÃO 2 

FACTORES EVITÁVEIS 

FINALIDADES 

� Capacitar os alunos para compreenderem que a maioria das mortes maternas são evitáveis. 

� Capacitar os alunos para estabelecerem formas de evitar a morte por paragem na progressão do trabalho de 

        parto (PPTP). 

OBJECTIVOS 

No final da Sessão 2 os alunos devem ser capazes de: 

1. Definir factores evitáveis, factores de risco, morte obstétrica directa e morte obstétrica indirecta. 

2. Listar as causas e os factores de risco de PPTP e identificar os factores evitáveis. 

3. Discutir os passos a tomar para prevenir a morte pelos factores evitáveis identificados. 

PLANO 

Exposição (30 minutos). 

Trabalho de grupo (1 hora). 

Feedback e discussão (1 ½ horas). 

RECURSOS 

“Instruções para o trabalho de grupo”. 

Ficha de trabalho. 
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INTRODUÇÃO  

 Se em qualquer dos outros módulos técnicos já leccionou sobre o conceito de ”factor 
evitável”, ”factor de risco”, “morte obstétrica directa” e “morte obstétrica indirecta”, deve 
agora revê-los antes de continuar a sessão. 

DEFINIÇÕES  

 Assegure-se de que os alunos compreendem as seguintes definições: 

Factores evitáveis: Factores que causam ou contribuem para a morte materna quando os cuidados se desviam dos 
geralmente aceites. 

Factores de risco: Factores que tornam uma condição mais provável ou grave. 

É importante que os alunos percebam que: 

Os “factores de risco” não devem ser utilizados para prever complicações. O sistema de 
categorias de risco, ou a abordagem baseada no risco, não é útil para tal uma vez que a 
evidência mostra que muitas mulheres de “risco elevado” nunca desenvolvem nenhuma 
complicação, enquanto que muitas classificadas de “baixo risco” as desenvolvem. Assim, todas 
as mulheres grávidas devem ser consideradas em risco de desenvolver uma complicação. 

Morte obstétrica 
directa: 

Morte resultante de complicações obstétricas da maternidade (gravidez, parto ou puerpério), 
desde intervenções, omissões, tratamento incorrecto ou série de eventos resultantes dos já 
descritos. 

Morte obstétrica 
indirecta: 

Morte resultante de doença prévia ou desenvolvida durante a gravidez, sem etiologia obstétrica 
directa, complicada ou agravada pelos efeitos fisiológicos da gravidez. 

Peça aos alunos para darem exemplos de factores evitáveis e discuta-os, confirmando que são 
realmente evitáveis. Por exemplo: 

� Uma mulher vive muito longe do hospital ( isto podia ser evitado se tivessem sido tomadas 
medidas para que ficasse perto do hospital, por exemplo, numa casa de apoio à 
maternidade ou casa de espera). 

De modo a prevenir a morte materna, é necessário perceber não só as causas de morte mas, 
também os factores de risco que lhe estão associados: 

� A PPTP pode ser uma causa de morte mas o facto de viver longe de ajuda especializada é 
um factor de risco pois aumenta a probabilidade de morrer por PPTP. 

TRABALHO DE GRUPO 

 Divida os alunos em grupos e disponibilize-lhes as “Instruções para o Trabalho de Grupo” 
e “Ficha de Trabalho”, que pode encontrar no final desta Sessão. Utilizando estas 
instruções explique aos alunos o que têm de fazer. 

Feedback Depois do trabalho de grupo facilite o feedback, permitindo que cada grupo apresente as 
suas conclusões. Utilize a “Lista de Verificação” disponibilizada como guia para os factores 
que devem ser mencionados. 

Identifique os factores evitáveis e discuta os passos para os evitar, sugeridos pelo grupo. 

Ajude os alunos a perceberem que as mortes por PPTP são evitáveis e devem ser 
prevenidas. 
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Discuta problemas práticos em que a solução esteja ao alcance de cada aluno e ajude-os a 
identificar as acções que podem tomar. 

Discuta a importância de identificar mulheres em risco de PPTP (por exemplo, mulheres de 
baixa estatura, com raquitismo, cesariana prévia ou com parto prévio de nado morto) para 
que possam ser encaminhadas, em tempo útil, para um hospital ou casa de apoio à 
maternidade. 

Se se aplicar ao seu país, discuta o casamento precoce e a mutilação genital feminina. 
Avalie a possibilidade de influenciar estes hábitos através de discussões com as famílias, 
mulheres mais velhas, prestadores informais de cuidados, líderes comunitários e sogras. 

Ajude os alunos a perceberem que a negligência das necessidades nutricionais das crianças 
do sexo feminino, devido à preferência pelo sexo masculino, afecta o desenvolvimento da 
mulher, aumentando o risco de PPTP e de morte quer da mãe quer do bebé. 

Se se aplicar ao seu país, discuta o hábito de cobrir a mulher (i.e., purdah – prática 
Muçulmana ou Hindu que consiste em evitar a observação pública das mulheres através do 
uso de roupas da cabeça aos pés e de paredes altas e cortinas dentro de casa) que pode 
resultar em raquitismo, osteomalácia e, consequentemente, no desenvolvimento de uma 
pélvis pequena, devido à falta de exposição à luz solar (a vitamina D, indispensável ao 
crescimento normal dos ossos, é produzida pela pele quando exposta aos raios solares). 
Discuta com os alunos possíveis formas de prevenir isto, respeitando contudo as obrigações 
e regras do purdah. 

Realce o papel das parteiras na educação das mulheres grávidas e das suas famílias, das 
parteiras tradicionais e dos líderes comunitários, sobre os perigos do parto prolongado e a 
necessidade de transferir a parturiente para uma instituição de saúde após mais de 12 horas 
em trabalho de parto.  

Finalmente, destaque a importância do partograma na detecção do parto prolongado/PPTP 
e a necessidade de encaminhar rapidamente estes casos para prevenir a morte por PPTP. 

Faça um resumo da Sessão salientando a importância da prevenção e verifique se existem 
dúvidas. 
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“INSTRUÇÕES PARA O TRABALHO DE GRUPO” 

Leiam cuidadosamente todas as instruções antes de começar. 

1. Definam PPTP. 

2. Enumerem as causas de PPTP. 

3. Enumerem os factores de risco para PPTP. (Factores que aumentam a probabilidade de ocorrência ou a gravidade 

    da PPTP). 

4. Identifiquem quais os factores que tornam a PPTP mais frequente. 

5. Realcem quais os factores de risco que podem ser evitados ou antecipados. 

6. Identifiquem os passos a seguir para prevenir estes factores ou para reduzir o risco de PPTP. 

 

É-vos dado um exemplo. Trabalhem-no do mesmo modo, usando a “Ficha de Trabalho”. 

Têm uma hora para este trabalho de grupo.  

Escolham um elemento do grupo como facilitador e outro como relator dos trabalhos. 

Exemplo: 

Causas Factores de risco Evitável? Passos para evitar a 
ocorrência 

Desproporção céfalo-
pélvica 

 

Mulher que vive a grande 
distância do hospital 

Sim Identificação precoce do 
risco e encaminhamento 
para o hospital ou casa de 
apoio à maternidade 
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FICHA DE TRABALHO 

PREVENÇÃO DA PARAGEM NA PROGRESSÃO DO TRABALHO DE PARTO 

Causas Factores de risco Evitável? Passos para evitar a 
ocorrência 
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LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA A PARAGEM NA PROGRESSÃO DO TRABALHO DE PARTO 

 Utilize esta lista para orientar a discussão durante a sessão de feedback. 

Causas � Desproporção céfalo-pélvica devido a pélvis pequena ou a um feto grande. 

� Apresentações anormais, fronte, ombro. 

� Posição anómala do feto que, numa minoria de casos, pode conduzir a uma paragem na 
segunda fase do trabalho de parto. 

� Anomalias fetais, por exemplo, hidrocefalia, gémeos siameses. 

� Anomalias do aparelho reprodutivo, por exemplo, tumor pélvico, estenose do colo do 
útero ou da vagina, períneo estreito. 

Factores de risco Incluem: 

� Malnutrição ou falta de exposição à luz solar, devido ao excesso de vestuário, que 
resultam em raquitismo ou osteomalácia. 

� Baixa estatura (<150 cm) da mãe (normalmente associada à malnutrição). 

� História anterior de cesariana, parto de nado morto ou parto prolongado. 

� Mãe jovem (com menos de 17 anos). 

� Mutilação genital feminina. 

� Distância excessiva de uma instituição onde se pode encontrar ajuda especializada. 

� Falta de transportes e comunicações. 

� Crenças e práticas tradicionais relativas ao parto prolongado/ PPTP. 

� Casamento precoce. 

� Falta de confiança comunitária no pessoal de saúde. 

� Pessoal não capacitado para identificar a PPTP (não utilização do partograma). 

� Falha na intervenção contra factores de risco. 

� Atraso na transferência para cuidados especializados (por exemplo, para realização de 
cesariana). 

Todos estes factores podem ser prevenidos: 

� Quer a longo prazo (por exemplo, corrigindo hábitos alimentares, cuidando das crianças 
do sexo feminino e das mulheres, resolvendo os problemas de transporte e 
comunicações, criando casas de apoio à maternidade). 

� Quer a curto prazo (identificação e encaminhamento de situações de alto risco). 
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3. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 
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SESSÃO 3  

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 
 

FINALIDADES 

� Capacitar os alunos para compreenderem a importância da identificação e definição da causa da paragem na 
progressão do trabalho de parto (PPTP) de modo a intervir correctamente.  

� Capacitar os alunos para reflectirem sobre o diagnóstico diferencial da PPTP. 

OBJECTIVOS 

No final da Sessão 3 os alunos devem ser capazes de: 

1. Enumerar as etapas necessárias para garantir a efectividade das intervenções. 

2. Enumerar as causas de progressão insatisfatória do trabalho de parto. 

3. Descrever o estado clínico de uma mulher em PPTP. 

4. Descrever os sintomas e os sinais de rotura uterina. 

PLANO 

Exposição, discussão (2 horas). 

Ensino clínico (vários dias). 

Teste opcional. 

RECURSOS 

Managing complications in pregnancy and childbirth: a guide for midwives and doctors. Geneva, World 
Health Organization, 2003 (WHO/RHR/00.7). 
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INTRODUÇÃO  

 Enuncie os seis passos necessários para garantir a efectividade de uma intervenção. 

Os seis passos são: 

1. Identificação do problema. 

2. Estabelecimento dos objectivos pretendidos com a intervenção. 

3. Selecção da intervenção mais adequada. 

4. Prestação de cuidados de acordo com as prioridades estabelecidas. 

5. Avaliação do resultado. 

6. Se necessário, intervir novamente. Pode incluir o encaminhamento. 

Esta Sessão diz respeito ao passo 1. A identificação do problema implica fazer o seu 
diagnóstico correcto (isto é, decidir qual de uma ou mais condições pode ser causa dos 
sinais e sintomas observados). 

Pode ajudar a compreensão, encarar o estabelecimento do diagnóstico como “um trabalho 
de detective”.  

Peça aos alunos para formarem pequenos grupos para debaterem como é que o detective 
aborda o seu trabalho. 

Pergunte aos alunos: 

� Como é que um detective toma uma decisão em relação a um crime? 

� O que é que faz o detective? 

As respostas devem referir que o detective: 

� Procura pistas. 

� Observa cuidadosamente. 

� Utiliza todos os sentidos (visão, audição, olfacto e tacto). 

� Faz perguntas. 

� Considera todas as pistas. 

Relacione o que o detective faz com o que deve ser feito para se estabelecer um 
diagnóstico correcto. 

Relembre os alunos que, tal como o detective, eles têm de resolver problemas. As decisões 
que tomam são muito importantes. 

Os alunos devem utilizar todos os sentidos e poder de observação: 

� Olhar. 

� Ouvir. 

� Tocar. 

� Cheirar. 

� Pensar cuidadosamente e perguntar: Qual é o problema? 

� Ter em conta toda a informação disponível. 

O detective não chega a uma conclusão através de uma só pista. Tem, sim, todas em 
consideração. Os alunos têm de aprender a fazer o mesmo. 
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QUADRO CLÍNICO 

 Para identificar a causa de PPTP é essencial ter em consideração a história, o exame 
físico e o partograma. 

Explique aos alunos, com recurso ao Quadro 1, em contexto de sala de aula, quais as 
observações mais frequentes. De seguida, leve-os para um contexto clínico. 

Relembre os aspectos mais significativos da história clínica da mulher. 

Demonstre como se faz o exame abdominal e assegure-se de que os alunos conseguem 
interpretar o que observam. 

Explique como é que os alunos devem comunicar as observações do exame vaginal à 
medida que a situação evolui. 

A possibilidade de examinar mulheres em PPTP ocorrerá à medida que elas forem 
surgindo na sala de partos/maternidade, o que pode demorar algum tempo, uma vez que 
não se esperam muitas mulheres com este problema. Peça aos alunos para partilharem as 
suas experiências práticas relativamente a este problema à medida que explica e discute os 
critérios de diagnóstico. 

História Informação importante a obter da mulher, da sua família, ou de outro profissional de saúde: 

� Idade da mulher; 

� Altura, porte e qualquer incapacidade que afecte a pélvis ou os membros inferiores; 

� Historial médico, em particular raquitismo, osteomalácia ou lesões pélvicas; 

� Se é, ou não, o primeiro parto e/ou parto de termo; 

� Razões para qualquer operação obstétrica anterior; 

� Se pariu um nado morto anteriormente ou se o feto teve morte neonatal e causa, se 
conhecida; 

� Alguma complicação durante a gravidez; 

� Há quanto tempo está em trabalho de parto; 

� Se o partograma foi usado, a dilatação do colo do útero atravessa a linha de alerta ou as 
linhas de acção; 

� Padrão de acção uterina até ao momento, por exemplo contracções aumentaram em 
frequência e duração ou pararam, etc; 

� Se houve rotura das membranas; 

� Se houve rotura das membranas, há quanto tempo ocorreu e se existe mecónio no 
líquido amniótico ou cheiro fétido. 
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Quadro 1: Diagnóstico da progressão insatisfatória do trabalho de parto 

Observações Diagnóstico 

Colo do útero não dilatado. 

Contracções não palpáveis/contracções infrequentes. 
Falso trabalho de parto 

Colo do útero com dialtação inferior a 4 cm depois de 8 horas de 
contracções regulares. 

Fase latente prolongada 

Dilatação cervical à direita da linha de alerta do partograma: 

� Paragem secundária da dilatação cervical e descida da parte que se 
apresenta na presença de boas contracções. 

� Paragem secundária na dilatação cervical e descent of presenting part 
com grande edema do couro cabeludo, moldagem de terceiro grau, 
colo do útero pouco favorável à parte que se apresenta, colo do útero 
edemaciado, inchaço do segmento uterino inferior, formação de uma 
banda de retracção, sofrimento materno e fetal. 

� Menos de 3 contracções em 10 minutos, cada uma com duração 
inferior a 40 segundos. 

� Outra posição que não vértex com occipúcio anterior. 

Fase activa prolongada 

Desproporção cefalo-pélvica 
 
PPTP 
 
 
 
 
Actividade uterina inadequada 
 

Apresentação inadequada ou posição 
inadequada do feto 

Colo do útero completamente dilatado e a parturiente tem necessidade de 
fazer força, mas o bebé não desce. 

Fase de expulsão prolongada 

 

Exame físico e sinais clínicos que apontam para o diagnóstico. 

Estado geral Em casos de PPTP existirão sinais de exaustão física e mental. 

Podem também observar-se: 

� Sofrimento materno e/ou do feto. 

� Desidratação e cetoacidose (olhos encovados, sede, boca seca, pele seca identificada pelo 
facto de quando puxada a pele demorar a voltar ao lugar). 

� Febre (aumento da temperatura). 

� Dor abdominal que pode ser contínua. 

� Choque, pulso rápido e fraco (100 batimentos por minuto ou mais), débito urinário 
diminuído, pele fria e húmida, palidez, tensão arterial baixa (sistólica abaixo de 90 mm 
Hg), taxa respiratória rápida (30 por minuto ou mais), ansiedade, confusão ou 
inconsciência. O choque pode ser devido a rotura do útero ou sépsis. 

Exame abdominal Os sinais de PPTP que podem ser revelados pelo exame abdominal são: 

� O maior diâmetro da cabeça do feto pode ser sentido acima da pélvis porque não 
consegue descer; pode haver um caput succedaneum de grandes dimensões que 
bloqueiam a descida do feto e mantêm a cabeça acima da pélvis, o que pode ser 
confirmado por uma palpação abdominal. Nestes casos a palpação demonstra que o 
maior diâmetro da cabeça ainda se encontra acima da pélvis; se o útero está em 
contracção tónica, a palpação será muito difícil não só pela tonicidade observada mas 
também porque é doloroso para a mulher; 

� Contracções uterinas fortes e frequentes (no entanto, se a mulher estiver há muito tempo 
em trabalho de parto as contracções podem ter parado devido à exaustão uterina); 
recomeçam ainda com maior vigor; 

� O útero pode estar em contracção tónica e estar completamente moldado ao feto; 
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� Pode ser observado o anel de Bandl (Figura 3.1): 

- O anel de Bandl é o nome dado à zona entre o segmento superior e inferior do útero 
quando se torna visível ou palpável durante o parto. Na gravidez e parto normal esta 
zona é denominada de anel de retracção. Normalmente não deve ser sentido ou 
observado no exame abdominal; 

- O anel de Bandl é um sinal tardio de PPTP. Pode ser observada uma depressão 
atravessada no abdómen à altura do umbigo. Acima desta está o segmento uterino 
superior, espesso, retraído e abaixo o segmento inferior distendido, perigosamente 
delgado. A acumulação de urina na bexiga e de gases no intestino pode agravar a 
pressão no segmento inferior do abdómen. 

� Em casos graves de PPTP, o batimento cardíaco do bebé pode não se ouvir porque o feto 
morre de anóxia. 

 

Exame vaginal Os sinais de obstrução que devem ser procurados são: 

� Expulsão de mecónio com cheiro fétido. 

� Líquido amniótico já completamente expelido. 

� Ao ser feito cateterismo urinário, a urina apresenta-se concentrada, podendo conter 
mecónio ou sangue. 

� Exame vaginal: 

- Edema da vulva, especialmente se a mulher está a “fazer força” há muito tempo; 

- Vagina quente e seca devido à desidratação; 

- Edema do colo do útero; 

- Dilatação incompleta do colo do útero (pode estar completamente dilatado em caso 
de obstrução no estreito pélvico inferior); 

- Pode ser sentida uma tumefacção difusa de grande dimensão (caput succedaneam); 

- A causa da obstrução, por exemplo, cabeça marcadamente moldada presa na pélvis, 
apresentação de ombro, braço prolapsado. 
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Figura 3.1: Diagnóstico da PPTP 

Formato do abdomén na paragem na progressão do trabalho de parto 

Segmento uterino 
inferior distendido 

Segmento uterino 
superior retraído  

Anel de Bandl

  

Formato normal do abdómen 



Paragem do Trabalho de Parto 58 

 

 

Registos no 
partograma 

A PPTP pode também ser diagnosticada se os registos no partograma indicam: 

� Uma primeira ou segunda fase de trabalho de parto prolongada que é evidente porque a 
dilatação do colo do útero irá passar primeiro a linha de alerta e de seguida, se 
nenhuma medida for tomada, irá passar a linha de acção apesar de se observarem 
contracções uterinas fortes. 

 

Rotura do útero Os alunos devem, igualmente ser capazes de, reconhecer um caso de rotura do útero (ver 
Sessão 1 para definição e causas de rotura do útero na PPTP). 

A rotura do útero é mais frequente nas multíparas e muito raro nas nulíparas. 

Sinais de alerta: Presença do anel de Bandl e segmento inferior do útero doloroso quando 
palpado. 

Suspeitar de rotura do útero se se observar: 

� Choque; 

� Dilatação do abdómen/libertação de fluidos; 

� Contorno uterino anormal; 

� Abdómen dolorido à palpação; 

� Palpação do feto (no abdómen) com mais facilidade do que habitualmente; 

� Ausência de movimentos fetais e de sons cardíacos do feto; 

� Pulso materno rápido. 

O diagnóstico pode ser mais difícil se a rotura é incompleta ou a laceração pequena. Nestes 
casos, o feto irá permanecer parcialmente no útero e os sinais de choque na mãe só irão 
surgir após o nascimento, dado que a pressão exercida pelo feto impede a hemorragia. Os 
sintomas, nesta situação, podem ser, numa fase inicial, muito ténues e o parto pode mesmo 
continuar. Suspeite de rotura se o feto, de repente, entra em sofrimento e o pulso da mãe 
começa a aumentar. 

Faça um resumo da Sessão e verifique se existem dúvidas. 

Pode testar os conhecimentos adquiridos pelos alunos até este momento fazendo um teste. 
Inclua perguntas sobre as três primeiras sessões. Um exemplo de teste é o da Sessão 1 do 
Módulo sobre Hemorragia Pós-Parto. 
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4. PREVENIR O PARTO PROLONGADO E A PARAGEM NA 
PROGRESSÃO DO TRABALHO DE PARTO 
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SESSÃO 4 

PREVENIR O PARTO PROLONGADO E A PARAGEM NA PROGRESSÃO 
DO TRABALHO DE PARTO 

FINALIDADES 

� Capacitar os alunos para compreenderem o conceito e os princípios da utilização do partograma na 
prevenção do parto prolongado e da paragem na progressão do trabalho de parto (PPTP). 

� Capacitar os alunos a aplicarem estes conhecimentos à prática clínica e apoiar o desenvolvimento das suas 
capacidades de avaliação da progressão do parto. 

OBJECTIVOS 

No final da Sessão 4 os alunos devem ser capazes de: 

1. Explicar os princípios do partograma como instrumento de prevenção das complicações do parto 
prolongado e da PPTP. 

2. Registar correctamente as observações clínicas no partograma. 

3. Explicar a diferença entre as fases latente e activa do parto. 

4. Interpretar um partograma e reconhecer qualquer situação anormal. 

PLANO 

Exposição modificada e exercícios práticos (8 horas). 

Ensino clínico e avaliação (vários dias). 

(Se os alunos não tiveram uma introdução ao partograma e não têm experiência prévia de observação de partos 
normais, pode ser necessário tempo adicional para a exposição, realização de exercícios e ensino clínico). 

RECURSOS 

A informação contida nesta Sessão foi adaptada de “Como utilizar um partograma na avaliação do progresso do 
parto” do Life-saving skills manual for midwives, 2nd edition, American college of Nurse-midwives, 
Washington DC, 1991. 

O exercício 4.1, Uso do partograma, foi extraído do livro Emergency obstetric care for doctors and midwives. 
Course notebook for trainers. Averting Maternal Death and Disability (AMDD) Program, Columbia 
University, Mailman  School of Public Health, e JHPIEGO/ Maternal and Neonatal Health Program, Baltimore, 
Maryland, 2002. 

Preventing Prolonged Labour: a pratical guide. The partograph, Part I: Principles and Strategy.  
Geneva, World Health Organization, 1994 (WHO/FHE/MSM/93.8). 

Preventing Prolonged Labour: a pratical guide. The partograph Part II: User’s Manual Geneva, World Health 
Organization, 1994 (WHO/FHE/MSM/93.9). 

Preventing Prolonged Labour: a pratical guide. The partograph Part III: Facilitator’s Guide. Geneva, World 
Health Organization, 1994 (WHO/FHE/MSM/93.10).  

Managing complications in pregnancy and childbirth: a guide for midwives and doctors. Geneva, World 
Health Organization, 2003 (WHO/FHE/RHR/00.7). 
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INTRODUÇÃO  

 Relembre aos alunos que a PPTP é uma causa importante de morte materna. Refira-se a 
casos recentes da sua experiência pessoal. 

Assegure-se de que os alunos estão familiarizados com os objectivos da utilização do 
partograma e que sabem como registar, interpretar e monitorizar o trabalho de parto 
utilizando-o. Para o conseguir, leccione a sessão, e utilize o exercício 4.1 na pág 72, que 
dá aos alunos uma oportunidade de praticar o uso do partograma. Em alternativa pode 
desenvolver a sessão usando o partograma (Figura 4.1) e completando os restantes 
estudos de caso, como forma de testar a compreensão dos alunos sobre as matérias 
leccionadas. 

INTRODUÇÃO AO PARTOGRAMA* 

 O partograma é um instrumento de registo de todas as observações feitas à mulher em 
trabalho de parto cujo principal destaque é o registo gráfico da dilatação do colo do útero 
avaliada durante o exame vaginal.  

O partograma da OMS foi revisto e modificado, para tornar mais fácil o seu uso. A fase 
latente foi removida e o registo no partograma começa na fase activa, quando o colo do 
útero atinge uma dilatação de 4 cm. Apresenta-se a seguir uma descrição do partograma 
revisto. 

Informação sobre a 
parturiente 

Informações como o nome, grávida, para, número de registo na instituição de saúde, data e 
hora de admissão, hora da rotura das membranas são escritas no topo do partograma. 

Frequência cardíaca 
do feto 

É registada de meia em meia hora para avaliar o estado do feto. 

Líquido amniótico O líquido amniótico é observado e são registadas as suas características: claro (C), 
sanguinolento (S) ou com mecónio (M). Se as membranas ainda estiverem intactas regista-
se um “I”. 

Moldagem É registado da seguinte forma: os ossos estão separados e palpam-se facilmente as suturas 
(0); os ossos tocam-se (+); há ligeira sobreposição dos ossos (++); há sobreposição 
marcada dos ossos (+++).   

Dilatação cervical É a observação mais importante para avaliar a progressão do trabalho de parto. A dilatação 
cervical é avaliada a cada exame vaginal e assinalada com um “X”. O registo no 
partograma inicia-se nos 4 cm. 

Linha de Alerta Começa nos 4 cm de dilatação, até ao ponto de dilatação total esperada à taxa de 1 cm por 
hora. 

Linha de Acção É paralela à linha de alerta, e fica a 4 horas para a direita da linha de alerta. 

Descida da cabeça A avaliação da descida por palpação abdominal refere-se à parte da cabeça (dividida em 5 
partes) palpável acima da sínfise púbica. A descida é marcada no diagrama com um 
círculo “O”, após cada exame vaginal. 

                                                           
* Note que o partograma revisto da OMS, que exclui a fase latente, como mostrado na publicação Managing 
complications in pregnancy and childbirth: a guide for midwives and doctors (WHO/RHR/00.7), encontra-se incluido 
nesta sessão. Contudo, se escolher usar a versão anterior do partograma da OMS, que inclui a fase latente, siga por 
favor os exercícios em The partograph, part III: facilitator’s guide (ver recursos). 
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Horas Refere-se ao tempo desde o início da fase activa do trabalho de parto. 

Tempo A hora do dia é registada neste espaço. 

Contracções As contracções são registadas de 30 em 30, minutos, anotar o número de contracções 
durante 10 minutos e a sua duração em segundos.  

Ocitocina, 
medicamentos e 
soluções endovenosas 

Registado no espaço existente para o efeito. 

Tensão arterial, pulso 
e temperatura 

Registar o pulso de 30 em 30 minutos, a tensão arterial de 4 em 4 horas e a temperatura de 
2 em 2 horas. 

Urina A quantidade é registada a cada micção. A mulher é encorajada a urinar de 2 em 2 horas 
durante o trabalho de parto, e essas colheitas são testadas quanto à presença de proteínas e 
corpos cetónicos. 
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PARTOGRAMA 

Nome                                                                        Grávida                 Para                      Hospital n.º 

Data de admissão                           Hora de admissão                                         Rotura das membranas             Horas 

 

Figura 4.1 Partograma 
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UTILIZAÇÃO DO PARTOGRAMA 

 Quando uma mulher é admitida em trabalho de parto é feita uma avaliação completa do 
seu estado assim como do do bebé, o que inclui a elaboração da história clínica (no caso de 
esta não estar disponível no processo da mulher), exame abdominal, batimento cardíaco do 
feto e exame vaginal. 

A informação seguinte ajudará os alunos a aprender como registar, observar e interpretar 
os dados observados, utilizando o partograma. Antes de continuar distribua a cada aluno 
um partograma em branco de modo a permitir-lhes que acompanhem a explicação dada 
por si em relação a cada uma das partes do partograma. 

Evolução do parto 

Dilatação cervical A primeira etapa do parto divide-se em duas fases: activa e latente. 

A fase latente, no início do trabalho de parto, prolonga-se até a dilatação atingir os 3 cm e 
ser acompanhada pelo apagamento do colo do útero. Esta fase pode durar até 8 horas, 
embora normalmente seja mais rápida do que isso. Apesar de terem que ser feitas 
regularmente avaliações do bem-estar materno e fetal e de terem que ser efectuados 
registos de todas as observações, isso não é traçado no partograma (usando a versão 
modificada) até o trabalho de parto entrar na fase activa. 

A fase activa da primeira etapa do trabalho de parto inicia-se quando há uma dilatação de  
4 cm e termina quando a dilatação está completa, i.e. 10 cm. Nesta fase, o progresso é 
aproximadamente de 1cm por hora e em multíparas, é frequentemente mais rápido. 

No lado esquerdo do partograma aparecem os números de 0 a 10. Cada número/ quadrado 
representa 1 cm de dilatação.  

No fundo do diagrama a toda a sua largura estão 24 quadrados. Cada quadrado representa 
uma hora. 

A dilatação do colo do útero é registada no partograma com um X. Os exames vaginais são 
realizados, pelo menos, de 4 em 4 horas. As mulheres, particularmente as multíparas, 
podem necessitar de ser observadas com mais frequência em fases mais avançadas do 
trabalho de parto. Se o progresso for satisfatório, o registo da dilatação cervical manter-se-
à ou tenderá a deslocar-se para a esquerda da linha de alerta. 

Se as membranas se romperam mas a mulher não tem contracções, não realize o exame 
vaginal manual, uma vez que, por um lado isso não ajuda a estabelecer um diagnóstico e 
por outro, aumenta o risco de infecção. Coloque um penso limpo na vagina e, uma hora 
depois examine-o em termos visuais e olfactivos (cheiro típico do líquido amniótico). Se 
verificar que existem sinais de infecção, ou se as membranas já se romperam há 18 horas 
ou mais, ou ainda se a gravidez é de menos de 37 semanas de gestação com ou sem 
infecção, administre antibióticos. Trate de seguida da transferência da mulher para um 
nível de cuidados mais diferenciado, que disponha de cuidados de neonatologia. 
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 Pontos a Não Esquecer 

� A fase latente corresponde a dilatações de 0 a 3 cm e é acompanhada por 
permeabilidade e apagamento do colo do útero. Normalmente não dura mais de 
8 horas. 

� A fase activa corresponde à dilatação entre 4 a 10 cm, que deveria ocorrer a 
pelo menos 1 cm por hora. 

� Quando o parto evolui normalmente, a dilatação do colo do útero não deve 
passar para a direita da linha de alerta do partograma. 

� Quando a admissão ocorre já na fase activa, a dilatação na altura da admissão é 
assinalada sobre a linha de alerta. 

 
 

Descida da cabeça do 
feto 

Para que o parto evolua favoravelmente, a dilatação do colo do útero deve ser 
acompanhada pela descida da cabeça do feto. 

Quando estiver a registar a descida da cabeça, use um símbolo diferente do usado para 
a dilatação cervical (Figura 4.2.). 

 

 Figura 4.2 Traçado da descida da cabeça 

Convencionou-se a largura de cinco dedos como guia para expressar, em quintos, a 
localização da cabeça acima do estreito pélvico superior. Uma cabeça móvel, acima do 
estreito pélvico superior acomodará os cinco dedos (fechados) (Figura 4.3 em cima). 

À medida que a cabeça desce, a porção que fica acima do estreito superior será 
representada por cada vez menos dedos (4/5, 3/5, etc). Geralmente aceita-se que a 
cabeça está encaixada quando a porção acima do estreito pélvico superior não excede 
os 2 dedos de largura (Figura 4.3 em baixo). 

A descida da cabeça deve ser sempre avaliada, por exame abdominal, imediatamente 
antes do exame vaginal de modo a que se saiba onde a esperar, durante o exame 
vaginal. 
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Figura 4.3 Avaliação abdominal da descida da cabeça 
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Pontos a Não Esquecer 

� A medição da descida da cabeça do feto ajuda a parteira a avaliar a evolução do 
parto. A não progressão na descida pode indicar PPTP. 

� O exame abdominal deve ser sempre feito antes do exame vaginal. 

 

Contracções uterinas São necessárias boas contracções uterinas para a progressão do parto. Habitualmente as 
contracções tornam-se mais frequentes e duram mais tempo à medida que o parto progride. 
As contracções são registadas de 30 em 30 minutos no partograma. 

Abaixo da linha das horas e à esquerda está escrito “contracções durante 10 minutos”. 

Os quadrados que se seguem ilustram a chave do registo da força das contracções no 
partograma: 

  
Os quadrados com pontos representam contracções ligeiras com menos de 20 
segundos de duração. 

 

 
Os quadrados com linhas diagonais representam contracções moderadas com 20 a 
40 segundos de duração. 

 

 
Os quadrados a preto representam contracções fortes que duram mais de 40 
segundos.  

  

 Pontos a Não Esquecer 

� As contracções são avaliadas de meia em meia hora em relação à frequência e 
duração. 

� É registado o número de contracções durante 10 minutos. 

� As três formas de registar a duração das contracções são: menos de 20 segundos, 
entre 20 a 40 segundos, mais de 40 segundos. 

Estado do Feto A frequência cardíaca do feto, a integridade das membranas, as características do líquido 
amniótico e a moldagem dos ossos do crânio do feto dão-nos informações sobre o estado 
do bebé durante o parto. 

Frequência cardíaca 
fetal 

Ouvir e registar a frequência cardíaca do feto é um meio seguro e fiável de saber se o feto 
está bem. 

A frequência cardíaca do feto é registada no topo do partograma. Na primeira etapa do 
trabalho de parto, o registo é feito de meia em meia hora e depois mais frequentemente no 
final da primeira etapa e na segunda etapa. Cada quadrado do partograma para a 
frequência cardíaca do feto representa 30 minutos. As linhas para 100 e 180 batimentos 
por minuto são mais escuras de modo a lembrar a parteira de que um batimento cardíaco 
fetal inferior a 100 ou superior a 180 é indicador de sofrimento fetal significativo. 
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Membranas e líquido 
amniótico 

As características do líquido amniótico podem ajudar a avaliar o estado do feto. 

As observações seguintes são registadas no partograma, imediatamente abaixo do registo 
da frequência cardíaca do feto. As observações são feitas durante cada exame vaginal. 
Incluem: 

Se as membranas estão intactas: 

� Registar com a letra “I” de intacto. 

Se houve rotura das membranas: 

� O líquido amniótico é claro, registar um “C”. 

� O líquido amniótico é sanguinolento, registar um “S”. 

� O líquido amniótico está contaminado por mecónio, registar um “M”. 

� O líquido amniótico está ausente, registar um “A”. 

Escute a frequência cardíaca fetal a cada cinco minutos se: 

� O líquido amniótico está contaminado com mecónio verde ou preto; 

� Não há líquido amniótico na altura da rotura das membranas. 

Estes sinais podem indicar que o feto está em sofrimento (o bebé está com 
problemas). 

Moldagem dos ossos 
da cabeça do feto 

A moldagem é uma indicação importante da pressão exercida pela pélvis na cabeça 
durante o trabalho de parto, por exemplo, uma pélvis larga exercerá pouca pressão sobre 
uma cabeça pequena mas, uma pélvis estreita exercerá grande pressão sobre uma cabeça 
grande. Para efectuar o registo da moldagem use a chave que se segue: 

0 = os ossos estão separados e as suturas são facilmente palpadas; 
+ = os ossos tocam-se; 
++ = os ossos estão sobrepostos mas podem ser facilmente separados exercendo pressão 

com o dedo, o que pode indicar a necessidade de encaminhar a mulher para um nível 
de cuidados diferenciado; 

+++ = os ossos estão sobrepostos mas não se consegue separá-los exercendo pressão com 
o dedo, o que pode indicar a necessidade de encaminhar a mulher para um nível de 
cuidados diferenciado. 

 Pontos a Não Esquecer 

� Ouça a frequência cardíaca do feto logo após a parte mais forte de uma contracção, 
com a mulher em decúbito dorsal. 

� Os registos da frequência cardíaca do feto são feitos de meia em meia hora na 
primeira etapa do parto eutócico. 

� Normalmente a frequência cardíaca fetal situa-se entre os 120 e 160 batimentos 
por minuto. 

� O aumento da moldagem com uma cabeça grande é um sinal de desproporção (o 
bebé é muito grande para a pélvis da mãe), encaminhe imediatamente. 

Estado da Mãe Todas as observações do estado da mãe são registadas na parte inferior do partograma. 

Pulso, tensão arterial e 
temperatura 

Avalie o pulso de meia em meia hora. 

Urina Peça à mãe para urinar a cada 2-4 horas. Observe a quantidade e concentração da urina. Se 
possível esta deve ser testada para a presença de proteínas e corpos cetónicos. 
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Fármacos e soluções de 
hidratação 

Registe o que administrar. 

Ocitocina Existe uma coluna separada da coluna de outros medicamentos e soluções de hidratação 
para o registo da administração de ocitocina. 

Todas as entradas são registadas à mesma hora em que se realizam as outras observações. 

Progressão distócica 
do parto 

A parteira ou o médico podem utilizar o partograma para identificar as complicações do 
parto. Quando o parto não é normal, a parteira deve tomar as medidas necessárias para o 
encaminhamento da mulher para um nível de cuidados mais diferenciado onde estejam 
disponíveis procedimentos como a cesariana. 

Fase latente prolongada Se a mulher permanece na fase latente por mais de 8 horas, o progresso do trabalho de 
parto não é normal. Nestes casos a mulher pode estar em “falso trabalho de parto” ou 
numa fase latente prolongada. 

Na fase latente verifica-se alguma mudança no apagamento do colo do útero e/ou a 
dilatação e as contracções continuam, enquanto que no “falso trabalho de parto” não se 
verifica qualquer alteração no colo do útero e as contracções param. Habitualmente o 
diagnóstico é retrospectivo, tanto quando as contracções param nos casos de “falso 
trabalho de parto”, como nos casos em que há progressão da dilatação para além dos 3 cm 
e as contracções continuam. Todas as mulheres que se encontrem em fase latente há mais 
de 8 horas devem ser encaminhadas para um nível superior de cuidados. 

Numa fase latente prolongada, a dilatação cervical manter-se-à entre 1 a 3 cm. Se estiver a 
usar o partograma com a fase latente, a dilatação cervical quando traçada irá passar para a 
direita da linha de alerta após 8 horas, nesse momento a mulher deve ser encaminhada. 

Quando se alcança ou 
ultrapassa a linha de 
alerta 

Na fase activa do parto, o registo da dilatação cervical permanecerá, normalmente, à 
esquerda ou sobre a linha de alerta. Quando os registos da dilatação passam para o lado 
direito da linha de alerta é um aviso de que o parto está em risco de ser prolongado. 

Quando a dilatação avança para a direita da linha de alerta, deve ser realizada uma 
avaliação completa da mãe, do feto e do progresso do trabalho de parto. Por vezes, a 
rehidratação, esvaziar a bexiga e encorajar a mulher a ser mais activa, mexer-se e adoptar 
uma posição vertical irá acelerar o processo de trabalho de parto e incentivará uma 
evolução normal. No entanto, se se verificar alguma outra complicação (e.g. hipertensão, 
sofrimento fetal, insucesso na descida da cabeça, etc), a mãe deve ser imediatamente 
encaminhada para onde exista ajuda mais especializada, a não ser que o nascimento esteja 
eminente. A mulher e a sua família devem ser informados de todas as observações e de 
que o encaminhamento para um nível de cuidados mais diferenciado pode vir a tornar-se 
necessário. Se isso exigir a transferência para outra instituição de saúde, devem ser 
tomadas as medidas necessárias em termos de transporte, o que se torna particularmente 
importante se o nível de cuidados mais diferenciado não existe nas proximidades do local 
onde o parto está a decorrer. 

Quando se alcança ou 
ultrapassa a linha de 
acção 

A linha de acção está a 4 horas da linha de alerta. Se o parto chega a esta linha, deve ser 
tomada uma decisão sobre a causa da progressão lenta e intervir. A decisão sobre a acção a 
tomar deve ser tomada com um médico, habitualmente num hospital. 
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 Pontos a Não Esquecer 

� Todas as mulheres cuja dilatação cervical se desloque para a direita da linha de 
alerta devem ser avaliadas, e uma decisão tomada acerca da acção a desenvolver. 
Se existirem complicações adicionais, medidas como a rehidratação, o 
esvaziamento da bexiga e a adopção de uma posição vertical podem ser 
implementadas e a mulher deve ser reavaliada entre 2 a 4 horas depois. 

� Na linha de acção, a mulher deve ser encaminhada sem demora para um nível 
superior de cuidados, se isto exigir que a mulher seja transferida, a parteira deve 
acompanhar a mulher na viagem. 

 

AUXILIAR DE ENSINO – DILATAÇÃO CERVICAL 

 A dilatação cervical é medida em centímetros (cm), dedos e percentagem. Neste módulo é 
medida em cm. Se utilizar outra unidade de medida, converta os centímetros para essa 
medida de acordo com a seguinte escala de conversão: 

1 dedo =  1,25 cm. 

2 dedos = 3 cm. 

3 dedos =  4,5 cm. 

4 dedos = 5,5 cm. 

5 dedos = 50% dilatação = 7 cm. 

6 dedos = 75% dilatação = 8,5 cm. 

7 dedos = 95% dilatação = 9,5 cm. 

Quando a dilatação tiver atingido os 50%, uma parteira experiente pode calcular a 
quantidade de colo do útero que irá encontrar durante o exame vaginal. Por exemplo, 
quando há 75% de dilatação, a parteira sente apenas a forma arredondada do colo do útero 
com cerca de 1 dedo de largura. Quando a dilatação atinge os 95% a parteira sente apenas 
um pequeno bordo arredondado do colo do útero e percebe que, rapidamente, o colo do 
útero irá desaparecer sob a cabeça do feto dando inicio à segunda etapa do trabalho de 
parto.  

Pode ajudar os alunos a aprenderem como avaliar a dilatação cervical, com a ajuda 
visual de círculos de diferentes tamanhos em cm (Figura 4.4). Idealmente a ajuda visual 
deve permitir aos alunos colocar os dedos dentro dos círculos. Ponha os alunos a realizar 
a avaliação dos diferentes círculos com os olhos fechados. 
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Figura 4.4: Medição da dilatação cervical 
 

 Faça um resumo da Sessão e verifique se existem dúvidas. 

Certifique-se de que todos os alunos perceberam o que deve ser registado e onde no 
partograma, e como esse registo deve ser feito. 

Para finalizar, complete o Exercício 4.1, ou em pequenos grupos, reservando algum 
tempo para discussão, ou individualmente como um teste. No entanto, se escolher usar os 
estudos de caso como um exercício individual, pode ser útil resolver primeiro o “Estudo 
de Caso 1” em grupo. Deste modo os alunos terão uma ideia mais clara do que é 
esperado deles. 
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Exercício 4.1 Uso do partograma 

O objectivo deste exercício é capacitar os alunos para o uso do partograma na sua prática clínica, como forma de gerir 
o trabalho de parto. 

Instruções Recursos 

Rever o partograma com os estudantes antes de começar 
o exercício. 

Cada aluno deve receber 3 partogramas em branco. 

� Partograma (3 por aluno). 

� Poster do partograma, se disponível. 

Caso 1 

O professor deve ler à turma cada passo em voz alta, 
registar a informação no poster do partograma e colocar 
as questões para cada um dos passos. Ao mesmo tempo 
os alunos devem registar a informação num dos seus 
partogramas. 

 

Caso 2 

O professor deve ler à turma cada passo em voz alta e 
pedir aos alunos que registem a informação noutro dos 
seus partogramas. As perguntas para cada passo devem 
ser colocadas à medida que surgem. 

 

Caso 3 

O professor deve ler à turma cada passo em voz alta, e 
pedir aos alunos que registem a informação no seu 
terceiro partograma. As perguntas devem ser colocadas 
só quando o partograma estiver completo. 

 

Ao longo do exercício, o professor deve assegurar-se de 
que os alunos completaram os seus partogramas de modo 
correcto. 

Dê aos alunos a Chave de Resposta com os 3 
partogramas completos, e peça-lhes que os comparem 
com os partogramas que eles próprios completaram. 
Discuta as diferenças encontradas entre os partogramas 
preenchidos pelos alunos e os da Chave de Resposta. 

Partograma-resposta (Chave de Resposta) 
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PARTOGRAMA 

Nome                                                                        Grávida                 Para                      Hospital n.º 

Data de admissão                           Hora de admissão                                         Rotura das membranas             Horas 
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Utilização do partograma: Caso 1 

Passo 1: 

� A Sr.ª A foi admitida às 5 horas da manhã do dia 12.09.2003. 

� Rotura das membranas às 4 horas da manhã. 

� Grávida 3, para 2+0. 

� Número hospitalar 7886. 

� No momento da admissão a cabeça do feto estava palpável 4/5 acima da sínfise púbica e o colo do útero estava 
com 2 cm de dilatação. 

P: O que é que devia ser registado no partograma? 

Nota: A mulher não está na fase activa do trabalho de parto. Registe apenas os detalhes da história dela, i.e. os 
primeiros 4 itens, não a posição da cabeça e não a dilatação cervical. 

Passo 2: 

09.00 horas 

� A cabeça do feto está palpável 3/5 acima da sínfise púbica. 

� A dilatação do colo do útero é de 5 cm. 

P: E agora, o que deve ser registado no partograma? 

Nota: a mulher encontra-se agora na fase activa do trabalho de parto. Registe isto e a informação que se segue no 
partograma. 

� Há 3 contracções em 10 minutos, cada uma com a duração de 20-40 segundos; 

� Frequência cardíaca do feto (FCF) 120; 

� Rotura das membranas, líquido amniótico claro; 

� Ossos do crânio separados, suturas facilmente palpáveis; 

� Tensão arterial 120/70; 

� Temperatura 36,8 ºC; 

� Pulsações, 80 por minuto; 

� Débito urinário 200 ml; proteínas e corpos cetónicos negativos. 

P: Quais os passos que devem ser tomados? 

P: Que conselhos devem ser dados? 

P: O que é que espera encontrar às 13.00? 

Passo 3: 

Trace a informação que se segue no partograma: 

9.30 FCF 120, Contracções 3/10 de 30 em 30 segundos, Pulsação 80 
10.00 FCF 136, Contracções 3/10 de 30 em 30 segundos, Pulsação 80 
10.30 FCF 140, Contracções 3/10 de 35 em 35 segundos, Pulsação 88 
11.00 FCF 130, Contracções 3/10 de 40 em 40 segundos, Pulsação 88, Temperatura 37 
11.30 FCF 136, Contracções 4/10 de 40 em 40 segundos, Pulsação 84, Cabeça 2/5 acima 
12.00 FCF 140, Contracções 4/10 de 40 em 40 segundos, Pulsação 88 
12.30 FCF 130, Contracções 4/10 de 45 em 45 segundos, Pulsação 88 
13.00 FCF 140, Contracções 4/10 de 45 em 45 segundos, Pulsação 90, Temperatura 37 
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13.00 horas 

� Cabeça do feto palpável 0/5 acima da sínfise púbica; 

� Colo do útero totalmente dilatado; 

� Líquido amniótico claro; 

� Ossos do crânio separados, suturas facilmente palpáveis; 

� Tensão arterial 100/70; 

� Débito urinário 150 ml; proteínas e corpos cetónicos negativos. 

P: Quais os passos que devem ser tomados? 

P: Que conselhos devem ser dados? 

P: O que é que espera que aconteça a seguir? 

Passo 4: 

Registe a seguinte informação no partograma: 

� 13.20: nascimento espontâneo de um bebé do sexo feminino, Peso 2850 g. 

Responda ás questões que se seguem: 

P: Quanto tempo durou a fase activa da primeira etapa do trabalho de parto 

P: Quanto tempo durou a segunda etapa do trabalho de parto? 
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Utilização do partograma: Caso 2 

Passo 1: 

� A Sr.ª B foi admitida às 10.00 horas do dia 12.09.2003. 

� Membranas intactas 

� Grávida 1, para 0+0. 

� Número hospitalar 1443. 

Registe esta informação no partograma, em conjunto com os detalhes que se seguem: 

� A cabeça do feto está palpável 5/5 acima da sínfise púbica; 

� O colo do útero tem 4 cm de dilatação; 

� Há 2 contracções em 10 minutos, cada uma com menos de 20 segundos de duração; 

� Frequência cardíaca do feto (FCF) 140; 

� Membranas intactas; 

� Tensão arterial 100/70; 

� Temperatura 36,2 ºC; 

� Pulsações, 80 por minuto; 

� Débito urinário 400ml; proteínas e corpos cetónicos negativos. 

P: Qual é o seu diagnóstico? 

P: Que medidas vai tomar? 

Passo 2: 

Registe a informação que se segue no partograma: 

10.30 FCF 140, Contracções 2/10 de 15 em 15 segundos, Pulsação 90 
11.00 FCF 136, Contracções 2/10 de 15 em 15 segundos, Pulsação 88, Membranas intactas 
11.30 FCF 140, Contracções 2/10 de 20 em 20 segundos, Pulsação 84 
12.00 FCF 136, Contracções 2/10 de 15 em 15 segundos, Pulsação 88, Temperatura 36,2 

� A cabeça do feto está palpável 5/5 acima da sínfise púbica. 

� O colo do útero tem 4 cm de dilatação e as membranas estão intactas. 

P: Qual é o seu diagnóstico? 

P: Que medidas vai tomar? 

Passo 3: 

Registe a informação que se segue no partograma: 

12.30 FCF 136, Contracções 1/10 de 15 em 15 segundos, Pulsação 90 
13.00 FCF 140, Contracções 1/10 de 15 em 15 segundos, Pulsação 88 
13.30 FCF 130, Contracções 1/10 de 20 em 20 segundos, Pulsação 88 
14.00 FCF 140, Contracções 2/10 de 15 em 15 segundos, Pulsação 90, Temperatura 36,8, Tensão arterial 100/70 

� A cabeça do feto está palpável 5/5 acima da sínfise púbica; 

� O colo do útero tem 4 cm de dilatação, débito urinário de 300 ml; proteínas e corpos cetónicos negativos; 

� Membranas estão intactas. 
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P: Qual é o seu diagnóstico? 

P: Que medidas devem ser tomadas? 

Registe a informação que se segue no partograma: 

� Rotura artificial das membranas, líquido amniótico claro; 

� O colo do útero está dilatado 4 cm, os ossos do crânio estão separados, suturas facilmente palpáveis; 

� Trabalho de parto aumentado com 2,5 unidades de ocitocina em 500 ml de solução EV a 10 gotas por minuto. 

Passo 4: 

Registe a informação que se segue no partograma: 

14.30 

� 2 contracções em 10 minutos com a duração de 30 segundos; 

� Taxa de administração de solução endovenosa aumentada para 20 gotas por minuto; 

� FCF 140, pulsação 88, tensão arterial 120/80. 

15.00 

� 3 contracções em 10 minutos com a duração de 30 segundos; 

� Taxa de administração de solução endovenosa aumentada para 30 gotas por minuto; 

� FCF 140, pulsação 90. 

15.30 

� 3 contracções em 10 minutos com a duração de 30 segundos; 

� Taxa de administração de solução endovenosa aumentada para 40 gotas por minuto; 

� FCF 140, pulsação 88. 

16.00 

� Cabeça do feto palpável 2/5 acima da sínfise púbica; 

� Colo do útero dilatado 6 cm; 

� 3 contracções em 10 minutos com a duração de 30 segundos; 

� Taxa de administração aumentada para 50 gotas por minuto. 

16.30 

� FCF 140, contracções 3/10 de 45 em 45 segundos, pulsação 90. 

P: Que medidas devem ser tomadas agora? 

Passo 5: 

17.00 FCF 138, Pulsação 88, Contracções 3/10 de 40 em 40 segundos, Manter a 50 gotas por minuto 
17.30 FCF 140, Pulsação 90, Contracções 3/10 de 45 em 45 segundos, Manter a 50 gotas por minuto 
18.00 FCF 140, Pulsação 90, Contracções 4/10 de 50 em 50 segundos, Manter a 50 gotas por minuto 
18.30 FCF 144, Pulsação 90, Contracções 4/10 de 50 em 50 segundos, Manter a 50 gotas por minuto 
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Passo 6: 

Registe a informação que se segue no partograma: 

19.00 

� Cabeça do feto palpável 0/5 acima da sínfise púbica; 

� FCF 144, contracções 4/10 de 50 em 50 segundos, pulsação 90; 

� Colo do útero totalmente dilatado. 

Passo 7: 

Registe a informação que se segue no partograma: 

22.00: Nascimento espontâneo de um bebé do sexo masculino, Peso 2654 g. 

Responda ás questões que se seguem: 

P: Quanto tempo durou a fase activa da primeira etapa do trabalho de parto 

P: Quanto tempo durou a segunda etapa do trabalho de parto? 

P: Porque é que foi necessário induzir o trabalho de parto? 
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Utilização do partograma: Caso 3 

Passo 1: 

� A Sr.ª C foi admitida às 10 da manhã do dia 12.09.2003. 

� Rotura das membranas às 9.00 da manhã. 

� Grávida 4, para 3+0. 

� Número hospitalar 6639. 

Registe esta informação acima no partograma, juntamente com os detalhes que se seguem: 

� A cabeça do feto está palpável 3/5 acima da sínfise púbica; 

� O colo do útero tem 4 cm de dilatação; 

� Há 3 contracções em 10 minutos, cada uma com a duração de 30 segundos; 

� Frequência cardíaca do feto (FCF) 140; 

� Líquido amniótico claro; 

� Suturas apostas (tocam-se); 

� Tensão arterial 120/70; 

� Temperatura 36,8 ºC; 

� Pulsações, 80 por minuto; 

� Débito urinário 200ml; proteínas e corpos cetónicos negativos. 

Passo 2: 

Registe a informação que se segue no partograma: 

10.30 FCF 130, Contracções 3/10 de 35 em 35 segundos, Pulsação 80 
11.00 FCF 136, Contracções 3/10 de 40 em 40 segundos, Pulsação 90 
11.30 FCF 140, Contracções 3/10 de 40 em 40 segundos, Pulsação 88 
12.00 FCF 140, Contracções 3/10 de 40 em 40 segundos, Pulsação 90, Temperatura 37, Cabeça 3/5 acima 
12.30 FCF 130, Contracções 3/10 de 40 em 40 segundos, Pulsação 90 
13.00 FCF 130, Contracções 3/10 de 40 em 40 segundos, Pulsação 88 
13.30 FCF 120, Contracções 3/10 de 40 em 40 segundos, Pulsação 88 
14.00 FCF 130, Contracções 4/10 de 45 em 45 segundos, Pulsação 90, Temperatura 37, Tensão arterial 100/70 

� A cabeça do feto está palpável 3/5 acima da sínfise púbica. 

� O colo do útero tem 6 cm de dilatação, líquido amniótico claro. 

� Suturas sobrepostas mas que podem ser separadas com facilidade. 

Passo 3: 

14.30 FCF 120, Contracções 4/10 de 40 em 40 segundos, Pulsação 90, Líquido amniótico claro 
15.00 FCF 120, Contracções 4/10 de 40 em 40 segundos, Pulsação 88, Líquido amniótico sanguinolento 
15.30 FCF 100, Contracções 4/10 de 45 em 45 segundos, Pulsação 100 
16.00 FCF 90, Contracções 4/10 de 50 em 50 segundos, Pulsação 100, Temperatura 37 
16.30 FCF 96, Contracções 4/10 de 50 em 50 segundos, Pulsação 100, Cabeça 3/5 acima; Líquido amniótico com mecónio 
17.00 FCF 90, Contracções 4/10 de 50 em 50 segundos, Pulsação 110 

 

� A cabeça do feto está palpável 3/5 acima da sínfise púbica. 

� O colo do útero tem 6 cm de dilatação. 

� Líquido amniótico com mecónio, 

� Suturas sobrepostas mas que não se conseguem separar. 

� Débito urinário 100 ml; proteínas negativas e corpos cetónicos positivos. 
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Passo 4: 

Registe a seguinte informação no partograma: 

� Cesariana às 17.30, nascimento de um bebé do sexo feminino vivo com esforço respiratório pobre, Peso 4850 g. 

Responda ás questões que se seguem: 

P: Qual é o diagnóstico? 

P: Às 12.00, que observações deveriam ter causado preocupação e que outros exames teriam ajudado a decidir 
o curso de acção a seguir? 

P: que acção era apropriada às 14.00, e porquê? 

P: Às 17.00 foi tomada a decisão de fazer uma cesariana imediatamente e nasceu um bebé do sexo feminino 
vivo às 17.30. Esta foi a acção correcta? 

P: Que problemas se podem esperar no recém-nascido? 
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EXERCICIO 4.1: UTILIZAÇÃO DO PARTOGRAMA 
CHAVE DE RESPOSTA 
 

CASO 1 
 

Nome   Sr.ª A                                                             Grávida   3                      Para      2+0                 Hospital n.º   7886 

Data de admissão   12.9.2003              Hora de admissão   05.00                        Rotura das membranas   04.00    Horas 
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Passo 1 
 
P: O que deve registar no partograma? 

A: Ver as observações do Caso 1. 

 
Passo 2 
 
P: O que deve registar no partograma? 

R: Observações prévias do Caso 1 
 
P: Que passos devem ser tomados? 

R: Informar a Sr.ª A das observações e do que a espera; encoraja-la a responder às perguntas; proporcionar medidas de 
conforto, hidratação e nutrição. 
 
P: Que conselhos devem ser dados? 

R: Aconselhar a Sr.ª A. Escolher uma posição; beber muitos líquidos e comer o que desejar.  
 
P: O que espera encontrar às 13.00 horas? 

R: Dilatou menos de 8 cm. 

 
Passo 3 
 
P: Que passos devem ser tomados? 

R: Prepare-se para o nascimento. 
 
P: Que conselhos devem ser dados? 

R: Aconselhe a Sr.ª A. a fazer força somente quando sentir vontade de o fazer. 
 
P: O que espera encontrar a seguir? 

R: Nascimento espontâneo. 
 
Passo 4 
 
P: Quanto tempo durou a fase activa da primeira fase do trabalho de parto? 
R  5 horas. 
 
P: Quanto tempo durou a segunda fase do trabalho de parto? 

R: 20 minutos. 
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EXERCICIO 4.1: UTILIZAÇÃO DO PARTOGRAMA 
CHAVE DE RESPOSTA 
 

CASO 2 
 

Nome   Sr.ª B                                                              Grávida   1                      Para      0+0                 Hospital n.º   1443 

Data de admissão   12.9.2003              Hora de admissão   10.00                       Rotura das membranas   14.00    Horas 
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Passo 1  
 
Os estudantes devem comparar os registos nos seus partogramas com o partograma para o Caso 2. 
 
P: Qual é o seu diagnóstico? 

R: A Sr.ª B está em trabalho de parto. 

P: Quais as medidas que vai tomar? 

R: Informe a Sr.ª B das observações e do que deve esperar; continue a encorajá-la a fazer perguntas; continuar a 
encoraja-la deslocar-se e beber e comer o que deseja. 
 
Passo 2  
 
Os estudantes devem comparar os registos nos seus partogramas com o partograma para o Caso 2. 
 
P: Qual é o seu diagnóstico? 

R: Falha na progressão; actividade uterina baixa; mas boa condição fetal e materna. 

P: Quais as medidas que vai tomar? 

R: Informe a Sr.ª B das observações e do que deve esperar; continue a encorajá-la a fazer perguntas; continuar a 
encoraja-la deslocar-se e beber e comer o que deseja; fazer planos preliminares para a intervenção cirúrgica se isso 
for necessário ou, encaminhá-la se possível. 

 
Passo 3  
 
Os estudantes devem comparar os registos nos seus partogramas com o partograma para o Caso 2. 
 
P: Qual é o seu diagnóstico? 

R: PPTP; actividade uterina baixa, embora com melhoria às 14.00 horas; as condições, fetal e materna continuam 
boas. 

P: Quais as medidas que devem ser tomadas agora? 

R: O trabalho de parto deve ser induzido com ocitocina após a rotura artificial das membranas, informe a Sr.ª B das 
observações e do que ela deve esperar; preste apoio e transmita confiança; responda às perguntas, encoraje-a a 
beber e a escolher uma posição. 

 
Passo 4 
 
Os estudantes devem comparar os registos nos seus partogramas com o partograma para o Caso 2. 
 
P: Quais as medidas que devem ser tomadas agora? 

R: O trabalho de parto deve ser induzido com ocitocina, continue a prestar apoio e a transmitir conforto e confiança. 
Continue a indução, proporcione conforto (psicológico e físico); encoraje a mulher  a beber e a alimentar-se. 

 
Passo 5 
 
Os estudantes devem comparar os registos nos seus partogramas com o partograma para o Caso 2. 
 
Passo 6 
 
Os estudantes devem comparar os registos nos seus partogramas com o partograma para o Caso 2. 
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Passo 7 
 
Os estudantes devem comparar os registos nos seus partogramas com o partograma para o Caso 2. 
 
P: Quanto tempo durou a fase activa da primeira fase do trabalho de parto? 

R: 9 horas. 
 
P: Quanto tempo durou a na segunda fase do trabalho de parto? 

R: 1 hora e 10 minutos. 
 
P: Porque é que foi necessário induzir o trabalho de parto? 

R: Porque a Sr.ª B não progrediu devido a baixa actividade uterina. 
 



Paragem do Trabalho de Parto 86 

 

EXERCICIO 4.1: UTILIZAÇÃO DO PARTOGRAMA 
CHAVE DE RESPOSTA 
 

CASO 3 
 

Nome   Sr.ª C                                                              Grávida   4                      Para      3+0                 Hospital n.º   6639 

Data de admissão   12.9.2003              Hora de admissão   10.00                       Rotura das membranas   09.00    Horas 

 
 



Paragem do Trabalho de Parto 87 

 

Passo 1 
 
Os estudantes devem comparar os registos nos seus partogramas com o partograma para o Caso 3. 

 
Passo 2 
 
Os estudantes devem comparar os registos nos seus partogramas com o partograma para o Caso 3. 

 
Passo 3 
 
Os estudantes devem comparar os registos nos seus partogramas com o partograma para o Caso 3. 

 
Passo 4 
 
Os estudantes devem comparar os registos nos seus partogramas com o partograma para o Caso 3. 
 
P: Qual é o diagnóstico final?  

R: Falha na progressão do trabalho de parto (PPTP). 
 
P: Às 12.00, qual a observação que deveria ter causado preocupação e que outra análise teria ajudar a decidir sobre o 
curso de acção a adoptar? 

R: A cabeça manteve-se a 3/5 acima da sínfise púbica apesar das contracções uterinas serem adequadas. Um exame 
vaginal para avaliar a dilatação do colo do útero e da moldagem teria sido apropriado nesta altura mesmo apesar de o 
ultimo exame deste tipo ter sido realizado 2 horas antes. 
 
P: Que acção era adequada às 14.00 e porquê? 
R: Nesta altura deveria ter sido ponderada a realização de cesariana dado que a dilatação do colo do útero era lenta e a 
descida da cabeça não continuava, apesar de existirem boas contracções. 
 
P: Às 17.00 foi tomada a decisão de realizar uma cesariana imediatamente e nasceu um bebé do sexo feminino vivo às 
17.30. Esta acção foi correcta? 

R: Sim porque a condição fetal estava a detiorar-se e havia PPTP apesar das fortes contracções, para além disso, o 
pulso da Sr.ª C estava a subir e havia corpos cetónicos na sua urina. 
 
P: Quais os problemas que se podem esperar no recém-nascido? 

R: Problemas respiratórios, aspiração de mecónio. 
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5. TRATAMENTO DO TRABALHO DE PARTO PROLONGADO 
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SESSÃO 5 

TRATAMENTO DO TRABALHO DE PARTO PROLONGADO 

FINALIDADES 

� Capacitar os alunos para compreenderem as intervenções necessárias nos casos de trabalho de parto 
prolongado. 

� Capacitar os alunos para gerir e encaminhar apropriadamente a mulher para cuidados mais especializados. 

OBJECTIVOS 

No final da Sessão 5 os alunos devem ser capazes de: 

1. Descrever o tratamento da fase latente do trabalho de parto prolongado. 

2. Descrever o tratamento da fase activa do trabalho de parto prolongado. 

3. Descrever o tratamento da fase expulsiva do trabalho de parto prolongado. 

PLANO 

Exposição (2 horas). 

Esta Sessão pode ser leccionada conjuntamente com a Sessão 6. É muito importante assegurar que os alunos 
não só saibam o que fazer mas também como fazer. 

RECURSOS 

Managing complications in pregnancy and childbirth: a guide for midwives and doctors. Geneva, World 
Health Organization, 2003 (WHO/RHR/00.7). 

 



Paragem do Trabalho de Parto 91 

 

  

INTRODUÇÃO 

 Em primeiro lugar realce a necessidade de identificar o problema. Isto significa suspeitar de 
que a mulher se encontra em PPTP. Se tal não for o caso então a causa do problema deve 
ser identificada e gerida em conformidade. 

Para ajudar os alunos a decidirem qual a abordagem necessária, é essencial considerar a 
situação a vários níveis numa área remota ou numa instituição de saúde periférica assim 
como num hospital bem equipado com a ajuda obstétrica apropriada. 

Relembre aos alunos os seis passos de uma intervenção efectiva (refira-se à Sessão 3). 

TRATAMENTO DA FASE LATENTE PROLONGADA 

 Apresente e discuta a informação que se segue com os alunos. À medida que o faz, peça-lhes 
que partilhem as suas experiências relativas ao tratamento da fase latente prolongada. 
Discuta e resolva quaisquer diferenças nos tratamentos descritos pelos alunos. 

O diagnóstico desta fase do trabalho de parto é feito de forma retrospectiva. Quando as 
contracções param é dito à mulher que foi um falso alarme de trabalho de parto. Quando as 
contracções se tornam regulares e a dilatação progride até aos 4 cm, diz-se que a mulher 
esteve na fase latente do trabalho de parto. 

É importante ter em atenção que um diagnóstico errado de falso alarme de trabalho de parto 
ou de uma fase prolongada latente pode levar a uma indução desnecessária do trabalho de 
parto que pode falhar. Por sua vez, isto pode conduzir a uma cesariana desnecessária e a uma 
amnionite. 

Se a mulher esteve na fase latente durante mais de 8 horas e há poucos sinais de 
progresso, reavalie a situação examinando o colo do útero do modo que a seguir se descreve: 

� Se não se verificou qualquer mudança no apagamento do colo do útero ou dilatação 
e se não há sofrimento fetal, reveja o diagnóstico. A mulher pode não estar em trabalho 
de parto. 

� Se ocorreram mudanças no apagamento do colo do útero ou dilatação, então as 
membranas devem ser rasgadas com um gancho amniótico ou um clampe de Kocher e o 
trabalho de parto deve ser induzido: 

- A mulher deve ser reavaliada de 4 em 4 horas; 

- Se não entrou ainda na fase activa do trabalho de parto após 8 horas de indução, 
deve ser submetida a uma cesariana. 

� Se existem sinais de infecção (febre, corrimento vaginal com cheiro fétido): 

- O parto deve ser imediatamente induzido com ocitocina; 

- Devem ser administrados antibióticos do seguinte modo: 

Ampicilina 2 g EV, de 6 em 6 horas, e 

Gentamicina 5 mg/Kg de peso corporal EV, de 24 em 24 horas. 

Se a mulher tiver um parto eutócico, suspenda a administração de antibióticos após o 
parto. Se a mulher for submetida a uma cesariana, continue a administração de 
antibióticos e administre também metronidazole 500 mg EV, de 8 em 8 horas, até que 
deixe de ter febre por um período de 48 horas. 

Esclareça as dúvidas que existirem antes de continuar a sessão. 
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TRATAMENTO DA FASE ACTIVA PROLONGADA 

 Apresente e discuta a informação que se segue com os alunos. À medida que o faz, peça-lhes 
que partilhem as suas experiências relativas ao tratamento da fase activa prolongada. 
Discuta e resolva quaisquer diferenças nos tratamentos descritos pelos alunos. 

� Avalie as contracções uterinas: 

- Se as contracções são ineficientes (menos de 3 contracções em 10 minutos, com 
uma duração de menos de 40 segundos cada), suspeite de actividade uterina 
inadequada e encaminhe para um nível de cuidados mais diferenciado. 

- Se as contracções são eficientes (3 contracções em 10 minutos, com uma duração de 
mais de 40 segundos cada), suspeite de desproporção céfalo-pélvica (DCP), 
obstrução, ou apresentação anormal e encaminhe para um nível de cuidados mais 
diferenciado. 

Se não existem sinais de DCP ou obstrução, as contracções são regulares e fortes e as 
membranas estão intactas, as membranas devem ser rasgadas com um gancho amniótico ou 
um clampe de Kocher. 

� Continue a monitorizar o bem-estar materno e fetal e o progresso do trabalho de parto e 
esteja preparado(a) para o encaminhamento para um nível de cuidados mais diferenciado 
se a progressão normal do trabalho de parto não for retomada. Providencie métodos 
gerais de apoio ao trabalho de parto que possam melhorar as contracções e acelerar a 
progressão do trabalho de parto. Estes métodos podem incluir: 

- Encorage o companheiro da mulher a dar-lhe apoio adequado (esfregar-lhe as costas, 
limpar-lhe a cara e a testa com uma toalha molhada, ajudá-la a deslocar-se de um 
lado para o outro). 

- Explique à mulher todos os procedimentos, obtenha o seu consentimento e discuta 
com ela as observações. 

- Promova uma atmosfera encorajadora e de apoio para o nascimento, com respeito 
pelos desejos da mulher. 

- Encoraje-a a manter a bexiga vazia. 

- Encoraje o uso de técnicas de respiração. 

Esclareça as dúvidas que existirem antes de continuar a sessão. 

Lembre aos alunos que o tratamento acima mencionado será influenciado pela localização 
geográfica e pela distância de um nível de cuidados mais diferenciado. 

TRATAMENTO DA FASE EXPULSIVA PROLONGADA 

 Apresente e discuta a informação que se segue com os alunos. À medida que o faz, peça-lhes 
que partilhem as suas experiências relativas ao tratamento da fase prolongada expulsiva. 
Discuta e resolva quaisquer diferenças nos tratamentos descritos pelos alunos. 

Os esforços maternos de expulsão aumentam o risco fetal porque reduzem a chegada de 
oxigénio à placenta. Enquanto que “o fazer força” materno espontâneo deve ser permitido, o 
esforço prolongado e a retenção da respiração não devem ser encorajados. Se estão 
definitivamente excluídos uma apresentação anormal do feto ou uma obstrução, o trabalho de 
parto deve ser aumentado com ocitocina. 

Se a seguir não se verificar ainda nenhuma descida e: 

� Se a cabeça não está mais de 1/5 acima da sínfise púbica ou se o crânio do feto está na 
posição 0, o nascimento deve ser por extracção por ventosa ou fórceps; 

� Se a cabeça se encontra entre 1/5 e 3/5 acima da sínfise púbica ou se o crânio do feto está 
entre a posição 0 e -2, e o parto está a decorrer em casa da mulher ou numa instituição 
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onde uma cesariana segura não é possível, o nascimento deve ser por extracção por 
ventosa e sinfisiotomia; 

� Se o prestador de cuidados de saúde não tem competência para fazer uma 
sinfisiotomia, é necessário o encaminhamento imediato para um local onde se possa fazer 
uma cesariana; 

� Se a cabeça está mais de 3/5 acima da sínfise púbica ou o crânio do feto está acima da 
posição -2, o nascimento deve ser por cesariana. 

Faça um resumo da Sessão e esclareça as dúvidas que existirem. 
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6. TRATAMENTO DA PARAGEM NA PROGRESSÃO DO TRABALHO DE 
PARTO 
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SESSÃO 6 

TRATAMENTO DA PARAGEM NA PROGRESSÃO DO TRABALHO DE 
PARTO 

FINALIDADES 

� Capacitar o aluno para compreender as intervenções necessárias nos casos de paragem na progressão do 
trabalho de parto (PPTP). 

� Capacitar o aluno para gerir e encaminhar a mulher para ajuda mais especializada quando necessário. 

OBJECTIVOS 

No final da Sessão 6 os alunos devem ser capazes de: 

1. Explicar como é que pode ser prevenida e corrigida a desidratação e a cetose em casos de PPTP. 

2. Descrever os sinais de infecção em casos de PPTP e quais os antibióticos que podem ser usados, incluindo 
dosagens e vias de administração. 

3. Descrever o tratamento de apoio que deve ser prestado a uma mulher que está em situação de PPTP. 

4. Descrever as opções de nascimento do bebé em casos de PPTP. 

5. Descrever o processo de encaminhamento de uma mulher que necessita de ajuda obstétrica especializada e 
discutir como é que pode, na prática, ser implementado e melhorado, incluindo a escrita de uma carta de 
transferência. 

6. Escrever uma carta de transferência para a mulher que está a ser assistida. 

7. Explicar as práticas de prevenção da infecção aplicáveis à gestão do trabalho de parto prolongado e da 
PPTP. 

PLANO 

Exposição modificada (2 horas). 

Trabalho de grupo (1 hora). 

Dramatização e exercícios escritos (1 ½ horas). 

Esta Sessão pode ser leccionada conjuntamente com a Sessão 7 e a Sessão 8. É muito importante garantir que 
os alunos não só saibam o que fazer mas também como fazer, i.e. que tenham competências práticas para 
executar as tarefas e actividades necessárias. 

RECURSOS 

“Instruções para o trabalho de grupo”. 

Fluxograma para gestão de um parto difícil. 

Fluxograma do encaminhamento de uma parturiente. 

Modelo de uma carta de transferência. 

Essex B. Management of Obstetric Emergences in a health centre, A Handbook for Midwives, Churchill 
Livingstone, 1985 (usado com autorização doautor). 

Managing complications in pregnancy and childbirth: a guide for midwives and doctors. Geneva, World 
Health Organization, 2003 (WHO/RHR/007). 
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INTRODUÇÃO 

 Sublinhe primeiro que tudo, a necessidade de se identificarem todos os problemas o que 
significa ter a certeza de que a mulher se encontra em PPTP. Se tal não for o caso então a 
causa do problema deve ser identificada e gerida de acordo. 

Para ajudar os alunos a decidirem qual a abordagem necessária, é essencial considerar a 
situação a vários níveis, numa área remota ou numa instituição de saúde periférica, assim 
como num hospital bem equipado com a ajuda obstétrica apropriada. 

GESTÃO DA PPTP  

 Relembre os alunos dos seis passos da gestão efectiva (ver sessão 3). 

Sublinhe a importância de trabalhar com rapidez e de acordo com as prioridades para que 
as coisas urgentes sejam feitas em primeiro lugar. 

1. Rehidratar a doente Objectivo: manter um volume normal de plasma e prevenir ou tratar a desidratação e 
cetose. 

a) Administre uma solução endovenosa. Use uma agulha ou cateter de calibre 18. 

b) Se a mulher estiver em choque, administre uma solução salina normal ou lactato de 
sódio. Administre 1 litro o mais rapidamente possível, repita essa quantidade de 20 em 
20 minutos até o pulso baixar para menos de 90 batimentos por minuto, e a pressão 
sistólica do sangue ser 100 mm Hg ou mais elevada. Se surgirem problemas 
respiratórios reduza a administração para 1 litro em 4-6 horas. 

c) Se a mulher não está em choque, mas está desidratada e cetónica, administre 
rapidamente 1 litro e volte a repetir a administração se continuar desidratada e 
cetónica. Depois reduza para 1 litro em 4-6 horas. 

d) Mantenha um registo preciso de todas as administrações EV de fluidos, e do débito 
urinário. 

2. Administração de 
  Antibióticos 

Se existem sinais de infecção, ou houve rotura das membranas há 18 horas ou mais, e o 
período de gestação é de 37 semanas ou menos, administre antibióticos do seguinte modo: 

� 2 g de Ampicilina de 6 em 6 horas e; 

� 5 mg/ peso corporal de Gentamicina EV de 24 em 24 horas. 

Se a mulher é submetida a uma cesariana, continue a administração de antibióticos e 
administre também 500 mg EV de Metronidazole de 8 em 8 horas até que a mulher esteja 
sem febre há 48 horas. 

3. Proporcionar apoio O companheiro da mulher deve ser encorajado a ficar com ela para lhe dar apoio e 
conforto. O pessoal deve explicar à mulher todos os procedimentos, obter o seu 
consentimento, discutir com ela os resultados, ouvi-la e ser sensível aos seus sentimentos. 

4. Nascimento do bebé O médico avaliará a mulher e o progresso do seu trabalho de parto, e decidirá qual o 
método de nascimento mais adequado. 

 Desproporção cefalo-pélvica: 

� Se se confirma a desproporção cefalo-pélvica, o parto deve ser por cesariana; 

� Se o feto está morto: 

- O parto deve ser por craniotomia/cefalotomia; 

- Se isso não for possível, o parto deve ser por cesariana. 
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Obstrução: 

� Se o feto está vivo, o colo do útero totalmente dilatado e a cabeça está na posição 0 ou 
abaixo, o bebé deve ser extraído por ventosa; 

� Se o feto está vivo e o colo do útero totalmente dilatado e existe evidência que indica a 
necessidade de sinfisiotomia para uma obstrução ligeira (se não for possível uma 
cesariana segura) e a cabeça do feto está na posição -2, deve então ser realizada uma 
sinfisiotomia ou extrair o feto por ventosa. 

� Se o feto está vivo mas o colo do útero não está totalmente dilatado ou se a cabeça do feto 
está demasiado alta para efectuar a uma extracção por ventosa, a mulher deve ser 
imediatamente encaminhada para uma cesariana. 

� Se o feto está morto: 

- O parto deve ser por craniotomia/cefalotomia; 

- Se isso não for possível, o parto deve ser por cesariana. 

 

Se a mulher necessita de ser encaminhada para um nível superior de cuidados, a gestão inicial 
será semelhante uma vez que a preparação para a viagem é muito importante: 

- Prepare a solução EV para a rehidratação; 

- Administre antibióticos; 

- Proporcione apoio; 

- Administre analgésicos; 

- Monitorize o estado materno e fetal; 

- Assegure-se de que a carta de encaminhamento está feita e providencie o transporte. Se 
possível contacte telefonicamente a instituição para onde será feito o encaminhamento 
para avisar da transferência. 

 

Durante a viagem a mulher deve ír acompanhada por um técnico de saúde e por um familiar 
que possa ser dador de sangue no caso de ser necessária a realização de uma transfusão 
sanguínea à chegada ao hospital. 

Dê ênfase ao objectivo do tratamento, i.e. salvar vidas e prevenir outros danos. Sublinhe 
também os princípios que lhe estão subjacentes, especialmente a necessidade de evitar 
atrasos desnecessários. Atrasos significam morte ou outros problemas. 

Explique aos alunos todos os detalhes do Fluxograma 1. 

Faça um resumo da Sessão, até ao momento, e esclareça as dúvidas que existirem. 

5. Encaminhamento Utilize o Fluxograma 2 sobre o ”encaminhamento”. Se tem um modelo próprio de carta de 
transferência, mostre uma cópia aos alunos, se não utilize o exemplo apresentado neste 
manual (página 107). 

Discuta o formato da carta, realçando a importância de completar todos os detalhes. (A 
dilatação cervical deve ser preenchida em centímetros e não em “dedos” como no 
exemplo). 
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Fluxograma 1: Fluxograma para Gestão de um parto difícil 

Indicação para encaminhar? 
História anterior de nado morto ou 
História anterior de morte neonatal ou 
História anterior de cesariana ou 
Apresentação normal ou 
Apresentação múltipla ou 
Rotura das membranas há mais de 24h ou 
Sinais de PPTP ou 
Sinais de infecção ou 
Apresentação occipito-posterior 
Primípara de baixa estatura ou com anomalias dos 
membros inferiores 

Primeira Etapa Disponibilidade 
de Transporte 

Encaminhar para o 
Hospital 

Sim Sim Sim 

Gerir de acordo 
com a política e 
protocolos locais 

Sinais de sofrimento  
fetal, ou cordão 
umbilical prolapsado, ou 
apresentação pélvica 

Primeira Etapa: 
Sem parto após 12 
horas em trabalho 
de parto 

Segunda Etapa: 
Prolongada com 
mais de 2 horas 

Contracções fortes ou sinais de 
PPTP. Dilatação cervical acima 
da linha de alerta e na linha de 
acção no partograma. 

Disponibilidade de 
Transporte 

Sim 

Não Não 

Sim Sim Sim 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

  Não 

Sim Sim 

Não 

Sim Sim 

Não 

Verificar se a bexiga está vazia. 
Se não há sofrimento fetal ou 
materno encorajar a mulher a 
adoptar uma posição vertical 

Monitorizar 
atentamente a descida 
do feto e as condições 
fetais e maternas 

Extracção com 
ventosa disponível e 
a enfermeira sabe 
utilizá-la 

Tentar extracção com 
ventosa se a cabeça estiver 
na pélvis e o colo do útero 
totalmente dilatado 

Líquidos 
EV 

Encaminhar para 
cesariana 

O bebé nasce 

Antibióticos 

e líquidos 

Encaminhar para um 
nível superior de 
cuidados logo que 
possível. Levar 
material de parto e 
ocitócicos 

Líquidos EV 

Esperar pelo 
transporte 

Se não houver 
progressão numa 
hora, providenciar 
encaminhamento 
urgente, a não ser 
que extracção com 
ventosa  

Se está na segunda 
etapa do trabalho de 
parto gerir de acordo 
com o descrito abaixo 

Cuidados pós-parto 
normais 

Líquidos EV 
porque pode ser 
necessária 
anestesia geral 

Antibióticos se há 
febre ou se há rotura 
das membranas há 18 
horas 

Encaminhar com 
enfermeira e material de 
parto se ainda estiver na 
primeira etapa do trabalho 
de parto 

Encaminhar para o 
hospital com 
enfermeira e material 
de parto 

Líquidos 
EV 

Analgésico 

Antibióticos se há 
febre ou se há rotura 
das membranas há 18 
horas 



Paragem do Trabalho de Parto 100 

 

Fluxograma 2: Fluxograma de Gestão Obstétrica: gestão do encaminhamento 

 

Transporte disponível 
no Centro de Saúde 

Seleccione o Pessoal 

Seleccione a parteira, 
enfermeira ou outra pessoa 

para acompanhar a 
parturiente 

Informar o Motorista 

Diga ao motorista para se 
preparar para a viagem e 

aguardar 

Prepare o Equipamento de 
Urgência 

Prepare o equipamento de 
urgência necessário, por exemplo, 

kit de parto, medicamentos e 
líquidos de hidratação 

Arranje o Transporte 

Envie uma pessoa para 
arranjar transporte o mais 

rápido possível 

Determine, se possível, o grupo sanguíneo 

Se se previr a necessidade de sangue e for 
possível fazer a tipagem sanguínea no centro de 

saúde, determine o grupo sanguíneo da 
parturiente e dos seus familiares. Seleccione os 

dadores 

Prepare a parturiente para 
a transferência 

Acalme-a. Verifique se os 
tratamentos de urgência 
(antibióticos, ocitocina, 

analgésicos, líquidos) foram 
administrados antes da 

viagem 

Reavalie a necessidade 
de transferência 

Ainda é necessário o 
encaminhamento da 

parturiente? 

Transporte está 
disponível 

Cancelar o transporte 

Arrume o Pack de 
Urgência 

Verifique novamente e 
arrume no transporte o 
pack de urgência para 

gestão de complicações 

Gestão das 
Complicações 

Dê instruções claras ao 
pessoal que irá 

acompanhar a parturiente, 
sobre a gestão urgente de 
complicações que possam 
surgir durante a viagem 

Verifique o posicionamento 
da parturiente 

Verifique se a parturiente é 
transportada na posição 

correcta, por exemplo, com a 
cabeceira para baixo em caso 

de prolapso do cordão 
umbilical ou choque 

Envie os Familiares com a Parturiente 

Se se previr a necessidade de transfusão, 
mande os familiares com a parturiente como 

possíveis dadores 

Escreva a carta de 
Transferência 

Escreva o mais depressa 
possível a carta de 

encaminhamento seguindo o 
exemplo da página 91 

Sim 

Não 

Não 

Sim 
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6. Prevenção da 
infecção 

Os procedimentos para prevenção da infecção são essenciais para o tratamento de qualquer 
complicação da gravidez ou do parto. A prevenção da infecção é particularmente importante 
em casos de parto prolongado e PPTP, devido ao elevado risco associado às intervenções 
que são necessárias para o tratamento deste tipo de casos. Peça aos alunos para elaborarem 
uma lista sobre a importância dos procedimentos de prevenção da infecção. Escreva as 
respostas no quadro ou flipchart, que devem incluir: 

� Diminuir a transmissão de agentes patogénicos sanguíneos como o VHB (vírus da 
hepatite B) e o VIH. 

� Proteger os doentes. 

� Proteger o pessoal. 

� Proteger a comunidade. 

Peça, agora, aos alunos para enumerarem as cinco práticas clínicas das “Precauções 
Universais”. Escreva as respostas no quadro. Estas devem incluir: 

� Lavagem das mãos. 

� Utilização de barreiras protectoras como luvas, batas, aventais de plástico e óculos. 
Para prevenir o contacto directo com sangue e outros fluidos corporais. 

� Descontaminação segura dos instrumentos e outro material contaminado. 

� Manuseamento e eliminação segura dos materiais cortantes. 

� Eliminação segura do lixo contaminado com sangue e outros fluidos corporais. 

Lembre que as “Precauções Universais” se baseiam no pressuposto que todo o sangue está 
potencialmente infectado, independentemente de ser de um doente ou de um profissional de 
saúde. As Precauções Universais têm como objectivo reduzir ao máximo a exposição 
acidental dos doentes e profissionais de saúde a sangue potencialmente infectado. 

Continue a rever, com a turma, as práticas clínicas de prevenção de infecção. Pode não 
demonstrar algumas destas práticas clínicas, dependendo das necessidades e capacidades 
dos alunos. 

 
Lavagem das mãos 

A lavagem das mãos é importante para reduzir a transmissão de infecções, uma vez que a 
fricção mecânica da lavagem com água e sabão remove muitos dos agentes patogénicos 
responsáveis pela transmissão de doenças. Deve ser usada, preferencialmente, água corrente 
(se não houver água canalizada, deve ser utilizado um contentor limpo, reutilizável com uma 
torneira). Pode ser usado sabão normal ou anti-séptico. Para secar as mãos deve ser usada 
uma toalha limpa. 

As mãos devem ser lavadas: 

� Antes de fazer um exame físico ou pélvico ou qualquer outro procedimento; 

� Antes de calçar luvas; 

� Após manipular instrumentos sujo; 

� Após tocar nas mucosas, tecidos, sangue ou outros fluidos corporais; 

� Após descalçar as luvas; 

� Entre contactos com doentes diferentes. 

 
Utilização de luvas 

Os profissionais devem usar luvas novas, ou que tenham sido desinfectadas em elevado grau, 
quando realizam exames pélvicos ou outros procedimentos, especialmente quando as mãos 
estão potencialmente expostas a sangue ou outros fluidos corporais. As luvas devem ser 
mudadas entre doentes e entre procedimentos. 
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Os profissionais de saúde que limpam ou manipulam instrumentos usados que podem ter tido 
contacto com sangue, devem usar luvas quando os limpam após um procedimento, quando 
deitam fora o lixo ou tratam de roupa suja. As luvas utilitárias (de cozinha), mais grossas, são 
preferíveis para estas actividades. 

As luvas devem estar intactas (isto é, sem buracos, rasgões, fendas ou a pelar). Devem ser 
verificadas antes da utilização e inutilizadas se não estiverem intactas. 

Utilização de avental, bata e óculos 

Os aventais de plástico ou borracha devem ser utilizados como protecção durante os 
procedimentos em que se antecipam salpicos de sangue ou outros fluidos corporais. Durante 
os procedimentos cirúrgicos, onde há uma grande probabilidade de haver salpicos de sangue, 
deve ser utilizada uma bata impermeável com um avental de plástico por baixo. 

Descontaminação dos instrumentos 

Os microrganismos que permanecem nas superfícies ou instrumentos em contacto com 
sangue ou outros fluidos corporais podem transmitir infecções ao pessoal de saúde e aos 
doentes. Os instrumentos e as superfícies devem ser tratados apropriadamente de modo a 
reduzir o risco de infecção. 

O procedimento de limpeza de instrumentos reutilizáveis ou de superfícies irá depender da 
substância com que contactaram e que contactarão. Os instrumentos usados que possam ter 
entrado em contacto com sangue ou outros fluidos corporais devem ser descontaminados com 
uma solução clorídrica a 0,5%, imediatamente após a sua utilização. A descontaminação 
torna os instrumentos e as superfícies mais seguras de manipular, ao matar a maior parte dos 
agentes patogénicos antes da limpeza, tornando-a, também, mais fácil. 

Os instrumentos e as luvas que foram usados devem ser colocados, logo após o 
procedimento, numa solução clorídrica a 0,5% durante 10 minutos. Antes de colocar os 
instrumentos na solução clorídrica, devem limpar-se fisicamente de modo a eliminar todos os 
restos. Esta operação deve ser realizada com sabão e água corrente. A limpeza é essencial 
antes de qualquer outro procedimento uma vez que remove os materiais da superfície dos 
instrumentos, permitindo que a solução contacte com a superfície dos mesmos. A solução 
clorídrica pode ser corrosiva para o metal pelo que os instrumentos devem ser removidos 
após estarem imersos 10 minutos. 

� Os instrumentos e as luvas devem ser enxaguados após a descontaminação 
� As mesas de observação e as superfícies que possam ter sido contaminadas devem ser 

limpas com uma solução clorídrica. 
� Nos tubos de sucção, utilizados nas bombas de aspiração eléctricas deve-se aspirar 

água imediatamente após o uso para remover o sangue e o material orgânico. 

Após a descontaminação, todos os instrumentos reutilizáveis necessitam de continuar a ser 
tratados. A escolha do procedimento irá depender das substâncias com que contactaram 
quando foram utilizados. 

Limpeza 

Após a descontaminação, todos os instrumentos devem ser lavados em água morna (não 
quente) e detergente. Quando se procede a uma desinfecção de alto nível, a limpeza é a 
última oportunidade para remover, fisicamente, os esporos bacterianos, que não são mortos 
por este tipo de desinfecção. 
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A água morna e o detergente são recomendados para a limpeza porque a água quente pode 
coagular as proteínas tornando mais difícil a sua remoção. O detergente é necessário porque, 
por si só, a água não remove as proteínas ou óleos e é preferível ao sabão, que pode deixar 
resíduos. 

É importante lavar todas as superfícies dos instrumentos. Para escovar instrumentos como o 
espéculo, fórceps, e porta agulhas, podem ser utilizadas pequenas escovas ou panos. 
Contudo, estes devem ser limpos após serem utilizados e substituídos, regularmente, uma vez 
que podem ser fonte de transmissão de infecções. Todas as superfícies dos instrumentos 
devem ser lavadas, prestando atenção às fissuras e juntas onde se podem acumular sangue e 
tecidos. 

Após a lavagem, os instrumentos devem ser enxaguados por dentro e por fora e secos com 
uma toalha limpa ou ao ar. Se os instrumentos forem fervidos não é necessário secá-los. 

A limpeza do chão, camas, casas de banho, paredes e coberturas de cama impermeáveis, deve 
ser feita com água morna e detergente. Toda a roupa suja deve ser manuseada o menos 
possível, ensacada no ponto de recolha e não escolhida ou enxaguada nos locais de prestação 
de cuidados aos doentes. Se tal não for possível, a roupa suja com grandes quantidades de 
sangue ou outros fluidos corporais deve ser transportada em sacos estanques. Se tal não for, a 
roupa deve ser colocada com as partes sujas para dentro e manuseada cuidadosamente com 
luvas. 

Esterilização e desinfecção de elevado grau 

Os instrumentos que possam ter estado em contacto com sangue, fluidos corporais ou tecidos, 
devem ser esterilizados. Se tal não for possível, a desinfecção de alto grau é a única 
alternativa aceitável. Os instrumentos nesta categoria incluem cânulas, curetas, dilatadores, 
seringas, agulhas e fórceps. Os processos de esterilização e desinfecção de alto grau incluem: 

� Autoclave (vapor sobre pressão). 

� Esterilização por gás (utilizando óxido de etileno). 

� Fervura. 

� Imersão em desinfectantes químicos. 

O método apropriado de esterilização ou desinfecção de alto grau depende do tipo de 
instrumentos e dos recursos disponíveis nas instalações. 

 Quando a esterilização por vapor ou por calor seco não é possível, a fervura é o método mais 
simples e fiável para inactivar a maioria dos micróbios patogénicos, incluindo os VHB e 
VIH. 

A desinfecção de alto grau pode ser conseguida, mergulhando os instrumentos numa solução 
de hipoclorito [5 minutos de contacto a 20-25º C com hipoclorito tamponado (pH=7-8) com 
uma concentração de 5 000 ppm de cloro disponível] ou glutaraldeído fresco [5 horas de 
contacto a 20-25ºC com formulação alcalina activada a 2% (pH=7,5-9)]. A desinfecção de 
alto grau destrói todos os microrganismos incluindo os VHB e VIH mas não mata todos os 
endosporos bacterianos. Com uso de fenol e antisépticos não se consegue o mesmo grau de 
desinfecção. Os instrumentos devem ser enxaguados com água esterilizada depois da 
desinfecção. 

Desinfecção de médio grau 

Nos instrumentos que não contactaram com sangue ou tecidos por baixo da pele, a 
descontaminação seguida de lavagem e desinfecção de médio grau é suficiente, caso não seja 
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possível a de alto grau. Por exemplo, as seringas podem ser desinfectadas por este processo 
através da imersão em álcool (solução a 70 ou 95%) ou numa solução iodada a 10%. Estes 
agentes são facilmente inactivados por material orgânico pelo que é importante mudar a 
solução se esta ficar turva. Mesmo que tal não aconteça, as soluções alcoólicas devem ser 
mudadas semanalmente ou diariamente se forem muito utilizadas; as soluções iodadas devem 
ser mudadas diariamente. 

Armazenamento dos instrumentos 

Os instrumentos devem ser armazenados de forma apropriada de modo a manter a 
esterilidade/desinfecção de alto grau. Os instrumentos (por exemplo, cânulas) que são 
esterilizados por soluções químicas devem ser manipulados com pinças esterilizadas. Os 
instrumentos devem ser enxaguados em água ou solução salina esterilizada, secos ao ar e 
embrulhados em papel ou pano esterilizadas sem tocar no instrumento ou no interior do 
embrulho. Os pacotes esterilizados devem ser datados, armazenados num espaço limpo e 
seco e utilizados dentro de uma semana, caso contrário, devem ser limpos e esterilizados 
novamente. 

Em alternativa, os instrumentos esterilizados podem ser armazenados num recipiente 
esterilizado e coberto. A técnica asséptica deve ser garantida quando os instrumentos são 
removidos ou substituídos. O recipiente deve ser datado e esterilizado semanalmente. 

Manuseamento e eliminação de “cortantes” 

As agulhas e os “cortantes” devem ser manipulados cuidadosamente durante a sua utilização 
e colocados num contentor próprio, imediatamente após o fim desta para serem, 
preferencialmente, incinerados. 

O maior risco de transmissão do VIH nas instituições de saúde é através da picada com 
agulhas ou “cortantes” contaminados. A maior parte dos ferimentos com agulhas que 
envolvem transmissão do VIH devem-se a ferimentos com agulhas para punção profunda 
que, geralmente, ocorrem quando estas são recapsuladas, limpas ou eliminadas de forma 
inapropriada. 

Os contentores (à prova de cortes e punção) devem estar disponíveis e acessíveis (isto é, no 
local de utilização) para a eliminação dos “cortantes”. Podem ser usados como contentores de 
cortantes latas ou garrafas de plástico com tampa amovível ou caixas de cartão ou plástico 
forte. É importante fechar e substituir os contentores quando estes estão a três quartos da sua 
capacidade. Quando se manipulam ou transportam estes contentores para a incineradora 
devem ser utilizadas luvas grossas. 

Eliminação de resíduos 

Os resíduos sólidos (como gaze, algodão, resíduos dos laboratórios e patologia) devem ser 
colocados em contentores estanques e adequadamente identificados ou em sacos de plástico 
para serem incinerados ou enterrados em aterros com aproximadamente 2,5 m de 
profundidade e a mais de 9,5 m de qualquer fonte de água. 

Os resíduos líquidos (como sangue e tecidos, excreções e secreções) devem ser despejados 
num colector devidamente ligado a um sistema de tratamento de esgotos ou despejados numa 
fossa. 

Lembre os alunos que estas práticas clínicas de prevenção de infecção aplicar-se-ão às 
competências clínicas na(s) secção (ões) que se seguem. 
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Faça um resumo da Sessão e esclareça as dúvidas que existirem. 

TRABALHO DE GRUPO 

 Divida os alunos em grupos e disponibilize-lhes: 

� As “Instruções para o trabalho de grupo”. 

� Partograma dos registos médicos de uma mulher em PPTP, se disponível (caso 
contrário invente um). 

� A carta de transferência utilizada no seu país. 

Feedback Possibilite a apresentação dos trabalhos de grupo. Utilize o fluxograma sobre 
“transferência” como lista de verificação para se assegurar que os alunos não se esquecem 
de nenhum ponto importante. 

Permita que os alunos leiam as cartas de transferência. Discuta se cada um dos grupos 
elaborou o encaminhamento de uma forma adequada. Discuta igualmente outros assuntos 
práticos que possam surgir deste processo. 

Quando os alunos identificarem problemas, explore a forma como estes podem ser tratados. 
Uma forma de o fazer é escrever um plano de acção. Os alunos já estarão familiarizados 
com esta abordagem, utilizada em módulos anteriores, e devem ser capazes de o fazer. 

Após o plano de acção estar escrito, lembre-se de estabelecer uma data para avaliar a sua 
implementação. 

Quando terminar, faça um resumo e verifique se existem dúvidas.  
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“INSTRUÇÕES PARA O TRABALHO DE GRUPO” 

Foi-lhes entregue um partograma que ilustra a situação de uma mulher, ao vosso cuidado, num centro de saúde 
periférico. 

1. Através de uma dramatização, demonstrem como preparariam o encaminhamento e transferência desta mulher. 

Orientem-se pelo fluxograma de transferência ou pelos apontamentos que tomaram durante a sessão. 

2. Escrevam uma carta de transferência para a mulher levar para o hospital. 

Copiem-na para um cartaz, transparência ou flipchart para que possam discutir os conteúdos com toda a turma. 
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Gestão da Transferência: exemplo de Carta de Transferência 

Nome da Parturiente Morada: 

Nome e designação da pessoa 
que fez o encaminhamento 

Morada: 

Data da primeira observação 4 de Abril de 2004 às 20:00 h 

História anterior 

 

1 nado vivo 

1 nado morto na última gravidez 

Problema actual 

 

Apesar das contracções fortes e regulares, dilatação cervical acima da linha de 
alerta e agora na linha de acção. A cabeça continua palpável a 4 / 5. Suspeita de 
desproporção cefalo-pélvica. 

Gestão 

 

Tratamento de rotina do trabalho de parto Encorajamento de posição vertical, 
bexiga vazia nas últimas 4 horas. 

Motivos da transferência 

 

Pouca progressão após 12 horas de contracções fortes. Dilatação cervical acima 
da linha de alerta e tendo atingido a linha de acção no partograma. A cabeça do 
feto continua alta. História de nados mortos anteriores de causa desconhecida. 

Data e hora de chegada ao  
Centro de Saúde 

5 de Abril de 2004 às 14.00 h 

Condição na altura da chegada 
ao Centro de Saúde 

 

Dilatação cervical de 5 cm. 

Contracções: 3 de 10 em 10 minutos, com uma duração de 45-50 segundos. 
120 regular e forte, a ficar cansada e em sofrimento. 

Tensão Arterial 

130/180 

Frequência cardíaca 

20 / min 

Hemorragia: Sim/ Não 

Grupo sanguíneo se conhecido: 

Tratamento de urgência às 
___________ horas 

Resumo do tratamento de urgência administrado. 

 

 

 

Outros comentários: 
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Nome da Parturiente 

 

Morada:  

Nome e designação da pessoa 
que fez o encaminhamento 

 

Morada  

Data da primeira observação  

História anterior 

 

 

Problema actual 

 

 

Gestão 

 

 

Motivos da transferência 

 

 

Data e hora de chegada ao 
Centro de Saúde 

 

Condição na altura da chegada 
ao Centro de Saúde 

 

 

Tensão Arterial 

 

Frequência cardíaca fetal 

 

Hemorragia: Sim/ Não 

Grupo sanguíneo se conhecido: 

Tratamento de urgência às 
___________ horas 

Resumo do tratamento de urgência 

 

 

 

Outros comentários: 

 

 

 

 

 



Paragem do Trabalho de Parto 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. APRENDIZAGEM DE COMPETÊNCIAS CLÍNICAS 
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SESSÃO 7 

APRENDIZAGEM DE COMPETÊNCIAS CLÍNICAS 

FINALIDADE 

Capacitar os alunos para adquirirem competências e confiança na utilização de competências clínicas práticas, 
essenciais ao tratamento da paragem na progressão do trabalho de parto (PPTP). 

OBJECTIVOS 

No final da Sessão 7 os alunos devem ser capazes de: 

1. Identificar na prática os factores que aumentam o risco de PPTP. Explicar porque existe risco e como é que 
este pode ser reduzido. 

2. Avaliar a capacidade pélvica da mulher. 

3. Diagnosticar a apresentação e posição do bebé através da palpação abdominal (manobras de Leopold) e 
exame vaginal. 

4. Avaliar a descida da cabeça do feto. 

5. Demonstrar, com referência à história passada, registos e observações clínicas, como se pode reconhecer a 
PPTP. 

6. Demonstrar a técnica de cateterização urinária, ilustrando a importância de uma técnica asséptica correcta e 
sensibilidade na explicação, à mulher, da técnica e da sua necessidade.* 

7. Demonstrar a técnica de colher sangue para análise preenchendo, correctamente, as requisições dos 
laboratórios.* 

8. Demonstrar capacidade para preparar e monitorizar a administração de medicamentos por via endovenosa, 
justificando as razões para o fazer, os cuidados a ter e os registos a fazer.* 

9. Explicar a prescrição, encomenda, armazenamento e administração de terapêutica e capacidade para 
administrar os medicamentos necessários. 

10. Descrever a importância da ingestão adequada de líquidos e utilizar a folha de registo de balanço hídrico.* 

11. Demonstrar o procedimento de uma episiotomia e a sua reparação.* 

12. Demonstrar a capacidade de manter registos precisos.* 

PLANO 

Exposição modificada (2 horas). 

Ensino clínico (2 horas por grupo de alunos por competência, e um período de tempo realista para avaliar cada 
competência). 

RECURSOS 

Managing complications in pregnancy and childbirth: a guide for midwives and doctors. Geneva, World Health 
Organization, 2003 (WHO/RHR/00.7). 

 

                                                           
*  Estes objectivos podem já ter sido atingidos pelos estudantes que completaram o módulo de hemorragia pós-parto. 
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INTRODUÇÃO 

 As competências práticas a apreender nesta sessão constituem a componente mais crítica 
deste módulo. Para ensinar estas competências, pode sentir a necessidade de pedir a 
colaboração de outro professor de enfermagem obstétrica, parteira ou obstetra. Enquanto 
aprendem estas competências, os alunos devem estar sempre sob supervisão.  

Cada competência está organizada em três capítulos: Método de ensino, Conteúdos e 

Avaliação. Embora seja importante que o professor utilize a informação contida em cada 
um destes pontos, é crucial que siga cuidadosamente as orientações para avaliar o 
desempenho do aluno em cada competência. Pode ser útil desenvolver uma lista de 
verificação a partir das orientações, que deve incluir, em cada uma das competências, 
espaço para comentários do aluno e professor. Devem ser utilizadas cópias desta lista de 
verificação para a avaliação de cada um dos alunos. 

Relembre os alunos que os procedimentos de prevenção da infecção descritos em relação 
à gestão do parto prolongado e da PPTP (sessão 6) também se aplicam às competências 
desta sessão. 

COMPETÊNCIA: IDENTIFICAÇÃO DOS FACTORES DE RISCO DE PPTP 

Método de Ensino 1. Apresente os conteúdos a leccionar. 

2. Divida os alunos em grupos pequenos. 

3. Leve-os para um contexto clínico (clínica ou enfermaria de obstetrícia ou uma sala 
de partos). 

4. Peça aos alunos para seleccionarem uma mulher que ainda não tenha parido. Após 
autorização da parteira responsável, da própria parturiente e dos seus familiares, os 
alunos devem ler os registos sobre a história da mulher. Devem actualizar os 
registos e fazer-lhe um exame clínico completo.  

Devem, igualmente, identificar factores que aumentam o risco de PPTP. 

5. Verifique as observações dos alunos. 

Conteúdos Os factores de risco de PPTP mais importantes podem ser identificados através da 
elaboração correcta da história obstétrica de cada mulher durante o período pré-natal. Os 
seguintes factores de risco podem ser identificados durante a elaboração da história: 

� Adolescente jovem. 

� História anterior de raquitismo, osteomalácia, tuberculose, poliomielite ou 
malformação pélvica. 

� História anterior de cesariana ou nado morto. 

� Parto prolongado anterior. 

Outros factores de risco que são identificados pelo exame físico: 

� Baixa estatura (altura < 150 cm indica, normalmente, pélvis pequena). 

� Locomoção anormal que pode ter origem em doença ou acidente que afecta a pélvis. 

� Pélvis pequena ou de formato anormal, identificado por exame vaginal. 

� Apresentação ou posição anormal do feto. 

� Cabeça fetal não encaixada em primigrávidas de termo, ou que não pode ser 
encaixada (apenas palpável 2/5 acima da sínfise pélvica). 

� Bebé muito grande. 

� Evidência de mutilação genital. 
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Avaliação Os alunos devem identificar os factores que aumentam risco de PPTP. Utilize a lista de 
verificação da Sessão 2, como guia. 

Para verificar os conhecimentos do aluno, pergunte: 

� Porque é que este factor aumenta a probabilidade de PPTP ou a torna mais perigosa? 

De modo a confirmar que o aluno é competente, a resposta às seguintes questões deve ser 
afirmativa. 

1. O aluno é capaz de identificar factores de risco? 

� Nos registos escritos? 

� A partir da história clínica? 

� Durante o exame clínico? 

2. O aluno é capaz de explicar porque é que há um risco acrescido? 

3. O aluno sabe o que deve ser feito de modo a eliminar ou reduzir este risco? 

COMPETÊNCIA: AVALIAÇÃO DA CAVIDADE PÉLVICA 

Método de ensino Esta competência pode ser praticada durante a mesma visita ao contexto clínico prevista na 
competência anterior. 

Conteúdos  A palpação do abdómen deve ser sempre realizada antes de um exame vaginal para avaliar o 
tamanho do útero e/ou a posição do feto, se aplicável. 

Como fazer um exame 
ginecológico ou toque 
vaginal* 

A mulher deve deitar-se em decúbito dorsal, flectir os membros inferiores e afastar os 
joelhos (posição ginecológica). Limpe a região genital com um antiséptico. Lave 
cuidadosamente as mãos e calce luvas esterilizadas. Separe os grandes lábios com dois 
dedos da mão esquerda. Mergulhe os dedos com os quais vai fazer o exame (indicador e 
médio da mão direita) numa solução antiséptica lubrificante e insira-os, gentilmente, na 
vagina, seguindo o trajecto desta (para cima e para trás). Peça à mulher para respirar 
profundamente e tentar descontrair-se o que irá diminuir o desconforto do procedimento. 

Avaliação da cavidade 
pélvica 

No toque vaginal as tuberosidades isquiáticas são palpadas. Normalmente as espinhas estão 
ligeiramente protuberantes. Quando são muito protuberantes o estreito pélvico inferior é 
pequeno. Durante o mesmo exame, avalie a forma do sacro. Normalmente é uma superfície 
regular que se curva para trás. Um sacro direito ou em forma de gancho é anormal. Antes de 
se retirar os dedos, examine o arco púbico para verificar se é suficientemente largo. 
Normalmente conseguem-se acomodar dois dedos no apéx do arco púbico. 

A largura do arco púbico pode também ser avaliada externamente colocando os polegares 
debaixo de cada arco (Figura 7.1). Se o arco não consegue acomodar, facilmente, os dois 
polegares então não é suficientemente largo e a cabeça do feto pode não conseguir passar. 

Avaliação Para confirmar se o aluno consegue avaliar a capacidade pélvica da mulher, a resposta às 
seguintes perguntas deve ser afirmativa: 

1. O aluno avalia correctamente o diâmetro antero-posterior do estreito pélvico superior? 

2. O aluno é capaz de avaliar a capacidade do estreito pélvico inferior palpando as 
tuberosidades isquiáticas no exame vaginal, sentindo a forma do sacro e medindo a 
largura do arco pélvico? 

3. O aluno explica à mulher os procedimentos e observa-a cuidadosamente e com 
gentileza? 

                                                           
* Assegure-se que os exames vaginais são efectuados apenas quando indicado clinicamente e nunca apenas para ensinar ou avaliar os 

alunos. 
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Figura 7.1: Avaliação do arco púbico 
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COMPETÊNCIA: DIAGNÓSTICO DA APRESENTAÇÃO E POSIÇÃO DO BEBÉ 

 Esta competência é constituída por três partes: 

1. Identificação das marcas anatómicas do crânio do feto. 

2. Diagnóstico da apresentação do feto através de exame abdominal (manobras de 
Leopold). 

3. Diagnóstico da apresentação do feto através de exame vaginal. 

O tempo dispendido por cada professor no ensino de cada uma das partes dependerá dos 
conhecimentos prévios dos alunos sobre cada competência. 

Método de Ensino 

 

Para esta parte da sessão vai necessitar dos seguintes modelos anatómicos: 

� Modelo da pélvis materna (pode ser de cartão – ver Sessão 1). 

� Modelo do crânio do feto. 

� Modelo de feto. 

É importante ter vários modelos disponíveis para que seja possível aos alunos levarem a 
cabo os exercícios práticos. 

O exame abdominal (manobras de Leopold) deve ser demonstrado numa parturiente. 

Cada aluno deve ser supervisionado individualmente. Ensine: 

� A elaborar a história obstétrica. 

� A fazer palpação abdominal durante o parto. 

� A fazer o exame vaginal durante o parto*. 

� A usar e interpretar o partograma. 

Conteúdos 

Acidentes anatómicos 
do crânio do feto 

Relembre os alunos da posição das fontanelas, sutura sagital, occiput e sincipúcio no 
crânio do feto (Figura 7.2 e Figura 7.3). 

A fontanela posterior está situada na parte de trás da cabeça do bebé e ajuda a identificar o 
occipúcio. É menor do que a fontanela anterior e está delimitada por três suturas (em 
forma de triângulo). 

                                                           
* Assegure-se que os exames vaginais são efectuados apenas quando indicado clinicamente e nunca apenas para ensinar 
ou avaliar os alunos. 



Paragem do Trabalho de Parto 115 

 

 

Figura 7.2: Acidentes anatómicos do crânio do feto 

 

Figura 7.3: Vértex do crânio do feto mostrando suturas e fontanelas 
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 A fontanela anterior situa-se na parte da frente da cabeça e está delimitada por quatro 
suturas (em forma de diamante). É maior que a fontanela posterior. 

A sutura sagital vai da fontanela posterior à fontanela anterior.  

O occipúcio é a parte posterior da cabeça do bebé, que fica entre a fontanela posterior e o 
pescoço. 

O vértex é a parte do topo da cabeça que fica entre as duas fontanelas. 

O sincipúcio é a parte da cabeça em frente à fontanela anterior e inclui a testa. 

Diagnóstico da 
apresentação através de 
palpação abdominal 
(manobras de Leopold) 

Peça à mulher para esvaziar a bexiga e depois para se deitar de costas (em decúbito dorsal) 
com o abdómen destapado. Lave as mãos e explique à mulher o que vai fazer. 

Primeira manobra: As manobras de Leopold determinam a altura do fundo do útero e isso 
é comparado com a data esperada do parto de modo a avaliar se o tamanho do útero é ou 
não apropriado para o período de gestação em que a mulher se encontra. O tamanho pode 
ser o adequado para o período de gestação ou então ser demasiado grande ou demasiado 
pequeno. Se for demasiado pequeno as razões mais comuns são ou as datas estarem 
erradas ou o feto não estar a crescer adequadamente (atraso de crescimento intra-uterino – 
ACIU). Se o útero é demasiado grande, as explicações mais comuns são mais uma vez 
datas erradas ou uma gravidez múltipla ou ainda um feto muito grande. 

Avalie a altura do fundo do útero, delimite o contorno do útero e de seguida palpe 
cuidadosamente o fundo (ou seja, o topo) com o lado de uma ou das duas mãos. A idade 
gestacional pode ser avaliada através de 2 métodos. Um é através da medição da distância 
que vai da parte de cima da sínfise púbica ao fundo, com uma fita métrica de metal. Nas 
semanas finais da gravidez a medida do fundo à sínfise deve ser a mesma que o número de 
semanas de gestação. O outro método é através da relação do fundo com certos pontos de 
referência que são visíveis ou palpáveis no abdómen. Estes pontos de referência são a 
margem superior da sínfise púbica, o umbigo e a ponta do esterno. Após 34 semanas a 
referência relevante é a ponta do esterno e a distância entre o topo do fundo do útero e a 
ponta do esterno que é medida com os dedos colocados horizontalmente no abdómen. Às 
36 semanas normalmente o útero está encostado à ponta do esterno não se conseguindo 
inserir nenhum dedo entre o fundo e o esterno. No entanto depois de a cabeça do feto 
encaixar, o fundo do útero desce e conseguem inserir-se novamente 2-3 dedos. 

A manobra ajuda, também, a determinar qual a parte do feto que ocupa o fundo do útero 
(Figura 7.4). À palpação, a região pélvica do feto é larga e nodular enquanto que a cabeça 
é dura e redonda e move-se com maior liberdade. 

Segunda manobra: A segunda manobra ajuda a determinar a posição do dorso e dos 
membros do feto. Habitualmente as costas do bebé são claramente sentidas do lado direito 
ou esquerdo do abdómen. Na posição occipício-anterior direita, o dorso do feto está do 
lado esquerdo enquanto que na occipício-anterior esquerda está do lado direito, é por esse 
motivo que esta manobra ajuda a determinar a posição do feto. 

Coloque a palma das mãos de cada lado do abdómen e pressione gentilmente (Figura 7.4) 
com uma mão enquanto a outra é usada para fixar o útero e para pressionar o feto contra a 
mão que está a fazer o exame. Isto é feito alternando as mãos. Esta manobra permitirá 
sentir de um dos lado uma área suavemente curvada e dura que indicará o dorso do feto. 
No outro lado sentir-se-ão partes pequenas que correspondem aos membros do feto. 

Nota: Se o feto está numa posição posterior (ver Figura 7.5), não se conseguirá sentir o 
dorso do feto. As partes pequenas sentir-se-ão anteriormente e poderá ser difícil ouvir os 
sons cardíacos do feto. 

Esta manobra também ajuda a determinar se o feto está numa posição transversa ou 
longitudinal. 
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Terceira manobra: Esta manobra ajuda a determinar a apresentação do feto, i.e. parte do 
feto que se encontra na posição mais baixa no útero. 

O examinador vira-se de modo a ficar de frente para os pés da mãe, coloca os dedos de 
cada lado do abdómen ao nível da sínfise púbica e exerce uma pressão suave mas profunda 
para determinar a apresentação. Habitualmente os contornos duros da cabeça serão 
sentidos mas é importante excluír uma apresentação pélvica, uma vez que nesses casos o 
trabalho de parto tende a ser mais complicado. Nesses casos, uma cabeça dura e redonda 
pode ser sentida no fundo do útero e a parte mais macia e menos redonda, as nádegas 
podem ser sentidas na pélvis. 

Se a parte que se apresenta estiver encaixada, não se moverá (os detalhes do exame são 
definidos na quarta manobra). 

Quarta manobra: Utilizando o polegar e os restantes dedos de uma mão, agarre a porção 
inferior do abdómen, imediatamente acima da sínfise púbica. 

Se a parte que se apresenta não estiver encaixada, sentir-se-á uma estrutura móvel, 
normalmente a cabeça do feto, dura e redonda ou larga, macia e irregular se for a região 
pélvica do feto. 

Se a parte que se apresenta estiver encaixada, não se moverá e os detalhes do exame 
encontram-se no parágrafo que se segue. 

Descida da cabeça: (como na figura 4.3, da Sessão 4) a descida da cabeça é estimada em 
largura de dedos. Se é possível sentir a cabeça do feto com os 5 dedos da mão quando 
estes são colocados horizontalmente no abdómen, mesmo acima da sínfise púbica, então a 
cabeça está palpável a 5/5, i.e. muito alta e ainda não começou a entrar na pélvis. Diz-se 
que a cabeça está encaixada quando a cabeça está palpável a 2/5, uma vez que isso 
significa que a parte mais larga, o diâmetro transverso entrou na pélvis. 

 

Auscultação do coração 
do feto 

A parte final do exame é a auscultação do coração do feto. A frequência do batimento 
cardíaco fetal atinge normalmente entre 120-160 batimentos por minuto mas, se se 
encontra abaixo dos 100 ou acima dos 180, então é provável que haja sofrimento fetal e 
devem ser tomadas medidas urgentes. 
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Figura 7.4: Manobras de Leopold - palpação do feto na posição occipito-anterior esquerda 
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Figura 7.5: Manobras de Leopold - palpação do feto na posição occipito-posterior direita 
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Diagnóstico da 
apresentação por 
exame vaginal 

Realce, novamente, a necessidade de uma técnica asséptica rigorosa e a sua importância 
na prevenção da sépsis. 

Realce a importância de fazer um exame geral aquando da admissão da mulher. O exame 
abdominal deve anteceder, sempre, o exame vaginal. 

Explique como diferenciar entre a apresentação cefálica, pélvica e facial. 

Utilize as Figura 7.6, Figura 7.7 e Figura 7.8 para realçar, no exame vaginal, as 
semelhanças e as diferenças entre: 

� Sutura sagital e sulco nadegueiro; 

� Tuberosidades isquiáticas e malares; 

� Boca e ânus. 

Aspectos importantes a relembrar: 

� A cabeça é maior e mais dura que a região pélvica. 

� A boca pode ser distinguida do ânus porque: 

- O feto pode mamar no dedo; 

- As gengivas são duras; 

- Os lábios não fecham como um esfíncter; 

- O ânus pode deixar o dedo sujo de mecónio. 

O diagnóstico correcto e atempado da apresentação pode prevenir complicações. 

É importante ser capaz de distinguir uma mão de um pé. Compare a Figura 7.9 com a 
Figura 7.10 e repare: 

� O dedo maior do pé não faz a abdução como o polegar; 

� Os dedos do pé são do mesmo tamanho mas os da mão não. 
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Figura 7.6: Apresentação cefálica 

 

Figura 7.7: Apresentação pélvica 

 
 

 

Figura 7.8: Apresentação de face 
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Figura 7.9 Apresentação da mão Figura 7.10 Apresentação do pé 

 

 Uma mão indica uma posição transversa que causará uma PPTP se não forem feitas, 
atempadamente, manobras para a corrigir. Um pé indica uma apresentação pélvica o que, 
se outros aspectos forem favoráveis, poderá evoluir para um parto por via vaginal. 

O cotovelo tem de ser distinguido do joelho. Se se comparar a Figura 7.11 com a Figura 
7.12 pode notar-se que: 

� A extremidade do úmero é mais aguçada; 

� A patela não tem nenhum equivalente na articulação do cotovelo. 

Um cotovelo indica uma posição transversa que provocará uma PPTP se não forem feitas 
manobras para o corrigir. Um joelho indica uma apresentação pélvica o que, se outros 
aspectos forem favoráveis, possibilitará um parto por via vaginal. 

                                                                                

Figura 7.11 O úmero é aguçado Figura 7.12 O calcanhar é arredondado 
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Determinação da 
posição da cabeça na 
apresentação cefálica 

No decurso do trabalho de parto, os alunos devem ser capazes de identificar, através do 
toque vaginal, a posição da cabeça do feto e relacioná-la com a progressão do parto de 
modo a determinar se se pode esperar um parto vaginal espontâneo ou não. O texto que 
se segue e os exercícios práticos podem ser utilizados para ensinar esta competência 
aos alunos. 

Na apresentação cefálica mais frequente (a parte guia é o occipúcio), o occipúcio 
apresenta-se e pode ser sentido em seis posições diferentes relativamente ao estreito 
pélvico superior (Figura 7.13). 

 

Figura 7.13: As seis posições da apresentação cefálica em que a parte guia é o occipúcio 
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 Se o occipúcio está na área posterior direita do estreito pélvico superior, a posição é 
occipito-posterior direita. 

Se o occipúcio está na área lateral direita do estreito pélvico superior, a posição é occipito-
lateral direita.  

Se o occipúcio está na área anterior direita do estreito pélvico superior, a posição é 
occipito-anterior direita. 

De forma semelhante, à esquerda, as posições do occipúcio podem ser occipito-posterior 
esquerda, occipito-lateral esquerda e occipito-anterior-esquerda, de acordo com a área da 
pélvis em contacto com o occipúcio. 

Em suma, as seis posições do occipúcio quando a cabeça do feto entra no estreito pélvico 
superior são: 

OPD = occipito-posterior direita        OPE = occipito-posterior esquerda 
OLD = occipito-lateral direita            OLE = occipito-lateral esquerda 
OAD = occipito-anterior direita         OAE = occipito-anterior esquerda 

A frequência relativa destas seis posições é: 

OPD = 8%                                            OPE = 3% 
OLD = 24%                                          OLE = 40% 
OAD = 10%                                          OAE = 15% 

As direcções direita (D) e esquerda (E), posterior (P) e anterior (A) são todas em relação à 
mãe (Figura 7.14). 

 

 

Figura 7.14: As direcções: Direita (D), Esquerda (E), Posterior (P), Anterior (A) em relação à mãe 
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 Posições anteriores versus posições posteriores: 

Explique aos alunos porque é que as posições anteriores são mais favoráveis do que as 
posteriores. 

Quando o feto está numa posição occipito-anterior, o dorso do feto está em posição 
anterior, o que se adapta à forma da parede abdominal da mãe e, como tal, pode flectir 
melhor. Quando o dorso está flectido, a cabeça também tende a flectir o que faz com que o 
diâmetro de encaixe seja menor. A cabeça encaixa melhor no segmento uterino inferior e 
exerce uma maior pressão sobre o colo do útero, estimulando boas contracções uterinas e 
facilitando a dilatação (ver Figura 7.15). Durante o parto, é o diâmetro mais pequeno a 
abrir o canal de nascimento e o períneo, causando deste modo um traumatismo mínimo 
tanto para a mãe como para o cérebro do bebé. 

Pelo contrário, quando o feto está numa posição occipito-posterior, o dorso está junto à 
coluna da mãe e não pode flectir bem. Por vezes a cabeça mantém-se sem flectir e deste 
modo, os diâmetros do crânio do bebé que tentam passar pela pélvis são maiores. Isto pode 
resultar num atraso no encaixe da cabeça. A forma irregular destes diâmetros maiores da 
cabeça do feto que se apresentam, exerce uma pressão irregular no colo do útero e por esse 
motivo as contracções podem ser menos eficazes e a dilatação mais lenta. 

Na maioria dos casos a cabeça do feto flecte e roda para uma posição anterior na pélvis e o 
parto é normal mas, quando a cabeça se mantém inflectida, roda para uma posição posterior 
e o nascimento é mais difícil. Isto porque desse modo são os diâmetros maiores da cabeça 
do feto que vão distender o canal de nascimento e abrir a pélvis. O progresso é portanto 
mais lento e as lacerações são mais prováveis. Se for excessiva ou prolongada, a 
compressão do crânio do feto pode causar lesões intra-cranianas. 

Em posições occipito-posteriores, outras complicações são menos comuns mas mais sérias. 
Se a rotação da cabeça ficar retida nas espinhas isquiáticas, pode ficar presa e o parto não é 
possível até serem executados procedimentos que permitam a rotação e o nascimento, 
usando ventosa ou fórceps obstétricos especiais. Noutros casos, a cabeça pode distender em 
vez de flectir tornando-se assim uma apresentação de testa ou, se ocorrer uma maior 
extensão, uma apresentação facial. Uma apresentação de testa conduz a PPTP tornando-se 
portanto necessário o encaminhamento para um nível de cuidados mais diferenciado para 
um parto adequado. Com uma apresentação facial anterior o parto pode ser vaginal mas 
deve ser assistido por um profissional com competências para o fazer, para minimizar 
traumatismos tanto na mãe como no bebé. 

 

Figura 7.15: Apresentação de vértex na posição anterior. A cabeça está bem flectida, o dorso moldado à parede 
abdominal o que facilita a flexão. 
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COMO DETERMINAR A POSIÇÃO DA CABEÇA DO FETO NA PÉLVIS 

 
A posição da cabeça pode ser determinada pela localização da sutura sagital e das 
fontanelas. 

Numa posição occipito-anterior a sutura sagital estará no diâmetro oblíquo direito ou 
esquerdo da pélvis e a fontanela POSTERIOR na parte ANTERIOR (frente) da pélvis. 
Numa posição posterior, a sutura sagital também estará no diâmetro oblíquo direito ou 
esquerdo da pélvis mas, a fontanela ANTERIOR será sentida ANTERIORMENTE na 
pélvis. 

POSIÇÃO  OAE 

Quando a sutura sagital se encontra no diâmetro oblíquo direito da pélvis (i.e. da secção 
direita posterior da pélvis da mãe para a secção esquerda anterior) e a fontanela 
POSTERIOR é sentida na parte da frente para a esquerda, a posição é OCCIPITO-               
-ANTERIOR ESQUERDA. 

POSIÇÃO  OPD 

Se a sutura sagital é sentida no diâmetro oblíquo direito da pélvis e a fontanela 
ANTERIOR está na frente, a posição é OCCIPITO-POSTERIOR DIREITA. 

POSIÇÃO  OAD 

Numa posição OCCIPITO-ANTERIOR DIREITA, a sutura sagital está no diâmetro 
oblíquo esquerdo da pélvis e a fontanela POSTERIOR está na frente à direita. 

POSIÇÃO  OPE 

Numa posição OCCIPITO-POSTERIOR ESQUERDA, a sutura sagital está no diâmetro 
oblíquo esquerdo da pélvis e a fontanela ANTERIOR está na frente à direita. 

  

                           

Figura 7.16: Diâmetro oblíquo direito Figura 7.17: Diâmetro oblíquo esquerdo 
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 Posição occipito-anterior esquerda (OAE): 

Os passos seguintes explicam como desenhar a cabeça do feto na posição occipito-anterior. 
Utilize os desenhos para explicar aos alunos como reconhecer a posição occipito-anterior 
esquerda. 

 

Passo 1: Desenhe o colo do útero desta forma (Figura 7.18) e marque: anterior (A), posterior (P), 
direita (D) e esquerda (E) (relembre os alunos que estas posições são relativas à mãe – 
refira-se, novamente à Figura 7.13). 

  

 

Figura 7.18: Legenda das posições no diagrama 

 

Passo 2: Desenhe, no diagrama a sutura sagital e a fontanela posterior como aparecem na posição 
occipito-anterior esquerda. Demonstre-o colocando, na posição OAE, o crânio do feto, ou 
o modelo do feto, no modelo da pélvis (Figura 7.19). 

 

Figura 7.19: Sutura sagital e fontanela posterior na posição occipito-anterior esquerda 
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Passo 3: Legende o occipúcio no diagrama. 

 
Figura 7.20: Legenda do occipúcio no diagrama 

 

Passo 4: Sublinhe ou utilize uma caneta colorida para marcar as letras E, O e A no diagrama. 
Lembre os alunos que é uma posição occipito-anterior esquerda. 

 

Figura 7.21: Posição occipito-anterior esquerda 
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 Explique aos alunos que o occipúcio está sempre na mesma área em que se encontra a 
fontanela posterior. Mostre-lhes, no crânio do feto, no modelo ou mesmo nas suas próprias 
cabeças, a posição da fontanela posterior (pequena). 

Ensine os alunos a descreverem o que vêem. Estes devem conseguir descrever o que sentem e 
registarem-no. 

A fontanela posterior está à esquerda, anteriormente (ou à frente). 

A sutura sagital está no diâmetro oblíquo direito no estreito pélvico inferior. 

 

Figura 7.22: Diâmetro oblíquo direito 

 

 

 

 

 

 

 Construa diagramas para as outras posições (Figura 7.23 à Figura 7.27) de modo a que 
os alunos se familiarizem com as legendagens das direcções e identifiquem as suturas e 
fontanelas. Certifique-se que os alunos compreendem cada passo. 
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 Nas páginas seguintes, são apresentados os diagramas finais/ completos das posições 
discutidas anteriormente (OAD, OPE, OPD, OLD, OLE). Demonstre a construção de um 
diagrama para cada uma destas posições tal como foi feito para a posição OAE. 

  

 

 

 

Exemplo: Occipito-anterior direita 

 

 

 

 

 

Figura 7.23: Posição occipito-anterior direita 

 

 

 

A fontanela 
posterior está à 
direita anterior 
e à frente 

A suture sagital 
está no diâmetro 
oblíquo esquerdo 
da pélvis 
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Exemplo: Occipito-posterior esquerda 

 

Figura 7.24: Posição occipito-posterior esquerda 

Exemplo: Occipito-Posterior Direita 

 

Figura 7.25: Posição occipito-posterior direito 

A fontanela 
anterior está à 
direita anterior 
e à frente 

A suture sagital 
está no diâmetro 
oblíquo esquerdo.  

A fontanela anterior 
está à esquerda  
anterior e à frente 

A sutura sagital está 
no diâmetro obliquo 
direito  
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Exemplo: Occipito-Lateral Direita 

 

Figura 7.26: Posição occipito-lateral direita 

 

 

Exemplo: Occipito Lateral Esquerda 

 

 

Figura 7.27: Posição occipito-lateral 

A fontanela posterior 
está no lado direito  

A sutura sagital está  no 
diâmetro transverso 

A fontanela posterior 
está no lado esquerdo 

A sutura sagital está  no 
diâmetro transverso da 
pélvis 
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Exercícios práticos Peça aos alunos para trabalharem aos pares. Um aluno fecha os olhos e utiliza apenas os 
dois dedos que utilizaria no exame vaginal. O segundo aluno coloca o modelo do crânio 
do feto dentro de um modelo pélvico numa das seis posições do occipúcio: OAE, OAD, 
OPE, OPD, OLE ou OLD. Quando estiver pronto, o aluno guia a mão do outro aluno 
para a pélvis. 

Enquanto esperam pela sua vez, os outros alunos podem observar e verificar se o aluno 
identificou, correctamente, a posição do crânio do feto. 

Avaliação De modo a confirmar que o aluno diagnostica a apresentação e posição do bebé, a 
respostas às seguintes questões deve ser afirmativas: 

1. O aluno consegue identificar os acidentes anatómicos do crânio do feto (fontanelas, 
sutura sagital, vértex, occipúcio e sincipúcio)? 

2. Através da palpação abdominal (manobras de Leopold) o aluno determina a 
apresentação e posição do bebé e descida da parte que se apresenta na pélvis? 

3. Durante o exame vaginal o aluno diferencia entre apresentação de vértex, pélvica e 
face?  

4. O aluno consegue enumerar as características que no exame vaginal o ajudam a 
distinguir entre uma apresentação pélvica e transversa? 

5. O aluno é capaz de determinar, através do exame vaginal, a posição da cabeça? 

COMPETÊNCIA: AVALIAÇÃO DA DESCIDA DA CABEÇA DO FETO 

Método de Ensino Ensine esta competência, numa sala de partos. Peça aos alunos para avaliarem a descida 
da cabeça do feto nas mulheres em trabalho de parto e verifique as suas observações. 

Conteúdos  A descida da cabeça do feto é avaliada, em primeiro lugar, através da palpação 
abdominal e depois por palpação bimanual onde uma das mãos palpa a parte inferior do 
abdómen e os dois dedos na vagina sentem a posição da cabeça em relação às 
tuberosidades isquiáticas.  

Palpação abdominal A posição da cabeça é descrita em quintos acima do estreito pélvico superior (Figura 4.3, 
Sessão 4). Por conveniência, a largura de cinco dedos, colocados, horizontalmente, acima 
da sínfise púbica, é utilizada para descrever os quintos da cabeça acima do estreito pélvico 
superior. A cabeça que acomoda a largura total dos cinco dedos (fechados) não está ainda 
encaixada e move-se livremente acima do estreito pélvico superior. 

À medida que a cabeça desce, a porção que fica acima do estreito pélvico superior diminui 
e acomoda menos dedos. 

A cabeça está encaixada quando a porção acima do estreito pélvico superior é representada 
por dois ou menos dedos de largura. 

Exame vaginal A altura da parte que se apresenta em relação às tuberosidades isquiáticas pode ser 
identificada através do exame vaginal e é expressa em centímetros acima ou abaixo destas 
(Figura 7.28). Quando a porção mais baixa da parte que se apresenta está ao nível das 
espinhas isquiáticas, diz-se que está no ponto zero. Se a parte que se apresenta está ao 
nível dos estreito pélvico superior está a – 4 cm do ponto zero. À medida que a parte que 
se apresenta desce, o examinador pode estimar, com os dedos, os centímetros acima ou 
abaixo das tuberosidades isquiáticas em que esta se encontra. Quando a parte que se 
apresenta está no períneo está a +3 cm do ponto zero. 
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 Em comunidades com uma grande incidência de desproporção cefalo-pélvica a avaliação, 
da descida da cabeça do feto por palpação abdominal é mais precisa que o exame vaginal 
para perceber onde está a cabeça. Em situações de desproporção cefalo-pélvica a parte que 
se apresenta pode parecer mais baixa do que a realidade devido à presença de uma área 
espessa e edemaciada do couro cabeludo (caput succedaneum) na vagina, quando o 
diâmetro está ainda 4/5 acima do estreito pélvico superior. 

 

 

Figura 7.28: Avaliação da descida da cabeça do feto através do exame vaginal 

 

Avaliação Para confirmar se o aluno sabe avaliar a descida da cabeça do feto, as respostas às 
seguintes questões devem ser afirmativas: 

1. O aluno descreve em quintos, através de palpação abdominal, a posição da cabeça do 
feto acima do estreito pélvico superior? 

2. O aluno identifica, através do exame vaginal, o nível da parte que se apresenta em 
centímetros acima ou abaixo das tuberosidades isquiáticas? 

3. O aluno faz registos precisos, do nível da cabeça do feto, no partograma? 

4. O aluno sabe quais são as possíveis causas de uma cabeça alta no trabalho de parto e 
que acções devem ser tomadas se a descida falhar? 
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COMPETÊNCIA: RECONHECER A PPTP 

Método de Ensino Ensine esta competência em contexto clínico à medida que surgir a oportunidade. 

Conteúdos Reporte-se à Sessão 3 e Sessão 4 sobre o partograma. 

Avaliação De modo a confirmar que o aluno sabe diagnosticar a PPTP, a resposta às seguintes 
questões deve ser afirmativa: 

1. O aluno consegue avaliar a condição geral da parturiente? 

� Procura sinais de desidratação? 

� Procura sinais de febre? 

� Procura sinais de choque? 

� Identifica a exaustão? 

2. O aluno reconhece os seguintes sinais de PPTP durante o exame abdominal? 

� Contracções uterinas tónicas ou exaustão uterina; 

� Útero extremamente moldado ao feto; 

� Cabeça do feto mantém-se acima do estreito pélvico superior; 

� Anel de Bandl. 

Em alguns casos a actividade uterina pode ser inadequada, com menos de 3 contracções 
em cada 10 minutos, cada uma com duração inferior a 40 segundos. 

3. O aluno reconhece os seguintes sinais de PPTP durante o exame vaginal? 

� Paragem secundária da dilatação do colo do útero e da descida da parte que se 
apresenta na presença de boas contracções; 

� Edema da vulva e colo do útero; 

� Vagina seca e quente; 

� Extenso caput succedaneum; 

� Moldagem excessiva da cabeça do feto; 

� Distensão do segmento uterino inferior; 

� Formação de um anel de retracçãopalpável; 

� Sofrimento da mãe e do feto. 

Outras observações, como apresentação anormal e má posição. 

COMPETÊNCIA: CATETERISMO URINÁRIO 

Método de Ensino O cateterismo urinário tem de ser feito durante a prestação de cuidados a uma mulher, 
embora se existirem outras oportunidades o ensino e avaliação não necessitem de ser feitos 
durante a terceira etapa do parto. 

Deve ser realçado que uma mulher nunca deve ser algaliada só com o objectivo de ensinar 
ou avaliar. A cateterização deve sempre ocorrer quando há uma necessidade clínica.  

Conteúdos  

Acidentes anatómicos Se achar que os alunos necessitam de se re-familiarizarem com os principais acidentes 
anatómicos dos órgãos genitais externos femininos, utilize a Figura7.29. 

Procedimento Limpe a área genital com uma solução anti-séptica. Lave e esfregue as mãos e calce luvas 
esterilizadas. Separe os lábios com os dedos da mão esquerda e insira o cateter no meato 
urinário (Figura 7.32). Se encontrar alguma resistência enquanto introduz o cateter, o dedo 
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indicador da mão esquerda pode ser inserido na vagina e colocado na sua parede anterior. 
Assim, consegue sentir-se a ponta do cateter e, se este estiver paralelo ao dedo, o cateter 
entrará na bexiga sem causar danos na uretra. Se a passagem do cateter é dificultada pela 
cabeça do feto uma pequena pressão sobre a cabeça do feto utilizando o dedo na vagina, 
permitirá a passagem do cateter. 

Realce a necessidade de: 

� Uma técnica asséptica para evitar a infecção; 

� Precisão e competência na realização do procedimento; 

� Introdução cuidadosa do cateter para evitar danos na uretra; 

� Uma aproximação gentil e suave; 

� Uma bexiga vazia durante o parto, especialmente em relação à prevenção e gestão da 
PPTP (uma bexiga cheia pode evitar que a cabeça do feto entre na pélvis). 

 
Figura 7.29: Órgãos genitais externos femininos 

 
Figura 7.30: Cateterismo urinário: separação dos lábios e introdução do cateter no meato urinário 
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Complicações A cateterização pode introduzir na bexiga as bactérias que se encontram na parte externa 
da uretra, onde encontram as condições ideais para se multiplicarem, especialmente 
durante o puerpério (a bexiga está, muitas vezes, traumatizada pelo parto e não se esvazia 
completamente durante a micção ficando com urina residual). Assim, a cateterização pode 
resultar em infecção do trato urinário incluindo pielonefrite, especialmente se os cateteres 
ficarem na bexiga durante muitas horas.  

Indicações Dado o risco de infecção associado a cateterização urinária deve ser feita apenas quando 
necessária. O cateter deve ser removido assim que já não for necessário. 

A cateterização urinária é feita quando é importante manter a bexiga vazia e a mulher não 
a consegue esvaziar por si: 

� Durante a primeira etapa do parto, a bexiga cheia pode evitar que a cabeça entre no 
estreito pélvico superior, retardar a descida do feto e causar contracções uterinas 
fracas. 

� Durante a terceira etapa do parto a bexiga cheia pode impedir a separação total da 
placenta e causar HPP. 

� Durante a gestão da HPP, por atonia, a bexiga deve estar vazia e ser mantida assim. 
Neste caso o cateter deve ficar in situ enquanto for necessário. 

� Antes da realização de operações obstétricas (por exemplo, fórceps, sinfisiotomia) a 
bexiga tem de ser esvaziada. 

� No tratamento da eclâmpsia uma vez que é preciso vigiar a quantidade de urina 
eliminada, a mulher deve ser algaliada. 

Avaliação De modo a confirmar que o aluno sabe as indicações para a cateterização de uma mulher 
grávida, e sabe como a realizar, a resposta às seguintes questões deve ser afirmativa: 

1. O aluno justifica porque é que a cateterização é necessária para a mulher? 

2. O aluno executa o procedimento mostrando competências técnicas, especialmente: 

� Técnica asséptica? 

� Precisão na identificação do meato urinário? 

� Cuidado para evitar coma? 

� Sensibilidade às necessidades da mulher? 

3. O aluno esvazia a bexiga de forma adequada e explica porque decidiu remover ou 
deixar o cateter? 

4. O aluno mede e analisa a urina explicando o significado dos seus achados? 
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COMPETÊNCIA: COLHEITA DE SANGUE PARA ANÁLISE 

Método de Ensino O aluno deve estar familiarizado com a localização anatómica das veias do antebraço. 
Deve conseguir identificar as veias do sangradouro mais acessíveis para punção venosa – 
isto é, a veia cubital média e a veia cefálica (Figura 7.31). 

                                                    

 

Figura 7.31: Veias importantes da fossa cubital (membro superior direito) 

Veia cefálica 

Veia cubital média 

ÁREA DA 
FOSSA 
CUBITAL 
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 Ajude os alunos a identificarem estas veias nos seus próprios antebraços o que será 
facilitado se for aplicado um garrote no braço. (Figura 7.32). 

                           

Figura 7.32: Colocação do garrote para visualizar as veias 

  

 

É preferível que os alunos colham sangue e administrem soluções EV a mulheres 
saudáveis antes de o tentarem fazer numa situação de urgência. 

A utilização do garrote também pode ser ensinada em sala de aula antes de os alunos o 
utilizarem em contexto clínico. 

As análises devem incluir, no mínimo, a hemoglobina, a tipagem e a compatibilidade. 

Deve também ensinar quais os tubos de colheita necessários para transportar o sangue 
assim como quais as requisições e o seu modo de preenchimento. Realce a importância de 
rotular os tubos de forma clara e precisa. 

 

 

Punho Cerrado 

Aplicação do 
Garrote 

As veias ficam 
mais visíveis
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 Adicionalmente, os alunos devem conhecer o procedimento correcto a utilizar para 
colherem sangue para hemocultura. Por vezes é possível fazer, em laboratório, boas 
culturas de sangue coagulado mas é preferível injectar sangue num meio de cultura. 

É aconselhável consultar o pessoal do laboratório sobre este procedimento e tentar que 
sejam estes a ensinar e demonstrar esta técnica. 

Precisará, igualmente, de apresentar como exemplo a rotina ou política de uma 
enfermaria relativas a estes procedimentos. 

Por fim, os alunos devem ser recordados da necessidade de proteger a mulher, a si 
próprio(a) e a qualquer assistente contra infecções acidentais por doenças 
hematógénicas, especialmente VIH, quando recolhem ou manuseiam amostras de sangue. 

  

Conteúdos O ensino deve de cobrir os seguintes temas: 

1. Compreensão das razões para a realização de análises sanguíneas. 

2. Importância da colheita de amostras para tipagem/ compatibilidade quando se preparar 
uma perfusão EV. 

3. Preparação de todo o equipamento, incluindo: 

� Seringa, agulhas e tubos de colheita para transportar as amostras. 
� Requisições laboratoriais correctamente preenchidas. 
� Garrote ou assistente para comprimir o braço ou antebraço. 

4. Posição confortável da mulher com o membro superior em extensão e apoiado. 

5. Explicação do procedimento à mulher. 

6. Ao aplicar o garrote, realçar: 

� Aplicação do garrote a meio do bíceps, acima da articulação do cotovelo (Figura 
7.32); 

� Aplicação da pressão correcta de modo a comprimir os vasos sanguíneos e a 
restringir a circulação sem causar dor ou danificar a pele. 

7. Local correcto para fazer a punção venosa. 

8. Técnica asséptica: limpar o local de punção com uma solução anti-séptica, usar agulha 
esterilizada. 

9. Precauções contra ferimentos: uso de luvas se a mulher pertence a um grupo de 
elevado risco, isto é, infectada com o VIH, ou o vírus hepatite. 

Avaliação De modo a confirmar que o aluno é competente, a resposta a estas perguntas deve ser 
afirmativa: 

1. O aluno colhe sangue sem causar danos desnecessários? 

2. O aluno executa correctamente a técnica e de acordo com as prioridades? 

3. O aluno protege a mulher, os outros e a si próprio de contaminação com sangue ou de 
uma possível infecção? 

4. O aluno selecciona os tubos de colheita correctos para transporte para o laboratório e 
envia-os, sem atrasos, e com as requisições correctamente preenchidas? 

5. O aluno regista o procedimento? 
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6. O aluno reconhece as suas limitações e pede ajuda, quando necessário? 

7. O aluno elimina, correctamente, as seringas e as agulhas utilizadas? 

COMPETÊNCIA: PREPARAR E ADMINISTRAR UMA SOLUÇÃO ENDOVENOSA  

Método de ensino Os alunos devem estar familiarizados com a localização anatómica das veias do braço, 
utilizadas para administrar infusões EV. Evite utilizar veias perto de articulações. O braço e 
a face posterior da mão são os melhores locais (Figura 7.31 e 7.33).  

Encoraje os alunos a procurarem as veias dos seus próprios braços o que pode ser facilitado 
aplicando pressão no antebraço em extensão de modo a restringir a circulação (Figura 

7.32). 

É essencial demonstrar esta técnica na prática. Pode ajudar pedir ao aluno para comprimir 
o braço acima do local a puncionar. Descreva, cuidadosamente, o que está a fazer, É 
preferível que os alunos aprendam esta técnica em contexto clínico não urgente 

Conteúdos Selecção da solução ou fluido adequado: 

Antes da transfusão de sangue, devem ser administradas soro fisiológico ou lactato de Ringer 
dado que podem sê-lo rapidamente e são também úteis para corrigir o volume de sangue e 
elevar rapidamente a tensão arterial. Podem ser administrados sem atrasos enquanto o sangue 
está a ser testado para compatibilidade. 

 

                                                           

Figura7.33: Veias importantes do antebraço e face posterior da mão. 

 
Existem poucas indicações claras para a transfusão de plasma e frequentemente os riscos 
para a mulher suplantam os benefícios. O plasma pode transmitir a maioria das doenças 
presentes no sangue e também pode causar reacções à transfusão. 

Os expansores do plasma e o sangue são administrados quando o choque por perda de 
sangue ou sépsis é grave. 

 

Rede Venosa Dorsal

Veia Cefálica 
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 O ensino desta técnica deve de cobrir os seguintes aspectos: 

1. Identificação da necessidade de administração de soluções EV: diminuição da volémia 
por hemorragia, infecção, desidratação ou choque. 

2. Preparação do material, incluindo: 

� Sistema de administração de soros; 
� Selecção de agulha ou cateter EV n.º 18); 
� Selecção da solução apropriada; 
� Expurgar o sistema de administração assegurando que não há ar no sistema; 
� Adesivo, cortado em tiras; 
� Suporte de soros; 
� Garrote; 
� Tala de posicionamento com ligadura se a mulher está inconsciente ou esgotada; 
� Solução anti-séptica, algodão; 
� Luvas. 

3. Assegurar que a mulher está numa posição confortável com o membro superior em 
extensão. 

4. Verificar o local de punção: as veias da face posterior da mão e do braço são, 
normalmente, mais fáceis de observar. Não utilizar uma veia que passe numa articulação 
dado que a agulha se deslocará cada vez que a articulação se mover, podendo 
exteriorizar-se. 

5. Técnica limpa: lavar as mãos com sabão e água, limpar o local de punção com uma 
solução anti-séptica (utilizar luvas para protecção se a mulher pertencer a um grupo de 
risco – isto é, infecção por VIH ou hepatite). 

6. Se a parteira não conseguir colocar o cateter EV após duas, ou no máximo, três 
tentativas, deve chamar um colega mais experiente. 

7. Fixar, firmemente, a agulha/cateter. Utilizar uma tala para imobilizar a articulação mais 
próxima. 

8. Se a mulher está em choque, administre 1 l de soro fisiológico ou lactato de Ringer o 
mais depressa possível; repita 1 l a cada 15 minutos até haver sinais evidentes de 
melhoria (por exemplo, o pulso torna-se mais lento, a tensão arterial começa a subir) 
depois administre 1 l de 4/4 ou 6/6 horas. 

9. Estabeleça como objectivos: 

� Tensão arterial sistólica de pelo menos 100 mm Hg, 
� Frequência cardíaca abaixo de 90 ppm, 
� Débito urinário de pelo menos 100 ml em 4 horas. 

10. Monitorize o balanço hídrico, perdas de sangue, pulso, tensão arterial, respiração e 
débito urinário 

11. .Complicações da administração de soluções EV: 

Problemas locais:  
� Tromboflebite (infecção da veia) e seroma (devido ao extravasamento de fluidos 

para os tecidos). Se estes problemas surgirem, a agulha/ cateter deve ser removida e 
deve-se puncionar outro local. 

Problemas generalizados:  
� Septicemia (infecção do sangue); pode ser prevenida utilizando agulhas, sistemas e 

soluções esterilizadas. 
� Hipervolémia: a administração de líquidos em excesso e rapidamente pode causar 
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insuficiência cardíaca e edema agudo do pulmão. Esta situação pode ser prevenida 
administrando as soluções ao ritmo necessário. Quando se administrar líquidos 
rapidamente para corrigir o choque, a mulher deve ser vigiada, atentamente, tendo em 
atenção o aparecimento de edema palpebral (sinal de excesso de líquidos). A tensão 
arterial e pulso devem ser medidos de 5 em 5 minutos. Quando a mulher estabilizar, 
pode-se reduzir o ritmo de infusão - 1l em 6 a 8 horas. 

 

12. Para infundir líquidos a um ritmo apropriado, devem ser tidos em conta os seguintes 
pontos: 

� Quantidade a administrar; 

� Tempo de administração; 

� Tipo de sistema e de gota. Cada tipo de sistema tem um tamanho de gota diferente. 
Por exemplo, alguns sistemas têm 20 gotas por centímetro cúbico (cc) enquanto que 
outros têm apenas 10 gotas por cc. 

O Quadro 1 descreve as gotas por minuto que devem ser administradas de modo a 
perfazer a quantidade de líquido desejada num determinado período de tempo. Para utilizar 
este quadro é preciso saber o número de gotas por cc, o que dependerá do tipo de sistema 
utilizado. 

Avaliação Para confirmar a competência de um aluno necessário que a resposta às seguintes 
perguntas seja afirmativa: 

1. O aluno consegue preparar e administrar uma solução EV, seleccionando o local de 
punção correctamente e inserindo a agulha/cateter sem danos desnecessários? 

2. O aluno executa a técnica de acordo com as prioridades? 

3. O aluno protege da infecção a mulher, os outros e a si próprio? 

4. O aluno escolhe a solução EV adequada e administra a quantidade correcta ao ritmo 
certo? 

5. O aluno vigia o estado da parturiente e sabe interpretar correctamente os sinais de 
melhoria e deterioração do estado geral? 

6. O aluno explica o procedimento à mulher e aos seus familiares? 

7. O aluno faz os registos correctamente? 

8. O aluno reconhece as suas próprias limitações e pede ajuda quando necessário? 
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 Quadro 1: Ritmo das Infusões EV 

 
Quantidade 

Tempo de 
administração 

Gotas por cc (tipo 
de sistema) 

Gotas por minuto 

 
1 litro 20 minutos 10 

Demasiado rápido 
para contar 

 
1 litro 20 minutos 20 

Demasiado rápido 
para contar 

 1 litro 4 horas 10 40 

 1 litro 4 horas 20 80 

 1 litro 6 horas 10 28 

 1 litro 6 horas 20 56 

 1 litro 8 horas 10 20 

 1 litro 8 horas 20 40 

 Em geral, a fórmula para qualquer o ritmo de infusão de uma solução EV é: 

Quantidade a administrar (cc)         x número de gotas por cc = N.º de gotas por minuto 
Tempo de administração (minutos) 

Para fazer a conversão de horas para minutos multiplique o número de horas por 60 o que 
dará o número de minutos de administração da solução EV. 

  

COMPETÊNCIA: ADMINISTRAÇÃO DE TERAPÊUTICA 

Método de Ensino Em sala de aula, e posteriormente em contexto clínico, faça uma introdução ao tema que 
contemplará: 

� Requisição e armazenamento dos fármacos; 

� Demonstração e supervisão da punção venosa; 

� Demonstração de administração de um fármaco por via EV; 

� Supervisão do aluno na administração de um antibiótico EV (ou outro fármaco, de 
acordo com as necessidades). 

Conteúdos Os alunos devem saber os nomes, indicações e dosagem dos medicamentos utilizados no 
tratamento da PPTP. Estes são, essencialmente, antibióticos dado que a mulher em PPTP 
desenvolve, com frequência infecções, especialmente se houve rotura precoce das 
membranas. 

Administração de 
antibióticos 

Os antibióticos podem ser administrados para tratar infecções, i.e. antibióticos terapêuticos 
ou, para prevenir o aparecimento de infecções, i.e. antibióticos profilácticos. 

As orientações que se seguem são para a administração de antibióticos terapêuticos: 

1. Utilizar antibióticos de largo espectro, efectivos contra uma série de bactérias 
(justificação: desconhecimento das bactérias envolvidas) 

2. Combater infecções graves, uma combinação de antibióticos é mais efectiva. A 
combinação recomendada é a seguinte: 

� Ampicilina 2 g EV a de 6 em 6 horas, e 

� Gentamicina 5 mg/Kg de 24 em 24 horas, e 
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� Metronidazole 500 mg EV de 8 em 8 horas. 

3. Se a infecção não for grave, amoxicilina 500 mg oralmente de 8 em 8 horas deve ser 
suficiente. 

4. Depois do tratamento inicial, como descrito acima, a mulher com infecções graves 
deve ser encaminhada para um nível de cuidados mais diferenciado. 

 As orientações que se seguem são para a administração de antibióticos profilácticos: 

1. No caso de rotura das membranas há mais de 18 horas às 37 semanas do parto, dar 
ampicilina 2 g EV de 6 em 6 horas até ao parto, ou penicilina G 2 milhões de unidades 
de 6 em 6 horas até ao nascimento. 

2. No caso de rotura das membranas antes das 37 semanas, dar eritromicina de base 250 
mg PO e amoxicilina 500 mg PO, ambas 3 vezes ao dia durante 7 dias. 

Encaminhe para um nível de cuidados mais diferenciados com condições especiais de 
neonatologia, a não ser que o parto esteja eminente. 

Prescrição Os seguintes pontos devem ser respeitados na utilização de fármacos pelas parteiras: 

1. Se não têm apoio médico permanente, a utilização de medicamentos e as respectivas 
dosagens devem ser acordadas com o responsável médico. 

Se existem directrizes legais que proíbem as parteiras de administrarem medicamentos 
na ausência de um médico, a situação tem de ser revista. 

2. Assegurar que existem fármacos suficientes em stock e que estão sempre disponíveis. 

3. Assegurar que os fármacos estão dentro do prazo de validade, armazenados 
correctamente e à temperatura apropriada. 

4. Escrever de forma legível, na folha de prescrição: 

� Nome do fármaco: 

� Dose: 

� Via de administração: 

� Data e hora de cada dose: 

� Assinaturas do prescritor e do profissional que administrou. 

 

A parteira deve assegurar a administração: 

� A dose correcta. 

� Do fármaco correcto. 

� À hora certa. 

� Pela via correcta. 

� Ao doente certo! 

5. Estar familiarizado com os efeitos secundários dos medicamentos administrados e 
observar a mulher quanto a algum efeito adverso que possa surgir. 

É boa prática perguntar, sempre que possível a outro profissional para verificar a 
prescrição antes da administração. 

Fármacos endovenosos As parteiras devem aprender uma série de regras sobre administração EV de antibióticos. 

1. As parteiras devem ter experiência na administração de injecções EV. 

2. O antibiótico pode ser administrado através de uma cateter inserido numa veia. 

3. É muito importante assegurar que: 

� Seringas e agulhas utilizadas estão devidamente esterilizadas; 

� Não há ar na seringa; 

� A via está permeável; 

� A agulha /cateter está inserido na veia. 

4. Estar atento ao aparecimento de reacções adversas. Se tal ocorrer, parar a 
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administração do fármaco e encaminhar para o médico  

 

Avaliação De modo a confirmar que o aluno é competente, é necessário que a resposta às seguintes 
perguntas seja afirmativa: 

1. O aluno selecciona correctamente o antibiótico de largo espectro a administrar? 

2. O aluno conhece a dosagem correcta dos medicamentos que precisa de administrar, 
independentemente da via? 

3. O aluno reconhece a necessidade de administrar antipiréticos e analgésicos? Utiliza-
os juntamente com outros medicamentos para diminuir a temperatura e aliviar a dor? 

4. O aluno compreende a importância de verificar o prazo de validade dos medicamentos 
e de não os utilizar para além desta? 

5. O aluno compreende a importância de guardar os medicamentos de forma correcta e 
de ter um stock adequado? 

6. O aluno demonstra conhecimentos da importância: 

� Da dose correcta do: 

� Medicamento adequado no: 

� O tempo de administração certo na: 

� Via de administração correcta ao: 

� Doente correcto? 

7. O aluno administra o medicamento com cuidado, correctamente e de forma segura? 

8. O aluno elabora registos precisos e completos? 

 

COMPETÊNCIA: MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO HÍDRICO 

Método de Ensino Introduza o tema em sala de aula e depois prossiga em contexto clínico: 

Leve os alunos para a enfermaria e examine algumas mulheres., com sinais de 
desidratação. 

O exame clínico das mulheres deve ser seguido da observação dos seus registos clínicos. 

Não é uma boa prática tomar decisões com base unicamente em registos, descurando a 
doente. 

Discuta com os alunos: 

� O estado de hidratação demonstrado pela paciente durante o exame clínico; 

� A qualidade dos registos de uma forma global; 

� Se os registos demonstram uma adequada entrada de líquidos e excreção de urina. 

 
Conteúdos  

Hidratação e 
desidratação 

É essencial ter líquidos suficientes para viver e ser saudável. O que é suficiente depende 
de: 

� Entrada de líquidos; 
� Excreção de líquidos; 
� Clima e meio ambiente; 
� Presença de febre; 
� Estado de saúde geral da mulher. 

A saída de líquidos do organismo deve ser equivalente à entrada. Os líquidos são perdidos 
através: 

� Da pele. 

� Da respiração (expiração). 
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� Das fezes. 

� Da urina. 

Existe uma diurese marcada nos primeiros dias após o parto o que indica que a mulher 
excreta mais urina nesta altura, para eliminar os líquidos retidos durante a gravidez. 

Num clima tropical, o corpo mantém a sua temperatura normal aumentando a eliminação 
de líquidos através da pele (transpiração). Este facto é óbvio nos climas húmidos dado que 
a pele permanece molhada. Nos climas secos a humidade evapora-se facilmente e pode 
não ser notada, mas os líquidos são também eliminados. 

Numa tentativa do corpo para diminuir a temperatura, a mulher com febre perde mais água 
através do pele do que o normal. Assim, necessita de mais líquidos do que o normal. 

Uma mulher com um bom estado de hidratação deve ter: 

� A pele elástica e não seca (beliscar gentilmente a pele não deixa marca – sem 
persistência de prega cutânea). 

� A boca húmida. 

� Um bom débito urinário. 

Assim, os sinais de desidratação são: 

� Sede. 

� Boca seca. 

� Olhos encovados. 

� Pele seca e com persistência de prega cutânea. 

� Débito urinário baixo (menos de 200 ml em 4 horas). 

� Urina concentrada (de cor escura). 

Os líquidos podem ser administrados oralmente ou por via endovenosa. Quando a mulher 
está em choque (tensão arterial baixa e pulso fraco e rápido), ou desenvolve uma 
complicação como sépsis puerperal grave, HPP, eclâmpsia ou PPTP, os líquidos têm de ser 
administrados por via endovenosa. 

Mostre aos alunos uma folha de registo de balanço hídrico e assegure-se que 
compreendem a sua utilização. 

Avaliação Para que o aluno seja competente é necessário que a resposta às seguintes perguntas seja 
afirmativa: 

1. O aluno compreende a importância de administrar bastantes líquidos à uma mulher 
com febre? 

2. O aluno reconhece se a mulher está a ingerir líquidos suficientes? 

3. O aluno reconhece os sinais de desidratação? 

4. O aluno sabe elaborar o registo do balanço hídrico? 

5. O aluno providencia líquidos adequados para a mulher beber? 

6. O aluno assegura-se que a água é potável? 

7. O aluno encoraja a mulher a beber? 

8. O aluno sabe quando é que uma mulher precisa de líquidos endovenosos? 

Esta competência está relacionada com a preparação e administração de perfusões 
endovenosas. 
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COMPETÊNCIA: EPSIOTOMIA E REPARAÇÃO∗ 

Método de Ensino 
Os métodos e tópicos de ensino são essencialmente os mesmos que para a “Reparação de 
lacerações perineais” com excepção do ponto 2 que deve ser lido: 
Classificação da episiotomia 
Tipos de incisão 

� Mediolateral (Figura 7.34). 
� Mediana (Figura 7.35). 

Os alunos devem saber as vantagens e desvantagens de cada tipo de incisão e serem 
competentes na realização das incisões bem como na sua reparação. 

                                      

Figura 7.34: Episiotomia mediolateral 

                                     

Figura 7.35: Episiotomia mediana 

                                                           
∗ Partes desta sessão são adaptadas de Life-saving skills manual for midwives, module 4: episiotomies and repair of lacerations, 
Procedure for giving local anesthesia, Reasons for cutting an episiotomy, How to cut an episiotomy. 2nd ed. American College of 
Nurse-Midwives, Washington, DC., 1991, pp.3-5. 
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Conteúdos  

Motivos para Realizar 
uma Episiotomia 

As episiotomias não devem ser feitas por rotina. O procedimento deve ser realizado apenas 
quando existe pelo menos uma das indicações: 

1. Sofrimento fetal na segunda etapa do trabalho de parto, para acelerar o nascimento do 
bebé. 

2. História de laceração de terceiro ou quarto grau em partos anteriores. 

3. Parto vaginal com complicações, por exemplo, apresentação do ombro, apresentação 
pélvica, parto com fórceps ou por ventosa. 

4. Stress materno devido a exaustão ou insuficiência cardíaca 

5. Períneo apertado que evita o nascimento. 

Incisão Mediolateral Vantagens: 

� Menor risco de extensão ao esfíncter anal; 

� Evita dano da glândula de Bartholin; 

� Fácil de fazer; 

� De reparação razoavelmente fácil. 

Desvantagens: 

� Demora mais tempo a reparar; 

� Cicatrização mais lenta; 

� Maior perda de sangue; 

� Mais dor pós-operatória. 

Incisão Mediana Vantagens: 

� Processo de cicatrização mais rápido; 

� Fácil de executar; 

� Fácil de reparar; 

� A linha média do períneo tem muito poucos vasos sanguíneos e sangra menos; 

� Menos hematomas; 

� Relações sexuais mais cedo do que para as mulheres que fizeram uma episiotomia 
mediolateral. 

Desvantagens: 

� Uma episiotomia mediolateral pode mais facilmente vir a envolver o esfíncter anal. 

Altura de Execução da 
Episiotomia 

A episiotomia não pode ser feita nem demasiado cedo nem demasiado tarde. Se for feita 
muito cedo, haverá hemorragia profusa. Se for feita demasiado tarde, é difícil de executar e 
não atingimos os objectivos desejados com a sua realização. É melhor fazer a episitomia 
quando o períneo está fino e protuberante, e cerca de 3 a 4 cm da parte que se apresenta está 
visível. 

Execução da 
Episiotomia 
(episiotomia 
mediolateral) 

Administre o anestésico local: 

� Adapte uma agulha 22 G 1 ½” (3 cm) a uma seringa de 20 cc. 

� Encha a seringa com lidocaína. 

� Proteja a cabeça do bebé colocando dois dedos entre a cabeça do bebé e o períneo. (a 
injecção de anestésico na cabeça do bebé pode causar morte). 

� Insira todo o comprimento da agulha, por baixo da pele, num ângulo de 45º, desde o 
freio até ao períneo (Figura 7.36). Puxe o êmbolo da seringa e verifique se há sangue (se 
o anestésico local for injectado directamente num vaso sanguíneo pode causar arritmia 
cardíaca, convulsões e morte da parturiente). Injecte lentamente à medida que retira a 
seringa. 
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� Depois aponte a seringa para um dos lados do centro e repita o procedimento. Repita do 
outro lado. Nesta altura já deve ter injectado cerca de 10 cc de anestésico. Lembre-se de 
proteger a cabeça do bebé com os dois dedos ao longo do procedimento. 

� Agarre numa tesoura de pontas redondas e afiada. Coloque dois dedos da outra mão na 
vagina entre a tesoura e a cabeça do bebé o que irá prevenir magoar acidentalmente o 
bebé. Comece no centro do períneo e coloque a tesoura num ângulo de 45º. Se for destro 
corte em direcção à nádega direita da mãe, se for canhoto corte em direcção à nádega 
esquerda (Figura 7.37). 

                                       
Figura 7.36: Infiltração dos tecidos com um anestésico local 

 

                                               

Figura 7.37: Execução da incisão enquanto se inserem dois dedos para proteger a cabeça do bebé 
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 Faça a episiotomia com uma única incisão grande. A execução de pequenos cortes pode fazer 
com que a margem seja irregular o que torna a reparação da ferida e a cicatrização mais 
difícil. 

Controle a parte fetal que se apresenta imediatamente após ter feito a incisão, dado que 
devido ao diâmetro extra resultante existe o risco de o feto ser expulso abruptamente. 

Assegure-se de que os ombros rodaram para a linha média antes do nascimento para evitar 
uma extensão da episiotomia. 

Se o bebé não nascer dentro de 1 ou 2 contracções após a execução da episiotomia aplique 
uma gaze esterilizada e pressione-a firmemente sobre o corte para reduzir a hemorragia. 

Técnica de Reparação 
(episiotomia 
mediolateral) 

Se disponível, use material de sutura poliglicólico, caso contrário use catgut crómico 2/0. 
Limpe a zona da ferida com uma solução anti-séptica. 

Infiltre com lidocaína, se ainda não o tiver feito, inserindo uma agulha de ambos os lados na 
incisão vaginal e injectando à medida que a retira. Repita na região perineal. 

Repare a mucosa vaginal com uma sutura contínua usando material de sutura 2/0 com uma 
sutura contínua (Figura 7.38) 

� Inicie a reparação a cerca de 1 cm acima do topo da ferida e continue até ao nível da 
abertura vaginal. 

� Na abertura da vagina, aproxime as margens cortadas da abertura vaginal. 

� Passe a agulha do interior da abertura vaginal para o exterior através da incisão e ate. 

� Feche o músculo perineal usando suturas ininterruptas 2/0. 

� Feche a pele usando suturas interruptas (ou subcutilares) 2/0 (Figura 7.39 e Figura 
7.40). 

Avaliação De modo a confirmar a competência do aluno, a resposta a estas perguntas deve ser sim. 

1. O aluno verbaliza as indicações para episiotomia? 

2. O aluno sabe as vantagens e desvantagens de cada tipo de incisão? 

3. O aluno executa a episiotomia na altura certa? 

4. O aluno infiltra o períneo com o anestésico local de forma eficaz? 

5. O aluno verifica a presença de sangue na seringa antes de injectar o anestésico local e 
compreende a importância desta verificação? 

6. O aluno faz as incisões de forma satisfatória? 

7. O aluno repara a episiotomia correctamente? 

8. O aluno mantém condições assépticas durante o procedimento? 

9. O aluno aconselha, de forma correcta, a mulher após o procedimento? 

Nota: 

(a) A episiotomia nunca deve ser realizada com o objectivo único de treinar um aluno. 
(b) O professor deve ensinar e avaliar os alunos na reparação de uma episiotomia antes de 

o fazer numa laceração. As episiotomias são, normalmente, mais fáceis de suturar.  
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Figura 7.38: Reparação de uma episiotomia mediolateral (sutura da vagina) 

 

                                              

Figura 7.39: Reparação de uma episiotomia mediolateral (sutura dos músculos perineais) 
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Figura 7.40: Reparação de uma episiotomia mediolateral (sutura da pele) 

 

 

COMPETÊNCIA: ELABORAR REGISTOS 

Método de ensino Introduza ou reveja este assunto na sala de aula e depois faça-o no ensino clínico a grupos 
pequenos de alunos. 

Peça aos alunos para partilharem, em pequenos grupos, os seus registos. 

Ajude-os a identificarem, nos seus registos, problemas e defeitos. 

Assegure-se que os alunos aprendem a criticar os seus próprios registos antes de criticarem 
os dos outros. Lembre-os que não irão ajudar os outros a melhorar os registos se o fizerem 
de uma forma agressiva.  

Conteúdos Os alunos podem já estar familiarizados com os princípios da elaboração de registos desde a 
sua formação de enfermagem. Será necessário reconhecerem os requisitos especiais da 
elaboração de registos obstétricos adaptados às necessidades da parturiente. 

Recorde a importância dos registos. Realce que têm de ser: 

� Claros. 

� Legíveis. 

� Precisos. 

E devem incluir: 

� Datas. 

� Horas. 

� Assinaturas. 
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Discuta a importância do equilíbrio dos registos. Uma parteira deve escrever: 

� O suficiente para transmitir claramente o estado da mulher. 

� Não demasiado, de modo a não conflictuar com o tempo precioso de que precisa para 
cuidar da mulher. 

Isto é muito importante. 

Peça aos alunos para formarem grupos de discussão e debaterem a seguinte pergunta: 

“Qual é o objectivo dos registos?” 

Escreva os objectivos no quadro à medida que os alunos vão contribuindo com as suas 
ideias. 

Objectivos da 
Elaboração de Registos 

1. Rever o progresso ou falta de progresso na situação clínica. 

2. Proporcionar os cuidados apropriados no tempo certo. 

3. Garantir a continuação de cuidados entre pessoal diferente. 

4. Garantir um registo para referência futura. 

5. Para cumprir os regulamentos instituídos. (Refira as regras e orientações da 
enfermagem e da enfermagem obstétrica. Leia as secções relevantes e assegure-se que 
os alunos as compreendem. Faça isto pedindo-lhes que os reformulem nas suas próprias 
palavras.  

Avaliação Para confirmar a competência do aluno, a resposta a estas questões deve ser afirmativa: 

1. O aluno compreende os princípios e objectivos dos registos? 

2. Os registos do aluno são fáceis de compreender e utilizar? São claros, legíveis e com a 
dimensão certa? 

3. O aluno compreende os requisitos legais/estatutários a serem observados pelos registos 
obstétricos? 
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8. EXTRACÇÃO POR VENTOSA 
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SESSÃO 8 

EXTRACÇÃO POR VENTOSA 

FINALIDADE 

Capacitar os alunos a efectuarem de uma forma competente uma extracção por ventosa. 

OBJECTIVOS 

No final da Sessão 8 os alunos devem ser capazes de: 

1. Descrever as indicações e as condições para a extracção por ventosa. 

2. Listar as contra-indicações da extracção por ventosa. 

3. Descrever o equipamento necessário para realizar a extracção por ventosa 

4. Explicar as medidas de segurança aplicáveis à extracção por ventosa. 

5. Descrever a preparação da paciente para extracção por ventosa. 

6. Demonstrar os passos do procedimento de extracção por ventosa. 

7. Demonstrar os procedimentos de cuidados pós extracção por ventosa. 

8. Listar a informação que deve ser documentada a seguir à extracção por ventosa. 

PLANO 

Exposição. 

Simulação de prática.  

Prática clínica.  

Carga horária: é conveniente reservar pelo menos uma semana para aprender as competências da Sessão 7 e da 
Sessão 8. Contudo, a carga horária dependerá das necessidades e competências dos alunos e da existência de 
casos clínicos para assegurar que cada aluno tem oportunidade de praticar este procedimento. Outro factor a 
considerar incluirá a disponibilidade de professores e clínicos capazes de participarem no ensino desta 
competência. 

RECURSOS 

Lista de verificação de competências. 

Managing complications in pregnancy and childbirth: a guide for midwives and doctors. 
Geneva, World Health Organization, 2003 (WHO/RHR/00.7). 

Guia prático da extracção por ventosa. 

Equipamento prático para simulação. 
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INTRODUÇÃO  

 Quando os professores estiverem a ensinar a competência de extracção por ventosa pode 
ser útil a colaboração com outros professores e /ou médicos que dominem esta 
competência (ex: enfermeiras parteiras na prática obstetra). 

Esta competência deve ser primeiro que tudo demonstrada pelo professor ou por um 
médico competente neste procedimento. A simulação prática deve decorrer antes da 
prática clínica para proporcionar aos alunos a oportunidade de prepararem e manusearem 
o equipamento e também familiarizarem-se com a sequência de passos inerentes a este 
procedimento. Isto pode ser feito em sala de aula usando um modelo pélvico, um modelo de 
recém-nascido e o equipamento de extracção por ventosa. Quando for possível (isto é, 
dependendo da disponibilidade de doentes que requerem extracção por ventosa), a prática 
clínica deve decorrer sob supervisão directa e com feedback imediato. 

Recorde os alunos que as práticas de prevenção de infecção respeitantes à gestão do parto 
prolongado e PPTP (sessão 6) se aplicam também à competência de extracção por ventosa. 

EXTRACÇÃO POR VENTOSA 

 A extracção por ventosa pode ajudar a reduzir as complicações do trabalho de parto 
prolongado. É um procedimento de salvamento de vidas que deve ser usado por profissionais 
competentes que consigam com confiança, identificar as condições apropriadas ao 
procedimento. Mundialmente são feitos mais partos por extracção por ventosa do que por 
fórceps. Enquanto que as indicações e contra indicações do uso da extracção por ventosa e 
dos fórceps são similares, a técnica da extracção por ventosa pode ser aplicada por pessoas 
com menos experiência do que a necessária para o uso seguro de fórceps. 

Indicações As indicações para a extracção por ventosa são: 

� Atraso na 2ª fase do trabalho de parto. 

� Necessidade de encurtar a 2ª fase do trabalho de parto para benefício materno e do feto. 

Para a extracção por ventosa devem estar reunidas as seguintes condições: 

� Apresentação cefálica; 

� Feto de termo; 

� Colo do útero totalmente dilatado; 

� Cabeça pelo menos na posição “0”ou não menos do que 2/5acima da sínfise pública. 

Contra indicações As contra indicações da realização do procedimento de extracção por vácuo são: 

� Desproporção céfalo-pélvica; 

� Cabeça do feto não encaixada; 

� Apresentação pélvica; 

� Apresentação facial; 

� Apresentação de testa; 

� Apresentação transversa; 

� Trabalho de parto pré-termo (36 semanas ou menos); 

� Sintomas de grande sofrimento fetal (a extracção por ventosa apenas deve ser tentada se 
se prevê que o procedimento seja muito rápido). 
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Equipamento O equipamento para a realização da extracção por ventosa consiste em: 

� Terminal macio ou rígido; 

� Um aparelho de tracção; 

� Um sistema de aspiração. 

O terminal liga-se ao crânio criando uma pressão negativa. Existem terminais com vários 
designs e de vários materiais. Também existem disponíveis tanto bombas manuais como 
eléctricas. Tanto um como o outro sistema têm uma válvula de regulação e monitor de 
pressão.  

Antes de se usar a aspiração por vácuo, o equipamento deve ser montado, inspeccionado e 
testado de modo a garantir que não existem fugas no sistema. 

A Figura 8.1 ilustra uma bomba manual e dois tipos de terminais.  

As bombas eléctricas com terminal macio estão a tornar-se cada vez mais acessíveis (Figura 
8.2). Contudo, a menos que exista uma rede eléctrica estável , é aconselhável ter uma bomba 
manual como solução de recurso. 

 

Figura 8.1: Vácuo com bomba manual. 

A. Aparelho 
montado com 
terminal de 
Malstrom 

B. Terminal de Bird 
modificado 
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Figura 8.2: Vácuo com bomba eléctrica e terminal macio  

Vacca A. Handbook of vacuum extractionin obstetric practice. London. Edward Arnold, 1992. 

 

Medidas de segurança 
durante o procedimento 
da extracção por 
ventosa 

A atenção a múltiplos factores irá contribuir para assegurar um bom resultado e minimizar os 
riscos para a mãe e para o bebé: 

� Verifique se não existem contra indicações e se estão reunidas todas as condições para 
tentar a extracção por ventosa (ver pagina 161). 

� Importância de usar o terminal com o tamanho certo; 

� O uso adequado do terminal de vácuo é essencial para a obtenção de bons resultados. As 
taxas de insucesso são elevadas quando as marcas anatómicas não são verificadas e 
ocorrem aplicações erradas. 

� O nível de tracção necessário para o nascimento o feto é inversamente proporcional ao 
esforço de expulsão materna. Desse modo, o operador deve assegurar que as contracções 
e os esforços expulsivos são adequados. Se as contracções uterinas hipotónicas são a 
causa do trabalho de parto prolongado, a ocitocina deve ter sido administrada por via 
intravenosa. Se foi este o caso, então pode ser necessário aumentar ligeiramente a 
administração da ocitocina para assegurar contracções fortes e efectivas. No entanto é 
necessário cuidado de modo a não estimular excessivamente a contracção uterina e evitar 
a contracção hipertónica ou tónica do útero; 

� A tracção apenas deve ser aplicada durante a contracção em conjunto com o esforço 
materno. A tracção nunca deve ser contínua; 

� O progresso de descida deve ser bem visível/observável ao 2º ou 3º puxão. A posição do 
polegar identificará um puxão onde desce apenas o escalpe e não o crânio, não havendo 
uma verdadeira descida. Estes puxões negativos têm maior probabilidade de causarem 
danos cranianos graves. 

A extracção por ventosa falhou se: 

� A cabeça não avança a cada puxão; 

� O feto não nasce depois de três puxões sem descida, ou depois de 30 minutos; 
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� O terminal escorrega duas vezes da cabeça na posição correcta de tracção com o máximo 
de pressão negativa. 

Complicações Apesar da extracção por ventosa ser relativamente segura, quando executada por 
profissionais experientes, podem ocorrer complicações que incluem: 

Efeitos no bebé � Irritabilidade; é mais provável se o procedimento foi problemático ou prolongado. 

� Hemorragia da retina; ocorre frequentemente com o nascimento vaginal normal mas 
pode ser mais frequente com extracção por ventosa. Não foram identificados problemas 
persistentes, mas se ocorrer deve ser assegurado aos pais que vai desaparecer sem 
tratamento. 

� Lesões cranianas; abrasões; o efeito da aplicação de pressão no crânio provoca um caput 
succdaneum artificial, conhecido como “chignon”. Isto pode ser observado 
imediatamente a seguir ao nascimento e desaparecerá passadas algumas horas. 
Ocasionalmente o couro cabeludo à volta do terminal pode apresentar-se descolorado ou 
escuro e são encontradas abrasões que marcam a posição dos bordos do terminal no 
couro cabeludo. Isto deve ser mantido limpo e seco e irá cicatrizar espontaneamente. 

� Cefalematoma; num número limitado de casos, o tecido por baixo do couro cabeludo é 
danificado e forma-se um derrame sanguíneo. Habitualmente isto não está presente logo 
após o nascimento mas forma-se algumas horas depois. Este inchaço caracteriza-se pelo 
facto de ser duro, ao contrário do inchaço edematoso no “caput”, e está delimitado pelos 
ossos cranianos (não atravessa a linha de sutura). Esta situação pode levar alguns dias ou 
até mesmo uma semana a resolver-se e os pais precisam de ser muito apoiados. Aos 
recém-nascidos com cefalematoma e irritabilidade excessiva devem ser prescritos 
analgésicos e devem ser encaminhados para um neonatologista para excluir a 
possibilidade de danos cerebrais. 

� Icterícia; qualquer recém-nascido com hematomas ou equimoses resultantes de 
traumatismos do parto, tem um maior risco de destruição eritrocitária – por conseguinte 
está em risco de icterícia que pode adquirir significado clínico. Os recém-nascidos que 
nascem por extracção por ventosa requerem uma monitorização atenta durante os 
primeiros 2 ou 3 dias após o nascimento. Se se verificarem elevados níveis de icterícia 
deve proceder-se ao encaminhamento ou deve ser procurado aconselhamento com um 
neonatologista sobre como gerir a situação. 

Efeitos na mãe A maioria das complicações que surgem na sequência da extracção por ventosa relacionam-
se com a inexperiência de aplicação do procedimento e incluem: 

� Danos no colo do útero devidos a uma má avaliação de dilatação total; 

� Laceração do períneo; 

� Hemorragia Pós-parto; se o útero é esvaziado de modo demasiado rápido e sem 
contracção uterina; 

� Pode ocorrer sépsis pós-natal devido a más práticas antes da execução do procedimento e 
falta de atenção aos protocolos de prevenção da infecção. 

Preparação para a 
extracção por ventosa 

A preparação da mulher para a extracção por ventosa deve incluir o seguinte: 

� Explicar o procedimento à mulher e prestar-lhe apoio emocional e encorajamento; 

� Assegurar-se de que a mulher esvaziou a bexiga; 

� Se possível, uma parteira, enfermeira ou outro trabalhador de saúde deve ficar junto da 
cama da mulher para lhe transmitir confiança; 

� Colocar a mulher na posição de litotomia com as coxas flectidas sobre o abdómen, 
especialmente durante o período de fazer força e de tracção. 
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Outras medidas de preparação incluem: 

� Assegurar a avaliação prévia de todo o equipamento e testar o vácuo; 

� Assegurar que as drogas ocitócicas para a gestão da 3ª etapa do trabalho de parto estão 
preparadas, seringa com fármaco pronta para injectar excepto se já estiver em curso uma 
infusão de ocitocina EV. 

�  Garantir que há um assistente disponível; 

� Lavar as mãos e colocar luvas cirúrgicas com alto grau de desinfecção ou esterilização; 

� Limpar a vulva da mulher com uma solução anti-séptica; 

� Verificar todas as conexões do extractor e testar o aspirador. 

Procedimento Passos no procedimento da extracção por ventosa: 

1. Localizar o ponto de flexão. Se o dedo indicador do examinador estiver colocado no 
ponto de flexão, o profissional pode determinar até onde pode ser inserido o terminal no 
canal de parto para se conseguir uma aplicação que promova uma maior flexão (Figura 
8.3). O terminal deve ser colocado contra a cabeça do feto, tão perto quanto possível do 
occiput. Deve existir um espaço de 1 a 3 cm entre o terminal e a fontanela anterior. Se se 
verificar que o terminal cobre a fontanela anterior, deve escolher-se um terminal com 
uma medida mais pequena.  

                             

Figura 8.3 Localização da flexão  
Vacca A. Handbook of vacuum extraction in obstetric practice. London. Edward Arnold, 1992. 
 
 

 2. Aplicar o terminal. Acoplado à bomba de vácuo encontra-se um tubo com um terminal. 
O terminal é humidificado com água potável se a vagina estiver muito seca. O operador 
afasta o períneo com os dedos e o terminal é inserido (Figura 8.4) e manobrado até ao 
ponto de flexão. Após a colocação correcta, o operador mantém o terminal fixo no local 
e por outro lado passa um dedo à volta do terminal para ter a certeza de que não existe 
tecido vaginal preso entre o terminal e o couro cabeludo. 

Deve ser usado o maior tamanho do terminal possível e que garanta que o centro do terminal 
fica sobre o ponto de flexão, e um centímetro antes da fontanela posterior (Figura 8.5). Esta 
colocação irá promover a flexão descendente e a auto-rotação com tracção. 
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Figura 8.4 Inserção do terminal 

Vacca A. Handbook of vacuum extraction in obstetric practice. London. Edward Arnold, 1992. 

 

                                            

Figura 8.5 Terminal sobre o ponto de flexão na posição OA 

Vacca A. Handbook of vacuum extraction in obstetric practice. London. Edward Arnold, 1992. 

 

 Neste momento, pode ser necessária uma episiotomia para colocação adequada (ver Sessão 
7). Se não for necessária a episiotomia para a colocação, atrase a episiotomia até que a cabeça 
estique o períneo, ou que o períneo interfira com o eixo de tracção. Isto evitará a perda 
desnecessária de sangue. 

3. Crie o vácuo. Com a bomba, crie o vácuo com uma pressão negativa de 0,2 KG/ m2 e 
verifique a aplicação do terminal. Aumente o vácuo para 0,8 KG/ cm2e volte a verificar a 
aplicação do terminal. 

4. Aplique a tracção. A tracção deve ser sempre um procedimento feito com as duas mãos, 
usando a mão direita para segurar a barra de tracção, enquanto o polegar da mão 
esquerda pressiona a cúpula do terminal e o dedo indicador se apoia no escalpe e procede 
assim à monitorização da descida da cabeça (Figura 8.6). A tracção é aplicada no inicio  
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de cada contracção e é mantida ao longo da contracção. Entre as contracções não é 
aplicada qualquer tracção. Habitualmente o primeiro puxão é para perceber a direcção 
adequada para a descida e para provocar flexão. (Figura 8.7, Figura 8.8 e Figura 8.9). 
O segundo puxão deve obter descida da cabeça. O ângulo de tracção é determinado pela 
posição de cabeça, isto é, se a cabeça está na pélvis média, a tracção deve ser aplicada 
numa direcção descendente; se a cabeça estiver na pélvis baixa, a tracção é aplicada a 
45º; se a cabeça já está na saída, a tracção é mais paralela. Se se ouve um assobio (que 
assinala uma perda eminente de vácuo), a tracção deve ser parada e recomeçada. 

                             

Figura 8.6 Aplicação de tracção inicial (cabeça já no estreito pélvico) 

Vacca A. Handbook of vacuum extraction in obstetric practice. London. Edward Arnold, 1992. 

 

                                                            

Figura 8.7 Eixo de tracção na pélvis-média 

Vacca A. Handbook of vacuum extraction in obstetric practice. London. Edward Arnold, 1992. 
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Figura 8.8 Eixo de tracção na pélvis baixa 

Vacca A. Handbook of vacuum extraction in obstetric practice. London. Edward Arnold, 1992. 

                                               

Figura 8.9 Eixo de tracção para cabeça já encaixada no estreito pélvico 

Vacca A. Handbook of vacuum extraction in obstetric practice. London. Edward Arnold, 1992. 
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Entre contracções verifique: 

� Os batimentos cardíacos do feto; 

� A aplicação do terminal. 

Nota: 

� Nunca use o terminal para rodar activamente a cabeça do bebé. A rotação da cabeça do 
bebé ocorrerá com a tracção. 

� Os primeiros puxões ajudam a perceber qual a direcção adequada da tracção. 

� Não continue a puxar entre contracções e esforços expulsivos. 

� Se houver progresso e não houver sofrimento fetal, continue a orientar os puxões durante 
um período máximo de 30 minutos, mudando a direcção da tracção à medida que a 
cabeça desce, tal como mostrado nas Figuras 8.7, 8.8 e 8.9. 

5. Encoraje a mulher a ajudar na descida com esforços expulsivos. O nascimento da 
cabeça deve ser lento e conduzido de modo idêntico ao de um parto normal.(Figura 
8.10, passos 1-6) 

6. Remoção do terminal. Assim que se dá o coroamento da cabeça ou depois do 
nascimento da cabeça, o vácuo é libertado, o terminal removido, é completado o 
nascimento do bebé e deve seguir-se a gestão activa da terceira fase do trabalho de parto. 
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Passo 1: Afastamento do períneo e inserção do terminal Passo 4: Aplicação de tracção 

    
     

Passo 2: Colocação do terminal sobre o ponto de flexão Passo 5: Mudança de direcção de tracção seguindo a curva 
do canal de parto 

      
      

Passo 3: Aplicação de tracção para puxar a cabeça até ao 
períneo  

Passo 6: Nascimento da cabeça (a mão protege o períneo, 
enquanto é completado o nascimento de cabeça) 

Figura 8.10 Passos a seguir para o nascimento da cabeça 
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 Nota: Nas posições posteriores do occipúcio, a tracção inicial muitas vezes tem que ser 
oblíqua. “A auto-rotação” da cabeça ocorre frequentemente na descida. Os diferentes pontos 
de flexão para as diferentes posições podem ser observados nas Figuras 8.11, 8.12 e 8.13. 

  

  
  

Figura 8.11 Posições occipito-anteriores indirectas Figura 8.12 Em posição occipito-anterior e occipito-lateral 

 

Figura  8.13 Na posição occipito-posterior  

Vacca A. Handbook of vacuum extraction in obstetric practice. London. Edward Arnold, 1992. 

 

Cuidados pós-
procedimento 

O procedimento de extracção por ventosa deve sempre ser acompanhado por uma gestão 
activa da terceira etapa do trabalho de parto. 

� Assegure-se de que o útero está bem contraído e de que a perda de sangue não é 
excessiva; 

� Verifique se existe alguma lesão no tracto genital e proceda à reparação de qualquer 
laceração ou rotura; 

� Repare a episiotomia; 

� Verifique o pulso da mulher, a temperatura e a tensão arterial; 

� Assegure-se de que o bebé está seco e quente, de que o cordão umbilical está bem atado 
e de que ele/ela é colocado no peito da mãe logo que possível; 

� Examine o couro cabeludo do bebé e verifique se existem lesões. Explique aos pais a 
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razão do grande inchaço “caput” e garanta-lhes que vai desaparecer dentro de algumas 
horas e que não causará nenhuma lesão na cabeça do bebé. 

� Permita que a mulher e o bebé descansem confortavelmente num local onde a sua 
recuperação possa ser monitorizada. 

Documentação Depois do procedimento a informação que se segue deve ser documentada: 

� Motivo para a extracção por ventosa; 

� Data e hora do procedimento; 

� Nome do médico que executou o procedimento e do pessoal que prestou assistência; 

� Duração do procedimento e número de puxões; 

� Posição da cabeça do feto anterior à aplicação do terminal (OA, OL, OP); 

� Posição da cabeça no nascimento (OA ou OP); 

� Estado do bebé no momento do nascimento, cor e se está a respirar, qualquer 
procedimento de reanimação necessário bem como a posição do “chignon” e alguma 
nódoa negra; 

� Pormenores da terceira etapa do trabalho de parto; 

� Pormenores sobre qualquer medicamento que tenha sido administrado; 

� Condição da mãe após o procedimento; 

� Quaisquer complicações que tenham afectado a mãe ou o bebé. 

Equipamento de 
Manutenção 

Após o procedimento o equipamento deve ser descontaminado, limpo e desinfectado de 
acordo com as práticas aconselhadas (Sessão 6). 

Avaliação de 
competências 

A lista de verificação que se segue deve ser usada durante a observação directa de um aluno a 
executar a extracção por ventosa, para avaliar a aquisição das competências necessárias para 
realizar o procedimento. 

O professor deve observar se o aluno completa cada um dos passos que constam da lista de 
verificação. Assinale (�) o “Sim” para cada passo que completar correctamente; assinale 
(�) o “Não” se o passo não foi executado ou se não foi executado correctamente. Na coluna 
de “Comentários”, devem ser feitas observações positivas e devem ser identificadas áreas 
problemáticas. 

Para um aluno ser considerado competente, todos os passos do procedimento devem ser 
completados correctamente. 

 Para os alunos que não completem correctamente todos os passos do procedimento, devem 
ser tomadas medidas para que tenha formação adicional e prática supervisionada. O professor 
deve depois voltar a usar a lista de verificação para observar e avaliar a competência do 
aluno. 
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Lista de Verificação para a Extracção por Ventosa ���� 

Passos Sim Não Comentários 

Instrumentos e materiais 

� Prepara o equipamento necessário. 

   

Preparação da doente 

� Explica o procedimento à mulher.  

� Encoraja e dá apoio emocional. 

� Assegura-se que a mulher esvaziou a bexiga. 

� Coloca a paciente na posição de litotomia. 

� Lava as mãos e calça as luvas esterilizadas. 

� Limpa a vulva com uma solução anti-séptica. 

� Verifica a ligação da bomba e testa o vácuo. 

   

Passos do procedimento 

� Identifica a posição da cabeça do feto e identifica a fontanela 
posterior. 

� Aplica o maior terminal possível, com o centro do terminal acima do 
ponto de flexão. 

� Executa uma episiotomia se esta for necessária para a inserção do 
terminal. 

� Verifica a colocação do terminal e assegura-se de que não há 
nenhuma porção de tecido materno dentro dos bordos do terminal. 

� Cria um vácuo de 0,2 kg/cm2 de pressão negativa e verifica a 
aplicação do terminal. 

� Com a bomba aumenta o vácuo para 0,8 kg/cm2 de pressão negativa 
e verifica a aplicação do terminal. 

� Inicia a tracção na linha do eixo pélvico e perpendicularmente ao 
terminal. 

� Com cada contracção, aplica tracção numa linha perpendicular ao 
plano às margens do terminal. 

� Entre cada contracção verifica a aplicação do terminal e verifica o 
batimento cardíaco do bebé. 

� Continua a “orientar” os puxões até ao nascimento mas não excede o 
máximo de 30 minutos. 

� Liberta o vácuo quando a cabeça nasceu e completa adequadamente 
o nascimento do bebé. 

   

Cuidados imediatos após o procedimento 

� Verifica se o útero está firme e bem contraído e se a perda de sangue 
não é excessiva. 

� Verifica se existe trauma no tracto genital e repara qualquer  
laceração ou rotura. 

� Repara a episiotomia. 
� Verifica a pulsação, a temperatura e a tensão arterial da mulher. 
� Verifica o couro cabeludo do bebé. 
� Assegura-se de que o bebé está seco e quente, o cordão umbilical 

bem atado e de que o bebé é colocado a mamar logo que possível. 
� Permite que a mulher e o recém-nascido descansem 

confortavelmente num local onde a sua recuperação possa ser 
monitorizada. 

� Completa todos os registos. 
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Comentários do professor: 

 

Comentários do aluno 
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9. ESTUDOS DE CASO 
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SESSÃO 9 

ESTUDOS DE CASO 

FINALIDADES 

� Capacitar o aluno para reflectir sobre a prática clínica e para compreender a importante ligação entre o 
processo e o resultado no que diz respeito à prevenção e tratamento da paragem na progressão do trabalho de 
parto (PPTP).  

� Capacitar o aluno para aprender com as suas experiências e fazer recomendações práticas que melhorarão os 
resultados do tratamento da PPTP. 

OBJECTIVOS 

No final da Sessão 9 os alunos devem ser capazes de: 

1. Apresentar um estudo de caso e discutir as questões importantes relacionadas com o mesmo. 

2. Identificar a relação entre processo e resultado para os estudos de caso, enfatizando a prevenção e 
tratamento do parto prolongado e da PPTP. 

3. Discutir as lições aprendidas com os estudos de caso em termos de aspectos positivos e negativos da 
prática clínica. 

4. Discutir como é que a melhoria dos cuidados maternos globais pode influenciar o tratamento e os 
resultados do parto prolongado e da PPTP, dando exemplos da sua experiência pessoal. 

5. Explicar a importância da reflexão sobre a prática clínica de modo a avaliar e melhorar os cuidados. 

PLANO 

Estudos de caso. 

Discussão. 

Trabalho de grupo. 

Feedback (3 horas). 

Tutorias opcionais (1 hora por aluno ou grupo pequeno de alunos). 

RECURSOS 

Instruções para os alunos: orientações para os estudos de caso. 

“Instruções para o trabalho de grupo”. 
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INTRODUÇÃO  

 Se os alunos são muito inexperientes, é aconselhável fazer tutorias individuais ou a 
pequenos grupos para explicar como se faz um estudo de caso. Use registos clínicos. 
Estas tutorias precisam de ser realizadas antes destas sessões e devem incluir ensino 
clínico. 

Divida os alunos em pequenos grupos: cada grupo irá preparar e apresentar um estudo 
de caso. Dê aos alunos as Orientações para o Estudo de Caso, disponibilizadas no final 
desta sessão. Para obterem as informações necessárias, os alunos devem usar os registos 
clínicos, previamente seleccionados pelo professor. 

Sugerem-se, para esta Sessão, três estudos de caso para serem apresentados pelos alunos. 
No entanto, o professor pode decidir usar apenas dois como parte de uma Sessão mais 
pequena e, posteriormente, repetir a sessão usando o terceiro estudo de caso. 

Seria apropriado, se possível, usar pelo menos um caso em que o resultado tenha sido 
bom e outro em que tenha sido menos bom. Discuta as razões que podem ter levado a 
estes diferentes resultados. 

ESTRUTURA DA SESSÃO 

 1. Introdução à sessão. Relembre os alunos: 

� O que foi aprendido anteriormente através dos estudos de caso; 

� Que é importante reflectir sobre a prática e aprender com a  experiência; 

� Que existe uma relação entre processo e resultado e que esta relação pode ser 
influenciada de modo a promover uma maternidade mais segura. 

Apresente agora os alunos que irão apresentar os estudos de caso. 

2. Apresentação do estudo de caso 1. 

3. Oportunidade para colocar questões e responder a dúvidas sobre o estudo de caso 1. 

4. Apresentação do estudo de caso 2. 

5. Oportunidade para colocar questões e responder a dúvidas sobre o estudo de caso 2. 

6. Apresentação do estudo de caso 3. 

7. Oportunidade para colocar questões e responder a dúvidas sobre o estudo de caso 3. 

8. Sumário das apresentações. Aqui é muito importante: 

� Associar o  processo com o  resultado observado; 

� Que os alunos reconheçam que podem influenciar esta associação. 

9. Distinga os alunos que apresentaram os estudos de caso especialmente se 
demonstraram capacidade de: 

� Reflectir sobre a sua prática. 

� Criticar, de forma construtiva, a prática clínica de terceiros. 

Isto contribuirá para o seu desenvolvimento pessoal como profissionais competentes. 

10. Discuta: 

� Como é que as mulheres podem beneficiar de cuidados que contribuam para um 
resultado seguro. 
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� Se a mulher morreu, quais eram os factores evitáveis. 

Criticar a sua própria prática pode ser um óptimo exemplo para os alunos. Transforme-a 
numa discussão positiva de que todos possam beneficiar. 

11. A revisão de um caso de uma mulher que tenha tido uma PPTP irá levantar questões 
sobre a qualidade dos cuidados prestados. Estas questões precisam de mais discussão. 
Divida os alunos em grupos e distribua as “ Instruções para o Trabalho de Grupo” e 
atribua à Secção A ou à B ou à C a cada grupo para discussão. 

Feedback No final do trabalho de grupo a turma deve ter uma lista de pontos sobre boas práticas. 
Realce a sua importância para salvar vidas e, dessa forma, promover uma maternidade 
segura. Discuta de que forma as boas práticas podem ser mais desenvolvidas e  
encorajadas e como podem ser evitadas as más práticas clínicas. 

A turma deve também ter apresentado mais recomendações sobre as práticas que precisam 
de ser melhoradas. Estas devem incluir: 

� O QUE tem que acontecer? 

� COMO pode acontecer? 

� QUEM irá assumir a responsabilidade? 

� QUEM irá ajudar? 

� ONDE é que terá lugar? 

� QUANDO terá lugar? 

� QUANDO será avaliado? 

 

COMO TERMINAR ESTE MÓDULO 

 Peça a cada aluno para escrever um aspecto que tenha aprendido neste módulo e que já 
alterou a sua prática. Pode ser um pequeno aspecto,  mas os pequenos aspectos podem ser 
muito importantes. 

Realce que cada parteira que continua a aprender e que aplica o que aprende à sua 
prática clínica ajuda a promover uma maternidade segura.  

Por último peça a cada aluno que escreva um aspecto da sua prática clínica que tenha 
intenção de mudar de modo a promover uma maternidade segura. 

Os alunos podem desejar partilhar algumas das mudanças que já fizeram e aquelas que 
pretendem fazer. Convide-os a fazerem-no mas não os force. 
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“INSTRUÇÕES PARA OS ALUNOS” - Orientações para o estudo de caso. 

O vosso estudo de caso deve contemplar aspectos específicos do tratamento da  PPTP ou das suas complicações. 
Deve incluir: 

Número do caso: 
(permitirá, se necessário, consultar os registos mantendo o anonimato da mulher). 

Idade:  

Paridade:  

Data do primeiro dia do último período 
menstrual (UPM): 

 

Data provável do parto (DPP):  

História social:  

História obstétrica:  

História médica e cirúrgica relevante:  

História e evolução da gravidez actual, 
parto e, se relevante, puerpério:  

 

RESUMO DOS CUIDADOS E ATÉ À DATA 

Ser-lhes-á pedido que discutam os seguintes aspectos. 

1.  O que aconteceu? Inclui detalhes sobre o problema ocorrido no parto e o 
estado da mulher no fim do parto. 

Refere-se ao resultado 

2.  Quais os factores de risco de PPTP que estiveram presentes (por exemplo, 
baixa estatura, deformidade pélvica, história anterior de parto difícil)? 

3. Como decorreram a gravidez, parto e cuidados pós-parto? 

Refere-se ao processo 

4.  Resumam os aspectos principais dos cuidados obstétricos, realçando a 
forma como o caso foi gerido. 

Considera a relação entre processo e 
resultado 

5.  Perdeu-se alguma oportunidade? Factores que possam ter sido esquecidos 
que, noutra mulher podiam ter resultado em morte para a mãe. Em casos 
de morte, questionem-se: Era evitável? 

Demonstra o que pode ser aprendido 
com a experiência 
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 “INSTRUÇÕES PARA O TRABALHO DE GRUPO” 

 

Discutam a Secção A ou B (o seu professor aconselhá-los-á sobre a secção a escolher) e a Secção C. 

Garantam a confidencialidade de todos os envolvidos, incluindo doentes e pessoal. 

Discussão dos Estudos de Caso sobre tratamento da PPTP 

A. Nos casos em que a mulher sobreviveu: 

1. Quais as intervenções que salvaram a vida da mulher? 

2. O que tornou possível essas intervenções? 

3. Houve algum aspecto da gestão ou da situação clínica que podia ser melhorado de modo a reduzir o risco para as 
outras mulheres? 

B. Em casos em que a mulher morreu: 

1. Qual foi a causa de morte e quais os factores predisponentes? 

2. Onde se falhou na prestação de cuidados vitais? 

3. O que é preciso ser feito de modo a evitar esses problemas no futuro? 

C. Reflectindo sobre a prática: 

1. Listem os factos da prática clínica que aprendeu durante os estudos de caso. 

2. Façam recomendações que considerem poder ajudar a melhorar o vosso local de trabalho em, termos de gestão e 
tratamento do parto prolongado e da PPTP. 

Designem um relator. 
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GLOSSÁRIO 
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A  

Abcesso 

Aborto 

Colecção de pus em qualquer local do corpo em resultado de uma infecção. 

O termo refere-se ao término da gravidez, independentemente da causa, antes do feto 
poder sobreviver à vida extra-uterina. 

Aborto completo - expulsão do útero de todos os produtos da concepção, o que é mais 
provável acontecer antes da oitava semana de gestação. 

Aborto incompleto - expulsão parcial dos produtos da concepção. Parte ou toda a placenta 
pode ficar retida o que resulta em hemorragia profusa. Normalmente ocorre no segundo 
trimestre de gravidez. À maioria das mulheres que procura cuidados pós-aborto é 
diagnosticado aborto incompleto. 

Aborto induzido - interrupção da gravidez através de uma intervenção deliberada para 
terminar a gravidez. O aborto induzido pode ocorrer num serviço de saúde seguro, e de 
acordo com a lei e as orientações da política de saúde, ou fora do sistema de saúde e do 
que está legislado. 

Aborto inevitável - envolve hemorragia vaginal, dores abdominais e dilatação progressiva 
do colo do útero, com ou sem rotura das membranas. É impossível a continuação da 
gravidez e irá ocorrer expulsão dos produtos da concepção. 

Aborto retido – ocorre quando o feto morre e fica retido no útero. O feto será 
eventualmente expulso embora possam surgir problemas na coagulação se o aborto retido 
persistir durante 6 a 8 semanas. 

 Aborto séptico - Aborto seguido de infecção do útero (e com possibilidade de extensão ao 
tracto genital) que provoca febre e arrepios, corrimento vaginal fétido, dor pélvica e 
septicemia. O aborto séptico ocorre frequentemente em locais onde as instalações e os 
cuidados são pobres. 

Aborto espontâneo – refere-se ao fim da gravidez em que não foram feitas intervenções 
para acabar com esta. O aborto espontâneo afecta, aproximadamente 10 a 15% de todos os 
casos de presumível gravidez. 

Ameaça de aborto – envolve hemorragia vaginal com ou sem dilatação cervical. Os 
sintomas podem desaparecer e a gravidez continuar. Se os sintomas persistirem, a gravidez 
resultará, inevitavelmente, em aborto completo ou incompleto. 

Aborto inseguro – refere-se à interrupção da gravidez por pessoas sem as competências 
necessárias ou num ambiente sem os mínimos requisitos ou ambos. 

Agente tocolítico Um agente que pára as contracções uterinas, por exemplo, ritrodina, hidrocloreto, 
salbutamol. 

Âmnios A mais interna das membranas que envolvem o bebé no útero e que contém o líquido 
amniótico.  

Amniotomia Rotura cirúrgica das membranas de modo a induzir o parto. 

Analgésico Droga administrada para aliviar a dor. 
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Anca Região coxo-femural. 

Andar de pato Andar com uma elevação excessiva das ancas. 

Anel de Bandl Área entre o segmento superior e inferior do útero que se torna visível e/ou palpável 
durante a paragem na progressão do trabalho de parto. É causado pelo espessamento 
excessivo da parede do segmento superior do útero e pela distensão do segmento inferior. 
É um sinal de rotura iminente do útero. 

Anemia Redução no número de glóbulos vermelhos ou na quantidade de hemoglobina. Pode ser 
causada por perda excessiva de sangue ou por deficiente ingestão de alimentos ricos em 
ferro e ácido fólico. Outras causas de anemia são a destruição excessiva dos glóbulos 
vermelhos (por exemplo, malária) ou deficiência no seu fabrico.  

Anemia crónica por 
deficiência de ferro 

Anemia de longa duração que resulta da não ingestão que alimentos ricos em ferro ou da 
infestação por parasitas. 

Anemia hemolítica Anemia causada pela destruição dos glóbulos vermelhos, como na malária. A doença 
hemolítica do recém-nascido pode ocorrer em resultado de incompatibilidade Rh (Rhesus). 
Estes bebés podem exigir transfusão sanguínea total após o nascimento. 

Aneurisma Dilatação sacolar da parede de uma artéria. 

Anoxia Estado em que há privação de oxigénio. 

Anterior Situado à frente ou em frente de uma estrutura. 

Antero-posterior Da frente para trás. 

Antibiótico 
Fármaco que deriva de microrganismos vivos que destroem ou inibem o crescimento de 
bactérias patogénicas. É administrado para tratar a infecção ou como profilaxia da mesma. 

Antibiótico de largo 
espectro 

 
Um antibiótico que é eficaz contra uma série de bactérias. 

Anticorpo 
Proteína produzida pelo corpo para combater os microrganismos ou substâncias estranhas 
que entrem em circulação. Na gravidez, os anticorpos maternos para determinadas doenças 
são transferidos para o feto, através da placenta. Tal dá ao bebé, nos primeiros meses de 
vida, uma imunidade passiva para algumas doenças. 

Anticonvulsivo Fármaco para controlar as convulsões. 

Antihipertensivo Droga administrada para reduzir a pressão arterial. 

Antipirético Droga administrada para reduzir a temperatura. 

Anti-séptico Substância que previne a infecção destruindo determinadas bactérias na pele ou tecidos 
corporais. Os anti-sépticos incluem clorohexidina, soluções de iodo e outros. 

Anúria Não há produção de urina pelos rins. Trata-se de uma situação de risco de vida que pode 
estar associada com emergências obstétricas como hemorragia grave, eclâmpsia ou choque 
séptico. 

Ápex O topo ou ponto mais alto. 

Apneia Ausência de respiração. 

Apresentação cefálica A cabeça do feto encontra-se no polo inferior do útero. 
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Apoios de litotomia Apoios especiais colocados de cada um dos lados da mesa de operações ou mesa de partos. 
Possuem estribos e braçadeiras para colocar as pernas durante a realização de 
procedimentos na zona genital, por exemplo, extracção por ventosa ou sutura perineal. 

Arco púbico Estrutura óssea curva na parte da frente da pélvis. 

Asfixia Condição que resulta da falta de oxigénio no sangue e um aumento do dióxido de carbono. 
Se o bebé não respirar ao nascer, está a sofrer de asfixia e precisa de ser ressuscitado 
urgentemente. 

Assepsia ou técnica 
asséptica 

A técnica asséptica refere-se a precauções especiais tomadas para conseguir um ambiente 
sem microorganismos, por exemplo, no parto ou em operações cirúrgicas. As precauções 
incluem a lavagem correcta das mãos, o uso correcto dos instrumentos e panos 
esterilizados, a utilização da roupa apropriada pelo pessoal (bata, touca e luvas). 
 

Assimétrico 
Diferente forma ou tamanho de duas estruturas normalmente idênticas. A pélvis pode ser 
assimétrica se estiver distorcida por doença, traumatismo ou malformação congénita.  
 

Atónico 
Falta do tónus ou força normal. 

Atraso no crescimento 
intra-uterino 

Crescimento pobre do feto no útero. A razão nem sempre é conhecida mas é mais comum 
em casos de má nutrição, anemia, pré-eclâmpsia, malária, tuberculose e em mulheres 
fumadoras. 
 

Atraso mental 
Atraso no desenvolvimento mental. 

Auditoria médica 
Exame oficial dos registos médicos. 

Avaliação pélvica 
Avaliação do tamanho da pélvis para verificar se é suficientemente grande em comparação 
com a cabeça do feto de modo a permitir um parto por via vaginal. 

Axila Pequena concavidade por baixo do antebraço onde se dá a junção do ombro com o tronco. 

B  

Bactéria Microrganismo microscópico e unicelular que, se patogénico, pode causar doença. 
Reproduz-se muito rapidamente pelo que se pode multiplicar rapidamente no corpo. 

Bactéria resistente Bactéria que não é destruída pela droga que normalmente a mata. 

Bacteriúria Presença de bactérias na urina. 

Banho de assento Mergulhar a zona genital num recipiente de água limpa e morna. Pode ser feito no pós-
parto para diminuir a dor resultante de uma episiotomia ou de rotura do períneo. Termos 
equivalentes: Banho semi-cúpio, Banho de bidé. 

Banho semi-cúpio Ver Banho de assento. 

Banho de bidé Ver Banho de assento. 

Bebé pré-termo Bebé nascido antes da 37ª semana de gravidez. 

Bebé de termo Bebé que nasceu após as semanas de gravidez requeridas (entre a 37ª semana e a 41ª 
semana + 6 dias). 

Bíceps médio A meio dos bíceps (músculo na parte interna do braço). 
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Bolsa de águas Um saco de membranas que envolve o bebé, no útero. 

Bólus Uma dose de droga endovenosa administrada rapidamente, de uma só vez. 

C  

Canal cervical 

Caput succedaneum 

Canal entre o colo do útero e o útero. 

Edema do couro cabeludo do feto normalmente por pressão do colo do útero. O edema 
pode ser exagerado na PPTP. 

Cateter urinário com 
balão (algália de Foley) 

Um cateter que é deixado na bexiga e uretra.  

Cavidade Um local profundo ou espaço no corpo. 

Cavidade peritoneal Espaço que contém os órgãos internos do abdómen. 

Cetoacidose Estado de desequilíbrio electrolítico com cetose e pH sanguíneo baixo. Pode ocorrer 
durante o trabalho de parto se a mulher ficar desidratada e cetónica. A mulher com cetose 
tem um hálito doce e frutado. O tratamento consiste na hidratação da mulher através da 
administração de líquidos e de hidratos de carbono. 

Cetonúria Presença de corpos cetónicos na urina. 

Choque Condição que ameaça a vida, caracterizada pela incapacidade do sistema circulatório para 
manter o débito normal nos órgãos (por exemplo, rins, coração e cérebro). 

Choque hemorrágico – resulta do baixo volume de sangue provocado pela perda excessiva 
deste. 

Choque séptico – resulta de uma infecção e é provocado pela acção de bactérias no sistema 
vascular. 

Choque séptico Infecção muito séria do sangue que provoca febre alta, hipotensão, pulso rápido e 
respiração rápida. O não tratamento deste problema leva a coma e morte. 

Cianose Coloração azulada da pele e mucosas devido à falta de oxigenação. 

Cifose Aumento da convexidade na curvatura na coluna vertebral torácica.  

Cistite Infecção da bexiga. 

Coagulação Agregação do sangue. 

Coagulação intravascular 
disseminada 

Perturbação na coagulação que resulta na formação disseminada de coágulos, muito deles 
nos capilares. Eventualmente a hemorragia ocorre dada a depleção de todos os factores da 
coagulação. Estes acontecimentos resultam em danos isquémicos nos órgãos e, a menos 
que seja instituído tratamento urgente, em morte. É despoletado por determinados estados 
que introduzem factores de coagulação na circulação, por exemplo, placenta abrupta, pré-
eclâmpsia grave e eclâmpsia, feto morto retido por várias semanas, embolia por líquido 
amniótico e algumas infecções graves. 

Cóccix Pequeno osso no fim do sacro formado por quatro vértebras fundidas. Forma uma 
articulação móvel com o sacro e move-se para trás durante o parto por via vaginal, 
aumentando o tamanho do estreito pélvico inferior. 
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Coma Estado de inconsciência do qual a pessoa não pode sair. Diz-se que a pessoa está em coma 
ou num estado comatoso. 

Compressão bimanual do 
útero 

Manobra efectuada para parar a hemorragia pós parto grave após a expulsão da placenta e 
quando o útero está atónico. A mão direita é inserida na vagina e fechada e colocada no 
fundo de saco vaginal anterior. A mão esquerda é fortemente pressionada contra o 
abdómen, por detrás do útero, de modo a aplicar pressão contra a parede posterior deste. É 
mantida esta pressão até a hemorragia estar controlada. Equivalente a massagem bimanual 
do útero. 

Contracção (da pélvis) Redução de tamanho. 

Contracção tetânica 
(do útero) 

Contracção permanente do útero sem períodos de relaxamento. 

Cordão umbilical Cordão que liga o feto à placenta. Os nutrientes e o oxigénio passam através da veia 
umbilical da placenta para o feto. Os produtos a eliminar passam do feto para a placenta 
através de duas artérias umbilicais.  

Corionamnionite Infecção das membranas que envolvem o feto no útero. 

Córion A membrana externa que envolve o bebé no útero. 

Coroamento 

 

Momento do nascimento em que o maior diâmetro do crânio do feto distende o orifício 
vaginal e a cabeça não retrocede durante as contracções vaginais. 

Corte gishiri Prática tradicional da etnia Hausa da Nigéria em que a vagina é cortada de modo a facilitar 
o parto quando este está retido. 

Crepitações Sucessão de pequenos ruídos finos e secos, por vezes também perceptíveis ao toque. 

Crepitações (rales) Som semelhante ao que se ouve quando os pulmões estão afectados. 

Crónico Prolongado ou permanente. 

D  

Decídua O endométrio (camada mais interior) do útero grávido. A parte da decidua que está por 
baixo da placenta é a decídua basal. A parte que cobre o restante útero é a decídua vera ou 
parietal. 

Decidua capsular A parte de decidua que envolve o embrião em desenvolvimento durante as 12 primeiras 
semanas de gravidez. 

Decúbito lateral Deitado de lado. 

Decúbito dorsal Deitado de costas. 

Deficiência Falta. 

Deficiência física Defeito no corpo que limita a capacidade da pessoa para levar uma vida normal. 

Deflexão Quando a cabeça está direita. Ocorre em posições occipito posteriores e pode causar parto 
prolongado dado que os diâmetros maiores da cabeça do feto têm de passar pela pélvis. 

Deformidade Distorção de qualquer parte do corpo. Malformação. 
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Delírio Estado de consciência alterado com discurso incoerente, alucinações e excitação. Ocorre, 
frequentemente, quando há febre elevada. 

Descolamento da placenta Separação prematura da placenta normalmente inserida (no segmento superior do útero) 
que ocorre após a 22ª semana de gravidez. Nestes casos pode estar presente dor abdominal 
e hemorragia. Se a hemorragia é oculta, isto é, por detrás da placenta, o abdómen 
apresentar-se-á duro e muito doloroso. O choque é grave e o sofrimento fetal comum. 

Desidratação Condição causada pela perda excessiva de fluidos corporais ou por ingestão insuficiente de 
líquidos. Os sinais de desidratação incluem boca seca, sede, olhos encovados, persistência 
da prega cutânea e diminuição do débito urinário. 

Desproporção cefalo-        
-pélvica 

Incompatibilidade entre a cabeça do feto e a pélvis por onde esta tem de passar. Pode ser 
devida a uma pélvis pequena ou com um formato anormal ou por um bebé grande ou com 
anomalias. 

Diagnóstico diferencial Decidir qual de duas ou mais condições pode ser a causa dos sinais e sintomas 
apresentados. 

Diâmetro Linha recta que passa no centro de uma circunferência ou de uma esfera. São descritos, e 
dadas as medidas, de uma série de diâmetros da pélvis e do crânio do feto. 

Diâmetro antero-posterior 
(da pélvis) 

Da frente para trás. A medida do promontório sagrado à sínfise púbica. 

Diâmetro mento-vertical 
(da cabeça) 

Distância entre o queixo e o vértex da cabeça. 

Diâmetro occipito-frontal 
(da cabeça) 

Distância entre a pirâmide nasal e a protuberância occipital (proeminência que pode ser 
palpada no occipital na face posterior da cabeça). É o diâmetro de apresentação quando a 
cabeça não está flectida e mede 11,5 cm.  

Diâmetro suboccipito-
bregmático (da cabeça) 

Distância entre a parte inferior do occipito à fontanela anterior. 

Disenteria Infecção dos intestinos devida a bactérias ou parasitas que causa dor abdominal e 
dejecções frequentes com sangue e muco. 

Distendido Esticado. 

Diurese aumentada Eliminação aumentada de urina. 

Diurético Droga administrada para aumentar a produção de urina. 

Doença inflamatória 
pélvica (DIP) 

Infecção dos órgãos reprodutivos (útero, trompas de falópio, ovários, paramétrio). A 
infecção pode seguir-se ao parto ou aborto, ser secundária a outras infecções do trato 
genital ou abdómen ou ter origem numa infecção sanguínea (por exemplo, tuberculose). 
Os sintomas incluem dor na região inferior do abdómen, febre e corrimento vaginal. A 
menos que seja tratada precocemente e de forma efectiva com antibióticos, pode causar 
bloqueio das trompas de falópio e originar infertilidade secundária. Pode-se tornar crónica.  

E  

Eclâmpsia Condição peculiar da grávida ou puérpera caracterizada por perda de consciência, convulsões 
seguida de coma mais ou menos prolongado. A mulher normalmente tem proteinúria e 
hipertensão. As convulsões podem surgir nos períodos pré, intra ou pós-parto. 
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Ecografia Técnica de diagnóstico médico que utiliza a reflexão (eco) de ultra-sons. Termos 
equivalentes: ultra-sonografia, eco, sonar. 

Edema Acumulação excessiva de líquidos nos tecidos do corpo. Causa ganho excessivo de peso e 
inchaço que forma depressões quando pressionado. Comum na gravidez, afecta, 
principalmente os pés e maléolos podendo estar também presente nas mãos, face ou ser 
generalizado. Já não é considerado um sinal significativo de pré-eclâmpsia dado ser 
comum em muitas gravidezes. 

Edema pulmonar Acumulação de líquidos no pulmão. 

Embolia pulmonar Quando a circulação pulmonar é bloqueada por um êmbolo (coágulo de sangue). 

Embolia por líquido 
amniótico 

Esta condição rara mas fatal é provocada pela entrada de líquido amniótico no aparelho 
circulatório da mãe através das vilosidades uterinas da placenta. Ocorre com maior 
frequência no parto ou no pós-parto imediato, a seguir a contracções muito fortes. Os 
sinais e sintomas incluem cianose, dor no peito, dispneia, hemorragia generalizada, 
expectoração espumosa, convulsões e colapso. 

Empatia Consciência e compreensão intelectual e emocional dos pensamentos, sentimentos e 
comportamentos do outro mesmo quando estes são de sofrimento ou perturbadores.  Saber 
colocar-se no lugar do outro. 

Endocardite Inflamação da membrana que envolve as cavidades do coração. 

Endométrio Camada interna do útero. 

Endometrite Infecção do endométrio (camada interna do útero). 

Enfarte Área de necrose (tecido morto) de um órgão, causada por isquémia local (isto é, por 
suprimento sanguíneo pobre). Os enfartes da placenta podem ser observados, 
especialmente em casos de hipertensão na gravidez. 

Epigastro A região superior média do abdómen. 

Episiotomia Corte feito no períneo antes do coroamento da cabeça do bebé para facilitar o nascimento. 
Não deve ser feito por rotina mas apenas quando há sofrimento fetal, de modo a acelerar o 
nascimento antes de partos vaginais complicados, por exemplo, apresentação pélvica, 
distocia do ombro e para bebés pré-termo de modo a aliviar a pressão no crânio mole (para 
prevenir lesões cerebrais). 

Escoliose Desvio lateral na coluna vertebral que normalmente é vertical e recta. 

Esfregaço Amostra de células superficiais, por exemplo, do colo do útero ou vagina, que pode ser 
examinada microscopicamente e que dá informação sobre o nível de hormonas e doença 
maligna num estado precoce. 

Espasmos Contracções musculares repentinas, fortes e involuntárias. 

Espécimen Amostra ou parte de algo retirado para determinar o carácter do todo (por exemplo, 
espécimen de urina). 

Espinhas isquiáticas Duas protuberâncias da pélvis que se projectam na cavidade pélvica e podem ser palpadas 
lateralmente no exame vaginal. Termo equivalente: Tuberosidades Isquiáticas. 

Espumar Formação de pequenas bolhas formadas por agitação dos líquidos. Espuma na boca: ocorre 
durante um ataque devido às bolhas de saliva e de muco. 
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Estase (da urina) Fica parada, não flui adequadamente. 

Estatística Colecção de factos numéricos. 

Estenose (da vagina) Estreitamento da vagina que, habitualmente, se deve à cicatrização causada pela mutilação 
genital ou por lacerações não reparadas. 

Estreito pélvico inferior Estreito ósseo da pélvis em forma de diamante pelo qual passa o feto ao nascer. 

Estreito pélvico superior Primeira porção da pélvis verdadeira pela qual o feto tem de passar. Regra geral, se o feto 
conseguir entrar no estreito pélvico superior deverá ser capaz de passar pelo resto da 
pélvis. 

Exoftalmia Protuberância ocular. 

Expectoração Matéria expelida pelos pulmões, brônquios e traqueia, através da boca. 

Expansores do plasma Soluções que contêm um substituto do plasma que, quando administrado por via 
endovenosa, fica nos vasos sanguíneos e atrai fluidos dos tecidos. 

Extensão (cabeça) Quando a cabeça está para trás. 

Extensão Alongamento. Oposto da flexão. Utilizada para descrever o mecanismo pelo qual a cabeça 
nasce, isto é, após a flexão há extensão da cabeça para permitir o nascimento da testa, face 
e queixo. 

Extracção por vácuo Procedimento no qual uma ventosa de metal ou plástico é aplicada na cabeça do bebé 
através da formação de vacum. Ao puxar cuidadosamente a corrente ligada à ventosa 
durante as contracções, a cabeça do bebé desce suavemente através do canal de parto. É 
importante verificar que não há desproporção cefalo-pélvica antes de tentar fazer uma 
extracção por vácuo.  

F  

Factor de risco Factor que torna uma condição mais provável de acontecer ou mais perigosa. 

Factores evitáveis Factores que causam ou contribuem para a morte materna quando existe um desvio dos 
cuidados gerais e aceites. 

Factor Rhesus 

 

Antigénio presente nas células vermelhas da maioria das pessoas. Os que possuem este 
antigénio são “rhesus positivo” os que não o têm são “rhesus negativo”. A 
incompatibilidade rhesus ocorre quando a mãe é “rhesus negativo” e o feto “rhesus po”. 

Fatal Que acaositivba em morte. 

Fétido Que cheira muito mal. 

Feto-morto Nascimento de um bebé morto (após as 22 semanas de gravidez) 

Fibróide Tumor benigno do miométrio (músculo do útero). 

Fístula Passagem anormal, ou comunicação, entre dois órgãos como, por exemplo, a bexiga e a 
vagina (fístula vesicovaginal,) ou a vagina e o recto (fístula rectovaginal). É uma 
complicação grave da paragem na progressão do trabalho de parto e resulta em 
incontinência vesical ou urinária. Normalmente é necessária reparação cirúrgica. 
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Flectido Dobrado para a frente. 

Flexão (da cabeça do feto) Quando a cabeça está dobrada para a frente. 

Flexível Dobra-se facilmente sem partir. 

Flutuante Que dá a sensação de ondulação à palpação por conter líquido (por exemplo, pus num 
abcesso). 

Fontanela Pontos moles da cabeça do bebé. A fontanela anterior, com a forma de um losango, é um 
espaço membranoso na parte da frente da cabeça no local de convergência das quatro 
suturas. A fontanela posterior é um espaço membranoso em forma de triângulo na parte de 
trás da cabeça no local de convergência de três suturas. 

Fossa cubital Depressão no membro superior em frente ao cotovelo. 

Fotofobia Intolerância à luz. 

Fundos de saco vaginais Espaço entre a parede vaginal e a porção vaginal do colo do útero. Existem quatros fórnix: 
anterior, posterior e dois laterais. 

Fundo de saco anterior Espaço em forma de saco entre o útero e a bexiga. Termo equivalente: saco uretro-vesical. 

Fundo de saco posterior Espaço em forma de saco entre o recto e o útero. Termo equivalente: Saco de Douglas. 

Fundo Parte superior, arredondada do útero, acima da inserção das trompas de falópio. 

G  

Glândulas de Bartholin Duas glândulas pequenas, produtoras de muco, uma de cada lado do orifício vaginal. 

Grande mal epiléptico Crise convulsiva epiléptica seguida de perda de consciência. 

Grande multiparidade  Ter parido seis ou mais crianças. 

Gravidade específica Peso relativo de qualquer matéria (por exemplo, urina) expressa pela razão entre o peso 
dessa matéria e o peso do mesmo volume de água. A gravidade específica da água é 1. 

Gravidez múltipla Gravidez de mais de um feto, como no caso dos gémeos. 

H  

Hematémese Vómito de sangue. 

Hematócrito Percentagem do volume das células vermelhas numa amostra de sangue. A sua 
quantificação obtém-se por centrifugação (girar muito depressa) da amostra. É o teste de 
rastreio para a anemia. 

Hematoma Colecção de sangue num órgão ou tecido devido à rotura de um vaso sanguíneo. 

Hemiplegia Paralisia de uma parte do corpo. 

Hemoglobina Substância das células vermelhas que transporta oxigénio dos pulmões para os tecidos. 
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Hemoglobinopatias Alterações no sangue causadas por formas anormais de hemoglobina (por exemplo, doença 
das células facilformes, talassemia). Nestes casos há anemia grave. 

Hemorragia pós-parto por 
atonia uterina 

Ocorre no local da placenta uma vez que o útero não se consegue contrair adequadamente, 
os vasos não são comprimidos e a hemorragia não é controlada. Qualquer condição que 
interfere com a contracção uterina, como seja a retenção da placenta, predispõe a 
hemorragia atónica. 

Hemorragia Perda excessiva de sangue dos vasos sanguíneos danificados. Pode ser externa ou interna. 

Hemorragia cerebral Sangramento no cérebro por rotura de um vaso sanguíneo. 

Hemorragia pré-parto Hemorragia do tracto genital a qualquer altura depois das 22 semanas de gestação e antes 
do nascimento do bebé. São duas as causas principais de hemorragia pré-parto: placenta 
prévia e placenta abrupta. 

Hemorragia pós-parto Perda de 500 ml ou mais de sangue do tracto genital, após o parto. A causa mais comum é 
a atonia (tónus muscular fraco) do útero. Pode também ser causada por trauma do trato 
genital, por exemplo, lacerações da vagina, colo do útero ou segmento inferior do útero. A 
hemorragia pós parto é a causa mais frequente de morte materna. 

Hemorragia pós-parto 
precoce 

Inclui todas as ocorrências de hemorragia nas 24 horas a seguir ao parto. A quantidade de 
sangue é 500 ml ou mais. 

Hemorragia pós-parto 
tardia 

Inclui todos os casos de HPP que ocorrem entre as 24 horas e as 6 semanas após o parto. 

Hemorragia 
subaracnoideia 

Hemorragia entre as membranas que envolvem o cérebro devido à rotura de um vaso 
sanguíneo. 

Hemorragia traumática Em obstetrícia ocorre em consequência de traumatismo do tracto genital. 

Hipertensão essencial Tensão arterial elevada cuja causa não se conhece. 

Hidratação Absorção de, ou combinação com, água. 

Hidrocefalia Condição caracterizada pela acumulação de líquido cefalorraquidiano no crânio. O bebé 
com hidrocefalia tem uma cabeça aumentada e uma testa proeminente. Os casos graves são 
incompatíveis com a vida mas os ligeiros podem ser tratados através de uma intervenção 
que desvia o excesso de líquido do cérebro para a corrente sanguínea. 

Hiperémese gravídica Vómitos excessivos durante a gravidez. É um problema grave que causa desidratação e 
cetose e, caso não seja tratada, piora o estado da mulher. Podem ocorrer danos renais e 
hepáticos que conduzem a coma e morte. 

Hiperhidratação Ver Intoxicação hídrica. 

Hipertensão Tensão arterial elevada. 

Hipertónico Com tónus excessivo. As contracções uterinas hipertónicas são anormais, extremamente 
dolorosas e com um pequeno intervalo entre elas. Normalmente resultam em sofrimento 
fetal e podem causar rotura do útero. Muitas vezes associadas ao parto prolongado e 
difícil, uso excessivo de fármacos tocolíticos para aumentar ou induzir o trabalho de parto. 

Hiponatremia Quando não existe sódio suficiente (sal) no sangue. 

Hipovolemia Diminuição anormal da quantidade de sangue no corpo. Pode acontecer devido a perdas 
excessivas de sangue (por exemplo, hemorragia pós-parto). 
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Hipoxia Quando não existe oxigénio suficiente para suprimir as necessidades dos tecidos. 

I  

Idiopática Que se desconhece a causa. 

Iminente Que acontecerá brevemente. 

Incisão Corte cirúrgico. 

Infertilidade Incapacidade ou dificuldade em conceber. 

Infiltração (do anestésico 
local) 

Método de injecção de uma anestésico local que é feito em diferentes planos a partir de 
uma ponto central de modo a anestesiar a área desejada. 

Intermédio No meio. 

Interno Na parte de dentro. 

Intoxicação hídrica Condição resultante por excesso de líquidos em circulação e insuficiência de sódio. Pode 
ser causada por transfusão excessiva e pode conduzir a náuseas, vómitos e, em casos 
graves, convulsões, coma e morte. Termo equivalente: Hiperhidratação. 

Intraparto Durante o parto. 

Intraperitoneal Na cavidade peritoneal. 

Inventário Lista detalhada. 

Inversão uterina O fundo do útero é forçado para o colo do útero e prolapsa para o interior ou exterior da 
vagina. É uma emergência obstétrica grave que conduz a choque grave. O útero deve ser 
reposicionado o mais depressa possível. 

Involução do útero Retorno do útero ao tamanho normal, após o parto. A involução ocorre por autólise (destruição) 
e isquémia (diminuição do suprimento sanguíneo) do excesso de fibras musculares. Começa 
logo após o nascimento e termina ao fim de seis semanas. 

Istmo A ligação entre o corpo do útero e o colo do útero. 

J  

Joelho em extensão Esticar a perna. 

L  

Lactato de sódio Solução de lactato de sódio, cloreto de sódio, cloreto de potássio e cloreto de cálcio que 
pode ser administrada por via endovenosa. 

Laparotomia Operação em que o abdómen é aberto. 

Lateralmente De um dos lados. 
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Leucopenia Diminuição anormal do número de células brancas, células estas que combatem a infecção. 

Ligamento largo Duas membranas do peritoneu que cobrem o útero e que se estendem à parede pélvica 
ajudando a fixá-lo. Contêm as trompas de falópio, paramétrio, vasos sanguíneo e nervos. 

Líquido amniótico Líquido produzido e contido no âmnios. Durante a última metade da gravidez também 
contém líquido dos pulmões e rins do feto. Este líquido cria o espaço para o crescimento 
do feto e, na gravidez avançada e parto, equilibra a pressão exercida pelas contracções, 
temperatura e fornece substâncias nutritivas ao feto. 

Líquido cefalorraquidiano Líquido que se encontra no cérebro e na medula espinal. 

Liquor Outra designação para líquido céfalorraquidiano. 

Lóquios Excreção vaginal após o parto. É composta por sangue, muco, restos de decídua e outros 
produtos da descamação do útero. Durante os primeiros 2 a 3 dias são compostos 
principalmente de sangue. Posteriormente assumem uma coloração rosada/ acastanhada 
que contém mais líquido seroso e, finalmente uma coloração branca composta por células 
sanguíneas da série branca e muco. Os lóquios duram entre 2 a 3 semanas após o 
nascimento. Lóquios vermelhos profusos e persistentes podem estar associados com 
retenção de produtos da concepção. Lóquios com cheiro fétido são sinal de infecção.  

M  

Malares Ossos das bochechas. 

Mamas engorgitadas Acumulação dolorosa de secreções nas mamas, muitas vezes acompanhada de estase 
venosa e linfática e edema, no início do aleitamento. A amamentação frequente e o 
posicionamento correcto do bebé na mama ajuda a aliviar este estado. 

Malnutrição Nutrição inadequada que resulta de uma dieta pobre ou de um defeito no metabolismo que 
impede que o organismo utilize, de forma efectiva, os alimentos. Os sintomas de 
malnutrição são fraqueza física, letargia e sensação de alheamento da realidade. Na fome 
pode estar presente edema, distensão abdominal e perda excessiva de peso. 
Adicionalmente podem estar presentes sinais de deficiência de várias vitaminas. 

Marginal No limite. 

Mastite Infecção da mama. Uma zona da mama fica dolorosa, ruborizada e quente e a mulher, 
geralmente, não se sente bem. A infecção responde bem ao tratamento com antibióticos. 
Se não for tratada pode originar abcesso mamário. 

Mastoidite Infecção do osso por de trás da orelha. Pode ser uma complicação da otite média (infecção 
do ouvido médio). 

Mecónio Substância verde escura presente no intestino do feto de termo. É composta por pigmentos 
e sais biliares, muco, células epiteliais e, por vezes, líquido amniótico. É a primeira 
dejecção do bebé e mantém-se durante 1 a 2 dias. Ocasionalmente pode ser eliminado no 
útero constituindo um sinal de sofrimento fetal. 

Mediano  Situada na linha média do corpo ou de uma estrutura. 

Meningite Infecção das membranas que envolvem o cérebro. 

Miométrio Camada muscular do útero. 
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Moldagem (da cabeça do 
feto) 

Sobreposição dos ossos do crânio do feto nas suturas e fontanelas de modo a permitir a 
adaptação dos ossos à pélvis pela qual tem de passar. O diâmetro de apresentação diminui 
e o diâmetro dos ângulos direitos aumenta. Se a moldagem for excessiva (por exemplo, 
paragem na progressão do trabalho de parto) na posição errada, como acontece nas más 
posições e apresentações, ou for demasiado rápida, há o perigo de hemorragia 
intracraniana. 

Mola hidatiforme Gravidez anormal que resulta da degeneração do ovo e cujo aspecto se assemelha a um 
cacho de uvas. É necessário terminar a gravidez e essencial continuar o seguimento dado o 
risco de desenvolvimento de coriocarcinoma. 

Monoplegia Paralisia de um membro (superior ou inferior). 

Morte intra-uterina Quando o bebé morre ainda no útero. 

Morte obstétrica directa Morte por complicações obstétricas na gravidez, parto ou puerpério resultantes de 
intervenções, omissões, tratamento incorrecto ou combinação de todas as anteriores.  

Morte obstétrica indirecta Morte que resulta de uma doença existente previamente ou que se desenvolveu durante a 
gravidez e que não tem causas obstétricas mas que é agravada pelos efeitos fisiológicos da 
gravidez. 

Multípara Uma mulher que pariu duas ou mais crianças. 

Mutilação genital Prática cirúrgica tradicional em que se corta parcial, ou totalmente, os órgãos genitais 
externos da mulher. Na sua forma mais extrema, chamada de infibulação, os dois lados da 
vulva são unidos e suturados de modo a deixar uma abertura muito pequena. 

N  

Nado morto Bebé que nasce morto (após as 22 semanas de gravidez). 

Necrose Morte dos tecidos. 

Necrose cortical Morte do tecido que compõe a parte externa de um órgão (por exemplo, um rim). 

Nuca Parte de trás do pescoço. 

Nulípara Mulher que nunca pariu. 

Nanismo nutricional Quando a pessoa é baixa, frequentemente, devido a uma ingestão alimentar insuficiente 
durante a infância. 

O  

Obesidade Acumulação excessiva de gordura no corpo. O aumento de peso é superior ao considerado 
desejável relativamente à idade, altura e estrutura óssea. Na gravidez, as mulheres obesas 
estão em maior risco de complicações (como hipertensão). 

Oblíquo Inclinado, diagonal.  

Occipício Área da cabeça que fica abaixo da fontanela posterior, na junção com o pescoço. Termo 
equivalente: occiput. 

Occiput Ver occipício. 
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Occipício posterior 
persistente 

O feto tem o occipício (parte posterior da cabeça) directamente virada para a parte 
posterior da pélvis da mãe. Habitualmente a cabeça flecte e roda para uma posição 
anterior. Na posição occipício posterior persistente não há rotação e o bebé nasce com a 
face para o púbis. Normalmente o parto é mais difícil dado que os diâmetros da cabeça do 
feto que têm de passar no canal de parto são maiores, as contracções podem ser menos 
efectivas, a dilatação cervical mais lenta, a descida do feto atrasada e os traumatismos da 
mãe e da criança mais frequentes. 

Oligúria Produção diminuta de urina. Pode estar associada com comprometimento da função renal 
após complicações graves como hemorragia, pré-eclâmpsia e eclâmpsia e choque séptico. 

Orifício Abertura. 

Osteomalacia Raquitismo do adulto. É causada por deficiência grave de vitamina D que resulta no 
amolecimento doloroso dos ossos.  

Ostício Abertura. Osso. 

Orifício cervical O orifício interno é a abertura interna entre o colo do útero e o corpo do útero e o externo é 
a abertura entre o colo do útero e a vagina. Após o apagamento do colo do útero no 
trabalho de parto, apenas há um orifício que fica entre o segmento inferior do útero e a 
vagina. 

Otite média Infecção do ouvido médio. Normalmente surge como complicação de uma infecção do 
tracto respiratório superior. Os sintomas incluem dor e febre. 

Oxigénio Gás incolor e inodoro essencial à vida. Constitui 21% da atmosfera e entra nos pulmões 
através do processo de respiração. Circula no sangue para oxigenar todos os tecidos do 
corpo. A falta de oxigénio (hipoxia) causa cianose (coloração azulada da pele e mucosas). 
A anóxia (sem oxigénio) conduz à morte e é uma causa comum de morte perinatal. 

Ocitócico Termo que se aplica a drogas que estimulam as contracções do útero de modo a induzir ou 
acelerar o parto, ou para prevenir ou tratar a hemorragia pós parto. 

P  

Paramétrio Tecido conectivo que envolve a porção inferior do útero. Ocupa os espaços entre o útero e 
os órgãos com ele relacionados. 

Parametrite Infecção do paramétrio. 

Paridade Número de crianças paridas pela mulher. 

Parteira tradicional Nome dado às parteiras que, tradicionalmente, assistem as mulheres ao nível comunitário. 
A maioria é analfabeta e torna-se parteira sem formação. Estão a ser feitos esforços para 
lhes dar treino básico durante algumas semanas e para as encorajar a usar os kits de parto 
básicos mas essenciais. 

Partograma Registo de todas as observações feitas à mulher no parto, na qual o principal destaque é o 
registo gráfico da dilatação cervical avaliada por exame vaginal e da descida da cabeça do 
feto. Inclui uma linha de acção e uma linha de alerta que, caso sejam ultrapassadas durante 
o registo da dilatação cervical, indicam que o parto está a progredir mais lentamente que o 
normal e é necessário intervir. 

Parto precipitado Parto que decorre muito rapidamente e que se caracteriza por contracções fortes e 
dolorosas. 

Patogénico Agente ou microrganismo que causa doença, por exemplo, bactéria patogénica. 
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Parto induzido Parto que tem início artificialmente por administração endovenosa de oxitocina ou por 
rotura das membranas. 

Parto prolongado Trabalho de parto que excede as 12 horas. 

Pé boto Pé malformado. Anomalia congénita em que o pé se desenvolve num ângulo anormal 
relativamente à perna. 

Pericardite Inflamação do saco que contém o coração. 

Perimétrio  Camada mais externa do útero. Cobre o útero como uma folha e estende-se às paredes 
laterais da pélvis formando os ligamentos largos.  

Perinatal Período imediatamente antes e depois do parto. 

Períneo Área compreendida entre o arco púbico e o cóccix. Em obstetrícia o corpo perineal é 
constituído, anteriormente, pela pirâmide fibro-muscular entre o terço inferior da vagina e 
lateralmente pelas espinhas isquiáticas. Na segunda etapa do parto torna-se mais fino e 
estica durante o nascimento do bebé, sendo que em alguns casos, se rompe. 

Peritoneu Membrana que cobre os órgãos internos do abdómen e que “forra” a cavidade abdominal e 
pélvica.  

Peritoneu parietal Peritoneu que forra a cavidade pélvica e abdominal. 

Peritoneu visceral Cobre os órgãos abdominais, segurando-os na sua posição.  

Peritonite  Infecção do peritoneu. 

Pista Facto que guia ou sugere uma linha de inquérito numa investigação. 

Placenta encarcerada Descreve a situação em que a placenta não foi expulsa nos 30/60 minutos após o 
nascimento do bebé. 

Placenta prévia Placenta anormalmente situada no segmento inferior do útero, cobrindo total ou 
parcialmente o orifício interno (abertura entre o útero e o colo do útero). A distensão do 
segmento inferior do útero durante o último trimestre de gravidez causa separação da 
placenta da parede uterina. Como resultado podem ocorrer episódios de hemorragia 
vaginal, habitualmente indolor. O perigo é a ocorrência de uma hemorragia catastrófica no 
último trimestre de gravidez.  

Placenta sucenturiada Placenta que na sua constituição tem um lóbulo extra de tecido placentário situado na 
membrana do saco fetal. 

Pleuresia Infecção da membrana que cobre os pulmões e a parede do tórax (pleura). 

Pielonefrite Infecção dos rins geralmente devido à subida de bactérias provenientes da bexiga. 

Polidrâmnio Excesso de líquido amniótico. Está associada principalmente com a gravidez múltipla, 
anomalias do feto, diabetes e hidrópsia fetal, um estado raro caracterizado por doença 
hemolítica severa. 

Poliúria Excessiva produção de urina. 

Posição de litotomia A mulher está deitada em decúbito dorsal com os membros inferiores afastados e 
suportados pelos estribos e braçadeiras das perneiras. 

Pós-parto Depois do parto. 

Posterior Situada na parte de trás do corpo ou de uma estrutura. 
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Potência Poder de um agente medicinal para produzir efeito. 

Pré-eclâmpsia Condição específica da gravidez que surge após a 20ª semana de gestação e que se 
caracteriza por hipertensão e proteinúria. Podem estar presentes edemas no entanto estes 
não são sinal cardinal dado que estão presentes na maioria das gravidezes. Se não for 
controlada, a pré-eclâmpsia pode conduzir a eclâmpsia que se caracteriza por ataques 
convulsivos, seguidos de coma e tem uma elevada taxa de mortalidade. 

Pré-parto Antes do nascimento. 

Primipara Mulher que só pariu uma criança viva. 

Primigrávida Mulher grávida pela primeira vez. 

Proeminência cefálica A parte da frente da cabeça. 

Profilático  Que previne a doença. 

Promontório do sacro Parte da primeira vértebra do sacro que se projecta para dentro do estreito pélvico superior. 

Prostrado Meio a dormir, sonolento. Pouco reactivo. 

Proteinúria Presença de proteínas na urina. As causas são a contaminação por corrimento vaginal, 
infecção ou pré-eclâmpsia. Deve ser sempre investigada dado que se for devida a pré-
eclâmpsia é um sinal grave. Se for causada por infecção é necessário o tratamento com 
antibióticos. 

Puerpério Período de 42 dias a seguir ao parto. O mesmo que período pós-parto.  

Punção lombar Procedimento em que é introduzido um cateter no espaço subaracnoideu entre a terceira e 
quarta vértebras lombares para obter uma amostra do líquido cefalo-raquidiano para 
análise e medir a pressão do líquido. Pode também ser realizada para raqui-anestesia. 

Punção venosa Punção de uma veia de modo a obter uma amostra de sangue ou a administrar uma solução 
endovenosa. 

Púrpura Pequena hemorragia da pele. 

Púrpura 
trombocitopénica 
idiopática 

Condição de causa desconhecida caracterizada por diminuição das plaquetas levando a que 
o sangue não coagule normalmente. 

R  

Rácio de Mortalidade 
Materna 

Rácio que estima o risco de morrer por causas associadas com a gravidez, parto e 
puerpério, em que o numerador é o número total de mulheres com mortes atribuidas à 
gravidez, parto e puerpério, e o denominador o número de nados-vivos ocorridos na 
população em estudo e no mesmo período de tempo que o denominador (geralmente um 
ano). 

Raquitismo Amolecimento dos ossos devido à deficiência de vitamina D durante a infância. 

Reclinado  De costas com a cabeça e os ombros levantados. 

Repugnante (cheiro) Que cheira muito mal. 
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Reanimação Recuperar a vida ou a consciência de uma pessoa que aparentemente está morta. 
Ressuscitar. 

Retracção Puxado para trás. 

Retroplacentária Atrás ou por baixo da placenta. 

Reversível Que volta ao normal. 

Reversão Mudança ou mudança na direcção oposta.  

Rotação (da cabeça do 
feto) 

O movimento da cabeça do feto à medida que este desce pelo canal de parto. 

Rótula Osso situado na parte da frente do joelho e que forma a cápsula rotular. 

Rotura Rebentamento de uma estrutura, por exemplo, rotura do útero a seguir à PPTP. 

Rotura do útero Rebentamento ou laceração do útero devido à PPTP. 

Rotura prolongada das 
membranas 

Rotura das membranas por mais de 12 horas/18 horas independentemente do início ou não 
do parto. 

S  

Saco de Douglas Ver: Fundo de saco posterior, Fundos de saco vaginais. 

Saco fetal Um saco de membranas que envolve o bebé, no útero – “Bolsa de águas”. 

Saco uretro-vesical Ver: Fundo de saco anterior, Fundos de saco vaginais. 

Sacro Parte mais inferior da coluna vertebral, formada por cinco vértebras sagradas. 

Saneamento Estabelecimento de condições favoráveis à saúde. Inclui a eliminação segura das fezes 
usando latrinas adequadas de modo a evitar a transmissão de doenças. 

Segmento  Secção ou parte de algo. 

Septicemia Presença e multiplicação no sangue de bactérias nocivas que causa febre elevada e 
arrepios. Quando não tratada a septicemia pode levar a choque e morte. 

SIDA Síndroma da Imunodeficiência Adquirida. 

Sincipúcio Parte superior da cabeça. Termo equivalente: Sínciput. 

Sínciput Ver Sincipúcio. 

Sinfisiotomia Incisão cirúrgica na sínfise púbica para aumentar o diâmetro pélvico inferior quando há 
desproporção cefalo-pélvica. É um procedimento de emergência alternativo quando não há 
condições para a realização segura de cesariana. 

Sínfise púbica Área cartilaginosa onde se juntam os dois ossos pélvicos, situada na parte da frente da 
pélvis. 

Sinusite Infecção das cavidades dos ossos cranianos de cada um dos lados do nariz e acima dos 
olhos. 
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Sépsis puerperal Infecção do tracto genital que se desenvolve a qualquer altura entre a rotura das 
membranas ou parto e o 42º dia após o nascimento ou aborto. 

Sobrecarga circulatória Sobrecarga da circulação. Pode ocorrer em casos de administração excessiva de líquidos 
endovenosos. Conduz a problemas respiratórios, devido à acumulação de líquidos nos 
pulmões, e a falência cardíaca. 

Soro fisiológico Solução de 0,9% de cloreto de sódio (sal) que pode ser administrada por via endovenosa. 

Subinvolução (do útero) O útero não reduz o tamanho normalmente (involui lentamente), no pós-parto imediato. 

Sulco nadegueiro Linha de clivagem entre as nádegas na qual se encontra o ânus. 

Sutura sagital Linha membranosa entre os ossos da cabeça do feto que vai da fontanela posterior à 
fontanela anterior.  

Status Posição social, importância relativa de uma pessoa. 

T  

Tala Tira de material rijo (como, por exemplo, madeira) utilizada para imobilizar uma parte 
móvel do corpo. 

Taxa de Mortalidade 
Materna 

Taxa que estima o risco de morte materna utilizando como numerador as mortes maternas 
atribuidas à gravidez e/ou puerpério e como denominador o número total de mulheres 
expostas a estes riscos. Como é impossível conhecer exactamente o número total de 
mulheres expostas a estes riscos, recorre-se ao rácio de mortalidade materna. 

Tétano  Doença causada por microrganismos que se encontram no solo e pó e que é espalhada pelas 
fezes animais e humanas. Os microrganismos entram no corpo através de uma solução de 
continuidade na pele e provocam um estado grave de espasmos musculares e convulsões que 
conduzem à morte. Dado que a rigidez do maxilar é, frequentemente o primeiro sinal, é 
também conhecido por trismo. Esta doença grave pode ser prevenida através da imunização 
adequada com o toxóide tetânico. 

Testículos Duas glândulas do escroto que produzem os espermatozóides e as hormonas sexuais 
masculinas. 

Tipagem Determinação do grupo sanguíneo (A, B, O, AB, Rh). 

Tórax Peito. 

Trabalho de parto falso Contracções uterinas dolorosas não acompanhadas de apagamento do colo do útero ou 
dilatação. São, habitualmente irregulares e cessam, espontaneamente, ao fim de algumas 
horas. 

Tracto genital O percurso formado pelos órgãos genitais, incluindo o útero, colo do útero, vagina e vulva. 

Transfusão feto-materna Passagem de sangue fetal para a circulação sanguínea materna, através da placenta. 

Tratamento profilático 
com antibiótico 

Administração de antibióticos para prevenir a infecção. 

Trauma Agressão. Lesão produzida localmente por uma acção violenta exterior. 

Traumático  Devido a agressão. Relativo a um trauma ou a um traumatismo. 
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Tremores  Contracções involuntárias, pequenas e repentinas. 

Tromboflebite  Inflamação de uma veia superficial, acompanhada pela formação de um coágulo. Nestes 
casos, o coágulo raramente se separa da parede da veia pelo que o risco de embolismo é 
pequeno. 

Trombose Formação de um coágulo de sangue. Ocorre em veias profundas e se houver destacamento 
do coágulo da parede do vaso, há um risco sério de embolismo e morte. 

Trombose venosa 
profunda 

 

Transitório 

Formação de um trombo (coágulo) numa veia profunda (mais frequente na perna ou 
pélvis). Causa dor e edema ao andar. Se o coágulo se destaca da parede da veia pode ser 
levada, pela corrente sanguínea para o coração ou pulmões causando colapso e, caso a 
reanimação imediata não seja feita com sucesso, morte. 

Temporário, que não dura muito tempo. 

Tuberosidade Isquiática Ver Espinhas Isquiáticas. 
 

Tumor Crescimento de tecido novo que pode ser benigno ou canceroso. 

U  

Ultra-som Som em frequências superiores ao limite normal de audição utilizadas em obstetrícia (e 
noutros ramos da medicina) na ecografia (ultra sonografia). É utilizado para avaliar a 
maturidade e tamanho do feto, localizar o sítio da placenta, diagnosticar anomalias fetais e 
tumores pélvicos. 
 

Úmero Osso que vai do ombro ao cotovelo. 

Uremia Excesso de ureia no sangue. Normalmente revela falência renal. 
 

Útero em involução Útero que regressa ao tamanho normal após o parto. 

V  

Valor preditivo Os valores preditivos de alguns factores de risco são baixos. Isto quer dizer que a 
probabilidade de a doença ou enfermidade estar presente quando o factor de risco está 
presente, é baixa. 
 

Veia cubital média Veia situada na linha média da fossa cubital. 

Veias varicosas Veias anormalmente tortuosas e distendidas. Se se tornarem dolorosas durante a gravidez, 
a mulher deve ser aconselhada a usar meias de suporte (que devem ser calçadas antes desta 
se levantar de manhã) e a repousar com os membros inferiores elevados ao nível do 
coração. Termo equivalente: varizes. 

Varizes 
 
Ver Veias varicosas. 

Vértex 
 
Área da cabeça entre a fontanela anterior e posterior e as duas proeminências parietais 
(alto de cada lado da parte superior da cabeça). No parto normal, quando a cabeça está 
bem flectida, o vértex é a parte que se apresenta. 

VIH 
 
Vírus da Imunodeficiência Humana. 
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Vírus 
 
Pequeno agente infeccioso que cresce e se reproduz nas células vivas. As viroses podem 
atravessar a placenta e causar anomalias no feto, especialmente no primeiro trimestre. 

Virilha 
 
Depressão na transição do abdómen e a coxa. 

Virulento 
 
Que causa doença severa. 

Vitaminas 
 
Nutrientes essenciais. As vitaminas A, todo o complexo B, C, D, E e K são essenciais à 
nutrição e à saúde. A sua deficiência causa uma série de problemas de saúde. 

Vitamina D 
 
Vitamina necessária para o desenvolvimento normal do osso. 
 

Z  

Zona lombar Parte das costas entre o tórax e a pélvis. 
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