Se o bebé nascer em boas condições, ele será imediatamente colocado sobre a barriga em
contacto com a sua pele (se pretender que seja de outra forma por favor avise antecipadamente). Ser-lhe-á administrada ocitocina por via endovenosa (ou intramuscular se o cateter
não estiver funcionante) para aumentar a contração do útero e reduzir a quantidade de sangue perdido. O cordão umbilical só será laqueado e cortado 1-2 minutos após o nascimento (caso pretenda que seja de outra forma por favor avise antecipadamente). Se o seu grupo
sanguíneo for Rh negativo, será colhido sangue do cordão
umbilical para determinar o grupo sanguíneo do bebé.
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A exteriorização da placenta pode demorar até 30 minutos
se a perda de sangue for escassa e é realizada por tração do
cordão e massagem do útero ou novos esforços expulsivos
maternos. Segue-se uma avaliação intervalada da tensão arterial, do estado de contração do útero e da perda sanguínea.
Ser-lhe-ão trazidos alimentos quando tiverem passado cerca
de 2 horas após o nascimento.

O que esperar para o bebé quando este nascer?
Se o bebé nascer em boas condições não há necessidade de aspirar as vias aéreas. Se
pretender poderá ficar em contacto com a sua pele durante a primeira hora de vida e poderá
iniciar logo a amamentação. Após este tempo, o bebé será pesado, vestido e identificado com
uma pulseira. De acordo com as recomendações nacionais, os bebés devem receber na primeira hora de vida uma injeção intramuscular de vitamina K para prevenir a doença hemolítica do recém-nascido. Segundo a lei portuguesa, o bebé tem individualidade jurídica e
interesses que necessitam de ser defendidos, pelo que a administração de medicamentos
oficialmente recomendados não é deixado ao critério dos pais. Após estes cuidados iniciais o
bebé é colocado novamente ao lado da mãe.
Caso o bebé necessite de apoio adicional para respirar, poderá ser necessário laquear o
cordão umbilical mais precocemente, para que seja levado para uma mesa apropriada onde
são prestados cuidados especiais de reanimação.

Quando irei sair do Bloco de Partos?
Passadas cerca de 2 horas após o parto, estando o estado de saúde da mãe e do bebé estáveis, serão ambos transferidos para a enfermaria do Puerpério (pós-parto) localizada no
Piso 5 do hospital.

—
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Bem-vinda ao Bloco de Partos
Queremos que viva este momento importante da sua vida com conforto e segurança e que seja
para si uma experiência positiva em todas as vertentes.

Instalações
O Bloco de Partos dispõe de 7 quartos de parto, um bloco operatório
e um quarto de recobro cirúrgico.

A equipa
No Bloco de Partos está permanentemente disponível uma equipa de
Médicos Obstetras e Anestesiologistas, Enfermeiros de Obstetrícia e
de Cuidados Gerais, e Assistentes Operacionais. Contamos ainda com
o apoio permanente à chamada de Neonatologistas da unidade de cuidados intensivos neonatais do hospital.
Se o seu trabalho de parto estiver a evoluir normalmente, provavelmente terá contacto apenas
com um pequeno número destes profissionais. Caso pretenda falar com algum elemento da
equipa por favor carregue uma vez no botão de chamada no quarto.

Acompanhamento permanente
Para que se sinta mais apoiada do ponto de vista físico e emocional, poderá estar permanentemente acompanhada por uma pessoa da sua escolha. Pode indicar três pessoas como acompanhantes, as quais podem trocar entre si, de forma a estar sempre uma pessoa consigo, mas pedimos aos acompanhantes para não entrarem e saírem frequentemente do Bloco de Partos, de
forma a não perturbarem a tranquilidade necessária ao trabalho de parto. Caso o acompanhante
pretenda sair do quarto por favor carregue no botão de chamada e aguarde a chegada de uma
Assistente Operacional que o levará ao exterior. Pedimos ainda aos acompanhantes que não
tragam alimentos ou bebidas para o quarto, não saiam da sala sozinhos, não falem ao telemóvel porque este interfere com alguns aparelhos hospitalares (mas podem enviar mensagens), e não tirem fotografias ou filmem antes de terminarem os cuidados de saúde ao bebé e à mãe. Poderá ser necessário pedir ao acompanhante para abandonar o Bloco de Partos se
este não estiver a contribuir para um ambiente tranquilo e positivo (neste caso pode ser substituído por outro dos acompanhantes que indicou), ou se houver alguma complicação de saúde
que aconselhe o isolamento da grávida. Nessas situações os profissionais de saúde informá-la-ão
dos motivos.

O que esperar durante o trabalho de parto
Embora varie muito de mulher para mulher, o trabalho de parto é um
processo geralmente demorado, mas que raramente ultrapassa as 24
horas de duração. Para ajudar a passar o tempo poderá trazer livros,
tablets, computadores e aparelhos de música. Por favor regule o
nível de som de forma a não perturbar outras pessoas. Estes objetos
pessoais ficarão à sua guarda ou à guarda do seu acompanhante, já
que o Serviço não pode responsabilizar-se pela sua segurança.
Se a sua gravidez for de baixo risco, se o trabalho de parto se iniciou
espontaneamente e estiver a progredir normalmente, iremos interferir o menos possível com a
natureza. Nestas situações não iremos romper artificialmente a bolsa de águas nem colocar soro
com ocitocina.

A temperatura, pulso, tensão arterial e dilatação do colo do útero serão avaliados de forma
intervalada. Por outro lado, a nossa interpretação da evidência científica é que a monitorização
contínua dos batimentos cardíacos do bebé e das contrações uterinas (CTG) e a colocação de
um cateter numa veia do antebraço são necessárias para assegurar a segurança do trabalho de
parto, mas isto não a impedirá de se mobilizar livremente.
Caso existam intercorrências importantes da gravidez, caso seja um trabalho de parto induzido (provocado), caso tenha uma analgesia epidural (ver adiante), ou caso o trabalho de parto
não esteja a evoluir ao ritmo esperado, torna-se necessário ser mais interventivo. Nestes casos
a monitorização será mais apertada e é necessário colocar um soro em
perfusão.
Para a maioria das mulheres as contrações uterinas do trabalho de
parto são dolorosas, mas existem diversas alternativas para aliviar a
dor. Entre estas contam-se os métodos naturais e os métodos farmacológicos de alívio da dor (por favor leia os folhetos informativos específicos sobre estes temas). Caso tenha dúvidas ou pretenda realizar
uma das técnicas para alívio da dor, pergunte por favor à Enfermeira
da sala.
Salvo quando existe contraindicação por motivos de saúde, poderá
movimentar-se livremente no quarto. Desaconselha-se ficar deitada
de costas com a barriga para cima, pois esta posição faz com que o útero comprima alguns vasos
sanguíneos importantes e isto pode levar à redução do aporte de oxigénio ao bebé. Caso tenha
acabado de fazer medicamentos por via epidural, peça ajuda à Enfermeira antes de se levantar a
primeira vez.
Salvo quando existe contraindicação por motivos de saúde, poderá também ingerir líquidos claros
(água, gelo, chá com e sem açúcar) e comer gelatina. Por favor transmita as suas necessidades
à Enfermeira da sala que as comunicará à Assistente Operacional.
Caso necessite de urinar por favor chame a Assistente Operacional. Caso o intestino não tenha
funcionado nas horas anteriores, pode falar com a Enfermeira da sala sobre a opção de fazer um
microclister.
Sendo o HSM um hospital escolar, poderão questioná-la sobre se quer falar com um aluno de
Medicina ou de Enfermagem, ou se se importa que este assista ao parto. Sinta-se totalmente à
vontade para escolher o que achar melhor para si.

O que esperar no parto
Quando a dilatação do colo estiver completa ou com 10 cm diz-se que está em período expulsivo.
Isto significa que pode ainda demorar 3-4 horas para o bebé nascer, embora habitualmente seja
mais rápido. Nesta fase geralmente aguarda-se que sinta vontade de fazer esforços expulsivos
quando das contrações. Quando estiver a fazer esforços expulsivos poderá adotar a posição em
que se sentir mais confortável. Quando já se visualizar a cabeça do bebé, pode escolher ficar semisentada ou em quatro apoios. A zona perineal será desinfetada e serão colocados panos protetores
nas pernas. O profissional de saúde que assiste ao parto irá também colocar proteções para não
ser atingido por líquidos.
Não lhe será realizado nenhum corte na zona vaginal para ajudar a saída do bebé (episiotomia) a
não ser que esta zona esteja já a lacerar (rasgar). Nestas situações o corte geralmente evita que a
laceração atinga o esfíncter anal e possa mais tarde levar a incontinência - de qualquer forma serlhe-á pedido o consentimento antes de realizar a episiotomia.

