
Pós parto-Puerpério

DEFINIÇÃO

Periodo que vai desde a expulsão da pla-
centa até 6-8 semanas  após o parto com 
o retorno dos orgãos reprodutores ao seu 
estado normal.

Divide-se em 3 fases

n	Puerpério imediato-desde as 2 primeiras 
horas até ao 10.º dia;

n	Puerpério tardio-entre o 11.º dia e o 42.º 
dia;

n	Puerpério remoto- a partir do 43.º dia.

O puerpério é um momento muito im-
portante para a mulher. Em nenhuma 
outra fase da vida acontecem modifica-

ções fisicas e emocionais tão grandes em 
tão curto espaço de tempo.Lentamente 
o corpo da mulher vai recuperando do 
parto e das alterações ocorridas ao longo 
da gravidez.

Após o parto a mobilização deve ser 
precoce (6-8 horas) para: 

n	Diminuição do risco de fenómenos 
tromboembólicos;

n	Melhoria do transito intestinal;

n	Ajuda a recuperação fisica mais rapida;

n	Contribuição para o bem estar da 
mulher.



PÓS PARTO-PUERPÉRIO

Recomendações Pós Parto

RECUPERAÇÃO DO CORPO 
APÓS O PARTO

Após o parto e expulsão da placenta o 
útero recupera por alterações hormonais 
voltando ao seu tamanho normal.

A involução progride rapidamente 
cerca  de 1  cm por  d ia  durante 5-6 
semanas.

Não se assuste se, nos primeiros dias 
ao amamentar o seu bébé, surgir uma 
dor tipo cólica na parte inferior do ab-
dómen. Esta dor deve-se a contrações 
uterinas estimuladas pela ocitocina (hor-
mona segregada pela hipófise anterior, 
responsável pela involução uterina e 
amamentação).

Para Uma Boa involução Uterina:

n	Deve tentar urinar expontaneamente 
nas primeiras 6-8 horas pos parto e depois 
tentar urinar de 3-3horas.

MODIFICAÇÕES FISICAS

Mamas
n	Inicialmente moles e indolores vão au-

mentado progressivamente de volume e 
a segregar colostro que irá ser o primeiro 
alimento do seu bébé e que o irá proteger 
contra as infeções.

Loquios
Eliminação de secreções uterinas e vagi-

nais, sangue e revestimento do útero du-
rante o puerpério.

Esta expulsão pode ir de 3-6 semanas 
apresentando carateristicas diferentes:

n		Sanguinolento-vermelho vivo nos pri-
meiros 2-4 dias;

n		Sero-sanguiolentas vão se tornando 
mais rosadas à medida que a perda vai 
diminuindo;

n	 Serosas  após 7 dias tronando-se esbran-
quiçadas ou amareladas.

INCONTINÊNCIA URINÁRIA

Manifesta-se por um desejo súbito e in-
controlável de urinar.

PELVIS

A mulher pode referir desconforto na re-
gião pélvica provocado pela episiotomia 
(incisão feita por uma tesoura na regiao 
perineal para ajudar  a extração do bébé), 
ou pelo aparecimento de hemorróidas.

Que fazer
n	Banho diário/duche;

n	Aguardar cerca de 1 mês para banho de 
imersão;

n	Colocação de gelo de 4-4 horas nas pri-
meiras 24 horas;

n	Evitar estar muitas horas em pé ou 
sentada;

n	Deitar em decubito lateral (de lado);

n	Desinfeção da região pélvica com um 
desinfetante adequado;

n	Sempre que evacuar fazer nova higiene 
perineal;

n	Mudar regularmente o penso;

n	Exercício da zona pélvica logo que possí-
vel para melhoria da circulação e acele-
ração do processo de cicatrização;

n	Início da vida sexual após consulta de re-
visão pós parto.

E OS PONTOS DE EPISIOTOMIA?

Normalmente os pontos da episiotomia 
são reabsorviveis.

OUTRAS ALTERAÇÕES

 A partir do  momento  em que o bébé 
nasce, a vida da mãe passa a estar centrada 
exclusivamente nele. A amamentação em 
horário livre, as horas sem dormir, exigem 
um grande esforço por parte da mãe que 
podem originar:

n	Insónias;

n	Exaustão fisica;

n	Alterações da imagem corporal;

n	Diminuição da libido;

n	Depressão Pós Parto.

Não se preocupe se sentir uma gama de 
emoções tais como alegria, tristeza, medo, 
fracasso, angústia. É normal. Trata-se de 
um periodo passageiro durante o qual 
o apoio do marido, familia e amigos é 
fundamental.

COMO ESTIMULAR 
A RECUPERAÇÃO EMOCIONAL

n	Mantenha o bébé próximo de si 
aprenda a conhecê-lo;

n	Amamente o seu bébé (ajuda a refor-
çar a relação mãe-filho);

n	Compartilhe os seus sentimentos com 
outras pessoas;

n	Peça ajuda à familia e amigos para 
poder ter algum tempo para si própria.

n	Mantenha  uma dieta equilibrada, 
beba água abundantemente;

n	Cuidados com o períneo;

n	Descanse sempre que possível, limite 
o número de visitas nos primeiros dias;

n	Durma sempre que o seu bébé 
dormir;

n	Retome gradualmente a sua ativi-
dadade física de modo a recuperar mais 
rapidamente a  sua forma física. Começe 
por pequenas caminhadas;

n	Fale com  o seu obstetra sobre o pla-
neamento familiar;

n	Se tiver um parto normal deve fazer 
consulta de revisão entre a 4-6 semanas 
pós parto;

n	Se for cesariana a consulta deverá 
ocorrer entre os 8-10 dias após a alta 
hospitalar;

Aproveite a sua permanência na ma-
ternidade  para apresentar e esclarecer 
as suas dúvidas com os profissionais de 
saúde sobre cuidados básicos a ter con-
sigo e com o bébé.


