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Esperar...
... planejar... 
e aconchegar

Doula Débora Souza Garcia

Breves informações sobre a 
gestação, o parto e o pós-parto
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Gestamor
Uma trilha percorri, 
Sem certeza do lugar,
Muito medo eu senti,
E assim te vi chegar...
Tu nasceu quando eu morri,
Teu olhar me iluminou,
Não sei bem mais quem eu sou,
Nada posso garantir,
Quero dar-te o meu amor,
Abraçar, beijar, cantar,
Quero dançar com o existir,
E metAMORfosear...

Débora Souza Garcia é mãe do Gabriel, nascido em 21/09/2017, em um parto hospitalar. Optou pelo 
SUS por confiar no próprio corpo e no nascer. Não sabia o que lhe aguardava no cenário obstétrico 
brasileiro. Conheceu uma das faces da violência obstétrica num momento de vulnerabilidade. 

Pra curar uma ferida emocional, buscou o universo da humanização do parto e encontrou o Cur-
so de Doulas do AMA Nascer em Florianópolis/SC. Abençoou a escolha e aproveitou para cursar 
o Workshop “O bebê e a pelve materna” e Workshop interativo de amamentação, com a mesma 
equipe. 

Hoje se sente completa pela possibilidade de auxiliar outras mulheres a terem uma experiência po-
sitiva sobre a gestação, parto e pós-parto imediato. Gratidão!

Contatos: (48) 98461-7034 e garcia.deborasouza@gmail.com

Conselho de mãe
Boas-vindas a ti,

Que chegou cuca fresca,
Dou-te um breve conselho,

Quem sabe, aceitas? 
Sente o vento no peito;

Ouve o som do silêncio;
Enxerga o que o coração diz;

Degusta a risada sincera;
Fareja o caminho mais justo;

Intui o auxílio à voz que calou;
Confia em ti,

E o resto é lá, sol-fá, dó-r(é)-mi!



.:. Doula Débora Souza Garcia .:.  3 .:.

Gestar é um processo que demanda muito do ser, não só no aspecto emocional de 
entrega e transformação, mas também no aspecto físico. Por isso, ofereço algumas 
orientações que podem ser úteis para aumentar o seu bem-estar corporal.

A prática de atividades físicas estimula o organismo à liberação de hormônios que 
trazem a sensação de bem-estar para o corpo. Sugere-se que sejam feitos, diaria-
mente, alongamentos, para melhoria da disposição e respiração, principalmente 
no final da gestação, quando o bebê ocupa mais espaço corpóreo da gestante e o 
diafragma e pulmões ficam com menos espaço. 

A atividade física fortalece o corpo e costuma aliviar os desconfortos da gestação. A 
natação, por exemplo, pode ser muito benéfica para quem está com inchaços cor-
porais. Caminhadas,  Yoga, Pilates, Fisioterapia Pélvica, favorecem o fortalecimento 
corporal. 

Importante atentar que a gestante pode estar mais “elástica”, então deve evitar se 
exceder nos exercícios. Deve-se, também, tomar cuidado com atividades físicas que 
causem excessivo impacto. Então, respeite seus limites corporais e, na dúvida, pro-
cure orientação médica para verificar se a atividade buscada está de acordo com o 
risco gestacional. 

Outro desconforto comum em gestantes é o aumento de varizes, inclusive 
na região pélvica. Para amenizar seu desconforto é recomendado ativar 
a circulação da região, colocar as pernas para cima e utilizar rolinho 
de toalha para sentar-se sobre; em casos mais graves é aconse-
lhável o uso de meia compressora.

Durante a gestação, uma das preocupações recor-
rentes é se o bebê está bem. Uma das orienta-
ções é: observe os movimentos do bebê e 
os seus hábitos – bebê também dorme! 

 nformações  
para a gestação
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Caso esteja desconfiada dos movimentos do bebê, pode fazer, a partir das 28 se-
manas, um mobilograma: conte, durante o período de uma hora, os movimentos 
fetais. Se não houver doença associada (como diabetes) a gestante pode ingerir 
algo doce (chocolate) ou gelado e doce (água, açaí), sentar/deitar em um local con-
fortável, relaxar e anotar quantos movimentos sentiu durante uma hora. Se estiver 
tudo normal, serão percebidos de 8 a 12 movimentos fetais.

Se forem registrados apenas seis movimentos fetais ou menos, repita o procedi-
mento por mais uma hora. Se ainda assim não forem registrados ao menos oito 
movimentos fetais, procure auxílio profissional para verificar se está tudo bem.

Importante estar atenta aos sinais de alerta para ir à maternidade rapidamente: 
sangramento com sangue “fino” ou mais líquido; rompimento da bolsa com líqui-
do esverdeado espesso; possibilidade de pré-eclampsia (pode apresentar inchaço 
excessivo, dor de cabeça, estrelinha nos olhos e pressão alta). 

Quando a hora se aproximar e o cansaço bater, pode-se tentar estimular o traba-
lho de parto, de maneira natural: sexo (prostaglandina e ocitocina); comidas com 
pimenta, gengibre e canela; banho quente e relaxamento; caminhada, dança, movi-
mentos da pelve; acupuntura. Lembrando que o parto vaginal é o mais benéfico 
para a mãe e o bebê, mas a mulher tem total direito e liberdade para escolher 
sobre seu corpo! 

Ainda assim, há algumas situações que possuem indicação ab-
soluta para cesárea: placenta prévia; apresentação córmi-
ca/bebê transverso no momento do trabalho de parto; 
descolamento de placenta; ruptura de vasa prévia; 
prolapso de cordão; e herpes genital nas últi-
mas 4 semanas.

 nformações  
para a gestação



.:. Doula Débora Souza Garcia .:.  5 .:.

O mais importante para que a gestante consiga fluir em seu trabalho de parto 
é: calor, segurança e relaxamento!

A parturiente precisa se sentir segura, não observada ou pressionada; relaxa-
da; conectada com o bebê e com seu corpo, atendida nas suas necessidades 
e livre para fazer o que sua intuição pedir.

Como saber que a hora está chegando? O tampão mucoso, por exemplo, não 
é um dos melhores sinais de início de trabalho de parto, pois em algumas 
gestantes ele começa a sair antes e até se refaz. Ele tem consistência seme-
lhante à de geleia e pode conter traços de sangue. Se houver sangramento 
vivo ou fino é sinal de alerta – vá a maternidade! 

Conhecer as fases do trabalho de parto pode ser útil para decidir o momento 
de ir a maternidade ou chamar sua equipe de parto. São elas: pródromos, 
fase latente, fase ativa, transição, expulsivo, conexão mamãe e bebê, saída da 
placenta/dequitação.

Características que ajudam a identificar em que estágio está a parturiente:

1. Pródromos: cólicas, contrações irregulares, dores, mas que não 
entram em ritmo constante. Um banho quentinho por mais ou menos 
uma hora costuma aliviar. Podem durar horas ou alguns dias. Pode 
haver dilatação (1 a 3cm).

2. Fase latente: contrações ritmadas por mais de duas horas segui-
das; duas contrações a cada dez minutos; a contração já dura mais de 
40 segundos (dilatação de 4-6 cm).

3. Fase ativa: contrações ritmadas; três contrações a cada dez mi-
nutos, com duração média de um minuto (de 5-7 cm) Hora de ir para 
a maternidade!!!;

 nformações  
para o parto
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4. Transição: podem vir muitos medos à tona. Entrada na 
partolândia. A parturiente tem dificuldades de conversar. 
Contrações longas – mais de um minuto de duração e segui-
das (7-10 cm).

5. Expulsivo: já há dilatação total (10cm) e vem a vontade 
de fazer força. Muito importante se conectar com o instinto: 
o corpo e o bebê estão trabalhando juntos! É normal o bebê 
nascer roxinho. 

6. Conexão mamãe e bebê: pele a pele, é o momento da 
hora dourada: o corpo da mãe nutre o bebê, regula a tempe-
ratura, conecta-se a ele amorosamente, recebe esse ser com 
muita ternura... nasce um bebê e nasce uma mãe!

7. Saída da placenta/dequitação: pode ser espontânea 
ou com manejo ativo (com obstetra/enfermeira/parteira fa-
zendo o manejo, sem puxar com força).
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 nformações  
para o parto

... a dilatação nem sempre é observada nesse ritmo, pois cada parturiente é única! 
Não se apegue aos centímetros! Pense que seu corpo está abrindo passagem 
para um novo ser que logo estará em seus braços e isso não é científico, é divino!

... a chamada “partolândia” é quando a mulher entra num estado não-ordinário 
de consciência, ficando com dificuldade de pensar e responder com clareza. É um 
grande presente de autoconexão e conexão com o bebê, que a parturiente pode 
ou não acessar, dependendo de fatores internos e externos.

.. é bom descansar/relaxar no intervalo entre as contrações, e não fazer força. 
Pense nas contrações como aberturas que seu corpo é capaz de fazer pra lhe 
entregar um lindo presente: um pacotinho de amor! 

... é importante manter-se hidratada durante essa dança única com seu bebê, o 
bailado chamado parto! Um canudo pode ajudar...

Vale 
sentir 
que...
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Um dos direitos da parturiente é a confecção de um documento cha-
mado Plano de parto, onde é possível descrever o que a parturiente 
espera desse momento tão único e particular. Algumas questões a se 
pensar para incluir ou não no documento:

1. Ambientação: meia-luz; aromas; música; calma e tranquilidade; 
ar condicionado; silêncio;

2. Alívio da dor: chuveiro; caminhar; massagem; bolsa de água 
quente; banheira; bola de pilates; analgesia farmacológica;

3. Corpo da parturiente: liberdade de se alimentar e hidratar; 
movimentação livre; escolha da melhor posição; posições alternati-
vas (cócoras, banqueta, semi-sentada, de quatro, de quatro invertida, 
apoiada no parceiro); ruptura natural da bolsa; intervenções1 (episio-
tomia; ocitocina sintética; analgesias (naturais ou artificiais); puxo di-
rigido; manobra de kristeller; tricotomia (raspagem pelos pubianos); 
enema (lavagem intestinal); toques para verificar dilatação); Manejo 
ativo ou expulsão espontânea da placenta; 

4. Cuidados com o bebê: monitoração não-contínua; contato pele 
a pele imediato após o nascimento; aleitamento o mais rápido 
possível ainda na sala de parto – na primeira hora de nascimento, 
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1Algumas intervenções já possuem comprovação 
científica de sua ineficácia e não são práticas reco-

mendadas pela OMS: manobra de kristeller, tricotomia 
e enema. As demais não há comprovação científica da 

real necessidade, exceto em situações pontuais.

 nformações  
para o parto
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mesmo em caso de cesárea; quem faz o corte do cordão; corte tardio 
do cordão – esperar parar de pulsar; acompanhamento sempre pela 
mãe ou pai; exames tardios (peso e medição); alimentação artificial; 
primeiro banho; manter o vérnix caseoso; ser esfregado; tapinha para 
chorar; ser aquecido no corpo da mãe; aspiração das vias aéreas e do 
conteúdo gástrico; chupeta; circuncisão; sonda para cocô; Colírio de 
nitrato de prata (indicado para diagnósticos de gonorreia e clamídia 
positivos); Vitamina K (injetável, via oral ou não fornecer); vacina he-
patite B;

5. Outras escolhas: acompanhante permitido por Lei 11.108/2005; 
acompanhamento da doula por Lei 16.869/2016; armazenamento da 
placenta;

6. Em caso de cesárea:  além das orientações anteriores, pensar 
sobre o início do trabalho de parto antes de se resolver pela cesárea; 
presença da doula e de marido na sala de parto; na hora do nascimen-
to, campo abaixado para assistir o parto; após o nascimento, mãos 
livres para segurar o bebê; permanecer com o bebê no contato pele 
a pele enquanto estiver na sala de cirurgia sendo costurada; tentar 
amamentar o bebê com a ajuda de um profissional neste momento; 
sedação; bebê e acompanhante (ou doula) na recuperação cirúrgica; 

não ter o bebê levado para o berçário;

Lembrando que a vida é um verdadeiro mistério, então pode não 
sair como o planejado, mas será a sua experiência e aprendi-

zagem, e isso, por si só, já é fantástico!
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 nformações  
para o parto
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 nformações  
para o pós-parto
O parto é um grande evento: o encontro tão esperado e duplo nascer: 
do bebê e da mãe. E logo depois desse evento, um ciclo longo de 
entrega, de abdicação e de dedicação se inicia. Estar preparada para 
esse momento com informações de qualidade pode deixar tudo mais 
leve e mais agradável.

O mais importante sobre a amamentação é a tríade:

Para o sucesso na amamentação, a mamãe precisa ser bem cuidada, 
ter tempo de se conectar com seu bebê e aprender essa nova habili-
dade. A produção do leite acontece no momento da amamentação, é 
como uma fábrica que funciona conforme a demanda do bebê.

Importante conhecer a pega correta, para evitar fissuras no seio: o bebê 
precisa abocanhar toda a auréola, conforme figura explicativa a seguir:

Descanso/relaxamento

Hidratação Alimentação
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 nformações  
para o pós-parto
O colostro é o primeiro leite produzido pelo corpo materno para o 
bebê, sendo extremamente nutritivo e funcionando como uma pri-
meira vacina, pois são liberados anticorpos maternos. 

Alguns dias após o nascimento (geralmente entre o segundo e o quin-
to dia), ocorre a apojadura, que é a “descida” do leite. Este fato pode 
causar desconforto mamário, por vezes sendo necessário ordenhar 
as mamas manualmente para evitar enguritamento/empedramento 
nas mamas, ou em casos mais graves, uma mastite. 

Após a apojadura, a produção de leite costuma se regular em até dez dias.

Alguns cuidados com a região mamária são importantes. O seio, 
principalmente no primeiro mês, precisa respirar (arejar sempre que 
possível) e ter sustentação sem aperto (escolher um sutiã adequado 
ou ficar sem). Manter o corpo aquecido (não passar frio!), mas sem 
exageros, pois excesso de calor pode aumentar a produção de leite.

Confie em sua intuição! Se amamentar em livre demanda (sem horá-
rios, conforme a necessidade do bebê), evite esperar mais de quatro 
horas com o recém-nato, evitando hipoglicemia (primeiro mês de vida).
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 nformações  
para o pós-parto
Não espere o bebê desesperar de choro, porque aumentam as chan-
ces de ele pegar com força ou errar a pega. Você pode dar uma mama 
por mamada, alternando-as nas próximas.

A OMS recomenda seja feita amamentação exclusiva por seis meses, 
e, após, seja feita a introdução alimentar. O leite não perde os nu-
trientes porque o bebê cresceu. A amamentação prolongada também 
é uma recomendação da OMS. Quando chegar a hora do desmame 
(escolhido pela mamãe e pelo bebê), você pode fazê-lo de maneira 
gradual e gentil, como se sentir confortável.

Recomenda-se procurar ajuda profissional (banco de leite/consultora 
de amamentação/ginecologista) nos seguintes casos:

• Dor ou queimação ao amamentar;
• Dor como facadas;
• Mamas ingurgitadas e avermelhadas, sentindo dor, inchaço, aumen-
to excessivo do volume, febre; 
• Fissura;
• Fenômeno de Raynauds3 (caso as demais causas sejam descartadas).

Lembrando que o leite materno é um ótimo cicatrizante, e o Sol pode aju-
dar no processo de cicatrização (sem nenhuma pomada, creme ou óleo). 

3 Consiste na vasoconstrição nos mamilos, levando 
a uma parada da circulação sanguínea por um bre-
ve período de tempo na região. Os sintomas prin-
cipais são mamilo esbranquiçado após a mamada 

e dor/ardência e desconforto no local.
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 nformações  
para o pós-parto
Durante o período de amamentação é normal não menstruar, por isso 
é importante o uso de contraceptivos (métodos não hormonais ou 
hormonais) escolhidos pelo casal para não serem pegos de surpresa!

Em relação ao recém-nascido, cada ser é único, então seja leve com 
você e seu bebê, pois ele não segue as regras da medicina. Mesmo 
assim, os recém-nascidos costumam ter hábitos em comum, como 
dormir vários sonos picados por dia, em média de 2 a 3 horas, pois 
precisam mamar várias vezes por causa do tamanho de seu estômago.

O choro é a comunicação inata dos bebês, então está tudo bem que 
ele chore. A interpretação dos choros fica por conta de seus cuidado-
res. Os principais choros são de fome, frio, calor, barulho excessivo, 
cansaço, necessidade de asseamento, cólica, necessidade de acon-
chego e esgotamento físico/mental/psicológico da mãe. 

A hora do sono também passa a ser uma grande aprendizagem para 
a mãe e o bebê, e algumas situações podem alterar o dormir: excesso 
de estímulo ou a falta completa durante o dia (buscar o equilíbrio); 
falta de rotina (sem a necessidade de se ter horários fixos rigorosos).
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 nformações  
para o pós-parto

Uma doença comum nessa fase é a cândida, que pode ser descoberta 
pela observação de pontos brancos na boca do bebê que não saem 
com gase e água; assadura no bebê que não se resolve facilmente; 
bebê se recusa a mamar; aumento de gases no bebê. Nesse caso, bus-
que ajuda profissional (naturologista, pediatra, médico)!

O leite materno é o melhor alimento para o seu bebê, se adaptando 
as necessidades únicas dele, mas não se culpe se não for possível essa 
prática, o bebê precisa, acima de tudo,  amorosidade para se desen-
volver e a fórmula infantil pode salvar vidas.

Outra dúvida comum é se o cocô do recém-nascido está dentro da 
normalidade. Geralmente, no 1º dia será preto ou verde-escuro. Após 
a apojadura costuma variar entre marrom, verde ou amarelo. Depois 
de alguns dias (dois ou três) da apojadura passa a ser amarelo. Já ou-
viu falar em higiene natural?

A mulher também passa por um momento de se redescobrir, pois o 
corpo pós-parto já não é mais o mesmo. No pós-parto imediato, ela 
passará pela fase dos lóquios (secreções e sangue vaginal) e cólicas. 
Pode sentir um “vazio” na barriga (inclusive emocional), além das no-
vas marcas que podem ficar como a flacidez, estrias. 
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 nformações  
para o pós-parto
Também pode ocorrer um desconforto por laceração ou episiotomia. 
Nesses casos, compressas de chá de camomila geladas nos primeiros 
dias podem auxiliar a amenizar o desconforto. 

Procure ajuda profissional (ginecologista/obstetra/fisioterapeuta  
pélvico) caso:

• Sinta sensação de pressão, desconforto e dor pélvica;
• Tenha incontinência urinária ou dificuldade de iniciar a micção;
• Sinta dor, pressão e dificuldade em evacuar;
• Tenha dor na relações sexuais;
• Tenha hemorróidas;

A ginástica hipopressiva pode auxiliar nesses casos. Em caso de dor na 
região do púbis, diminua a amplitude dos movimentos; se apresentar 
diástase abdominal, evite fazer força na região abdominal.  Importan-
te sempre o acompanhamento de um profissional que irá orientar os 
movimentos adequados a cada caso.

Por fim, nasce uma mãe, nasce um puerpério. Este pode durar um 
mês ou até mesmo vários. Depende da mulher, seu estado físico e 
emocional, a sua regulação hormonal, o seu autocuidado e a sua rede 
de apoio. 
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 nformações  
para o pós-parto
É normal ter crises de choro, afinal, a mulher que você conhecia mor-
reu para nascer uma nova. Morreu também a liberdade da forma que 
se conhecia, para nascer uma fase de doação – nem sempre feliz – de 
seu tempo e energia por período, geralmente, integral.

É normal se sentir sozinha, exausta, ficar triste e feliz ao mesmo tem-
po, ou ter variações de humor no mesmo dia. É normal amar o seu 
filho e não amar ser mãe.

É normal estranhar seu corpo e não se identificar com o que se vê 
no espelho. Seu corpo precisa de tempo para se recuperar e não será 
mais o mesmo, porque ele gerou uma vida!

Atenção! Não é normal desistir da vida e não ter motivos pra sorrir. Se 
está difícil, tente descobrir se é baby blues ou depressão. Procure aju-
da! A maternidade é uma experiência que mostra para a mulher toda 
a sua força, garra e luz. Olhe para essa experiência como uma benção 
e celebre o mistério da vida. Permita-se vivê-la com amor e leveza! 
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“Útero sagrado, centro de poder,
Tu que guardas as memórias de todo saber,
Limpa meu passado, volto a renascer...
Templo divino, abre-me ao prazer,
Abundância e luz, na paz resplandecer.
Somos um canal do amor e do poder!”

Autora: SHALÁ - Tamara Hernandez Heredia
Tradução livre. 

pinto útero de sangue -
vermelhas dores e vitórias quentinhas.

pinto o aconchego de uma,
de todas,
de tantas,

e o meu trilhar de instinto
segue as cicatrizes ancestrais vincadas no barro seco,

linhas escritas também do meu próprio punho.

então decidi:
vou é decifrar esse mapa rupestre de mim mesma

porque em mim moram todas as dores
e o amor do universo inteirinho

pedindo-grito-urgente
pra ser multiplicado entre cantos,

acalantos, ninares 
e sorrisos de viver

sim sim sim
para a vida.

Autora: Cláudia Reis
(inspirado e dedicado com amor à Débora Souza Garcia)

Este material foi formulado com base em saberes compartilhados de doulas e parteiras para “iniciadas”, como eu, 
no caminho da humanização do parto e em evidências científicas. O projeto gráfico, revisão do texto e arte ficou 
pelo talento de Cláudia Schaun Reis, irmã de coração, com seu olhar aguçado e sensível.

Com carinho, Doula Débora.


