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Inscrições até 31 de maio de 2013. 

 

O pagamento deverá ser realizado após confirmação da 

inscrição para o NIB 078101120112001231558. O 

comprovativo de pagamento deverá ser enviado para o 

Serviço de Gestão da Formação.   

2° Curso de Parto na Água 

Fundamentação 

A técnica de parto na água é concordante com um 

modelo assistencial promotor do atendimento das 

necessidades e expetativas das utentes e do respei-

to pelos seus direitos, nomeadamente a promoção 

do parto normal, a recuperação da posição central 

da mulher no processo de nascimento e a diminui-

ção da instrumentalização e mediatização do parto. 

Neste contexto, o presente curso visa: 

• Partilhar conhecimento, experiência e informação 

na conduta do trabalho de parto e parto na água; 

• Uniformizar a prática clínica perante a situação de 

trabalho de parto e parto na água; 

• Proporcionar à parturiente/casal a opção pela 

técnica de parto na água, com intervenções ade-

quadas, qualidade e risco controlado.   

 

Destinatários 

Médicos Obstetras | Pediatras | Enfermeiros Obs-

tetras  

 

Número de Formandos 

35 formandos    

 

Custos 

75 euros (Profissionais externos ao CHS) 

 

Certificação 

Para certificação é necessário uma assiduidade míni-

ma de 95%, face à carga horária total do curso e 

aproveitamento no teste de avaliação. 

 

Durante a formação serão disponibilizados mate-

riais de apoio pedagógico. 

Centro Hospitalar de Setúbal 

Sala de Sessões 
Hospital de São Bernardo 

 

Formação promovida por: 

Bloco de Partos 

Serviço de Gestão da Formação  

 
 

Com o patrocínio de: 

 

Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. 
Hospital de São Bernardo 
Hospital Ortopédico Sant’Iago do Outão 

9h30 às 17h30 

Formadores 
 

Profissionais com experiência profissional relevante 

nas áreas abordadas. 

7 e 8 de junho de 2013 



 

Programa 

 

7 de junho de 2013 

 

 

14h30 - 16h30  

Condutas gerais para o trabalho de parto na água 

⋅ Controlo da infeção e equipamento necessário 

⋅ “Guidelines” internacionais para o parto na água 

⋅ Protocolo para trabalho de parto e parto na água 

 

Formador a identificar 

 

16h30 - 17h30  

Documentação e responsabilidades 

⋅ Projeto de estudo e investigação 

⋅ Bibliografia 

 

Formador a identificar 

 

Programa 

 

7 de junho de 2013 

 

 

09h30 - 09h40 Abertura do Curso 

 

09h30 - 11h00  

Controvérsias sobre o parto na água 

⋅ Uma obstetrícia moderna… ao serviço da mulher 

⋅ Apologistas e críticos 

⋅ Evidência científica 

 

Formador a identificar 

 

11h00 - 11h30  

Nascer na água 

⋅ Fisiologia da respiração do RN 

 

Formador a identificar 

 

11h30 - 13h00  

A importância de alguns aspetos do pré e pós parto 

⋅ Preparação para o nascimento 

⋅ Preparação aquática 

⋅ Amamentação no pós parto imediato 

⋅ Recolha de células estaminais 

⋅ Visitação domiciliária no pós-parto 

 

Formador a identificar 

 

13h00 - 14h30 Almoço livre 

 

Programa 

 

8 de junho de 2013 

 

 

 

09h30 - 13h00  

Benefícios da água no trabalho de parto  

⋅ Fase latente 

⋅ Fase ativa 

⋅ Expulsão fetal 

⋅ Dequitadura placentar 

⋅ Situações obstétricas com risco controlado 

⋅  

Formador a identificar 

 

13h00 - 14h30 Almoço livre 

 

14h30 - 16h30  

Trabalho de parto na água 

⋅ Fase ativa/dilatação (Videograma/discussão conduzida) 

⋅ Expulsão fetal (Videograma/discussão conduzida) 

⋅  

Formador a identificar 

 

16h30 - 17h20  

Avaliação Final (teste de avaliação conhecimentos) 

 

17h20 - 17h30 Encerramento do Curso 

 

   


