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Desde muito tempo antes de se ter registros históricos escritos, as fêmeas dos 
mamíferos tem dado à luz a filhotes vivos. Todas estas espécies, que obtiveram êxito, 
adotaram o mesmo processo fisiológico para sobreviver. Respiração, digestão, 
eliminação, todos acontecem sem qualquer necessidade de ajuda consciente – a não 
ser que o processo sofra interferência.

A gravidez e o parto também pertencem à aqueles processos corporais que 
são controlados pelo sistema autônomo. A cada mês, o útero da fêmea humana 
expele seu conteúdo sem precisar de ajuda. Antes, este útero era perfeitamente capaz 
de expelir um bebê a termo sem ajuda. O que fez isto mudar? O útero perdeu seus 
poderes, ou nós não estamos conseguindo compreender o processo adequadamente? 
À medidada que aprendemos mais e mais sobre os detalhes, acabamos perdendo o 
mapa inteiro?

Este artigo visa olhar para o nascimento sob uma ótica mais abrangente. Quer 
também avaliar se é possível encontrar algumas dicas úteis na quase perdida 
‘sabedoria feminina’ relacionada ao nascimento. Antes de começar, devo explicar de 
onde venho.

A perda da normalidade

Comecei no mundo do nascimento com a idade de 7 anos, na Nova Zelândia. 
Cresci na fazenda. Aos 17 anos, comecei a trabalhar num pequeno hospital durante 
uma fase de muitos nascimentos, chamada ‘baby boom’. Mais tarde, trabalhei em 
várias maternidades particulares, até ter meus 4 filhos. Portanto, entre 1951 e 1970, vi 
nascerem centenas de bebês. Percebi que as mães que estavam em processo de 
parto normal sempre diziam, com a repiração ofegante:  ‘Está vindo’ – nunca: ‘Quero 
fazer força’.  Nunca vi uma mulher deliberadamente fazer força para trazer seu bebê 
ao mundo – seus úteros eram totalmente capazes de fazer isto por conta própria.



Isto acontecia porque elas tinham que sofrer mais? Não, a quantidade de 
drogas sedativas que recebiam era alta. A maioria das mulheres recebia  trilene, ou, 
caso um médico estivesse presente, clorofórmio ao final do segundo estágio 
(NT:período expulsivo). Então, elas realmente não teriam podido fazer força 
deliberadamente, caso tenham tido vontade!

Quando voltei a trabalhar em 1977, fiquei surpresa ao ver quase todas as 
mulheres fazendo força vigorosa para empurrar seus bebês. Todo aquele esforço, 
todas aquelas instruções sobre como fazer força! Tantas episiotomias, tantas 
hemorróidas, tantos partos a fórceps. O que estava acontecendo, o que tinha mudado 
desde os anos 60? A grande diferença era que antes, as mulheres pariam deitadas de 
lado esquerdo. Esta posição permite que a pélvis se abra como deveria, e não ajuda 
nem atrapalha a descida do bebê. Agora estavam todas deitadas de costas e tentando 
forçar estes bebês para fora. Como isto tinha acontecido, considerando que em 1932, 
um obstetra da Nova Zelândia chamado Corkill, tinha demonstrado em um texto que 
existem 16cm de espaço na saída da pélvis ao final do segundo estágio – o período 
expulsivo¹ (veja Tabela 1) De onde vinha este espaço extra? Mais recentemente, 
Michel Odent chamou nossa atenção para o ‘reflexo de ejeção do feto’ ², e Sheila 
Kitzinger contou que as parteiras Jamaicanas falam que ‘o bebê não nascerá até que 
a mãe abra suas costas’ ³. Se o parto deve reconquistar sua normalidade, precisamos 
entender a anatomia e a fisiologia por trás destas observações.

Outra grande diferença entre as décadas de 60 e 70 foi que, nos anos 60, pelo 
menos 70% dos bebês se apresentavam com o vertex em LOA (NT: Sigla em inglês 
para ‘left occiput anterior’, ou seja, o lado esquerdo do osso ociptal do crânio em 
posição anterior) no início do trabalho de parto.  Outros 15% se apresentavam com o 
vertex em ROA (NT: Sigla em inglês para ‘right occiput anterior’, ou seja, o lado direito 
do osso ociptal do crânio em posição anterior). São 85% de normalidade que 
deveríamos conseguir.

Podemos chegar a tais resultados e ainda reduzir a mortalidade e a 
morbidade? Claro que podemos, desde que estudemos o quadro geral do nascimento 
com cuidado. É possível atingir pelo menos 85% de partos normais em uma 
determinada região, mesmo quando as mulheres estão dentro da chamada condição 
de ‘alto-risco’. Isto se o a educação pré natal tiver como foco demonstrar aos futuros 
pais e mães o que realmente acontece quando um bebê percorre sua incrível jornada. 
Mas primeiro, as parteiras/obstetrizes/ enfermeiras obstetras precisam, elas próprias, 
ter mais conhecimento e criar o ambiente para o parto onde estes processos naturais 
sejam estimulados ao invés de evitados.

O primeiro estágio (o trabalho de parto): O processo deveria acontecer assim:

•O trabalho de parto se inicia com o vertex do bebê em LOA

•As contrações começam curtas e bem espaçadas

•A duração e a intensidade aumentam gradativamente

•O bebê se move para baixo e acomoda seu rosto embaixo do topo da curva do sacro



•Os ombros do bebê se movem de oblíquo para transverso

•O colo do útero atinge a dilatação total e as membranas se rompem

Agora existe uma pausa, ás vezes de apenas alguns segundos, mas 
geralmente dura vários minutos. Neste tempo, o bebê termina seus movimentos: sua 
cabeça fica diretamente anterior/posterior e os ombros entram na cavidade pélvica na 
transversal. O útero se adapta à perda parcial de seus conteúdos (líquido amniótico e 
a cabeça do bebê) e se prepara para alterar sua ação. O bebê começa a levantar sua 
cabeça.

O segundo estágio (período expulsivo): Para entender um verdadeiro e 
fisiológico segundo estágio do trabalho de parto, precisamos aprender algo sobre o 
‘rhombus de Michaelis’. Isto é a área em forma de pipa da parte inferior da coluna, que 
inclui o sacro e as 3 vértebras lombares mais inferiores (veja a Figura 1). Talvez 
tenhamos aprendido que esta região tenha flexibilidade limitada durante a gestação, 
mas nada acerca de seu papel no trabalho de parto.

À medida que o período expulsivo começa, o rhombus de Michaelis se move 
(esta é a ‘abertura das costas’ que as parteiras jamaicanas falaram para Sheila 
Kitzinger). Parteiras/obstetrizes que trabalham com mães que dão à luz em posição de 
quatro apoios ou ajoelhada, e que estão sem roupas, podem ver este grande ‘caroço’ 
que de repente aparece nas costas da mãe. Já foi sugerido que isto seria a cabeça do 
bebê empurrando a proeminência sacral para fora, mas não é isto. Este ‘caroço’ é o 
rhombus de Michaelis se movendo para trás – em até 2cm. Ao mesmo tempo (mas 
não é visível ao observador), as asas do osso ilíaco fazem um movimento para fora, 
aumentando portanto as dimensões internas. (veja a Tabela 1).

Este movimento só pode ocorrer caso a mãe esteja numa posição que coloque 
seu peso nas tuberosidades isquiáticas, com um ângulo de pelo menos 120⁰ entre sua 
coluna e suas coxas (a distância entre seu quadril e sua cabeça é menor que a 
distância entre seus joelhos e sua cabeça).

O que faz o rhombus se mover? Esta explicação ainda é hipotética, mas 
parece ser algo assim:

A parte de trás da cabeça do bebê faz contato com um plexo neural na parte da 
frente da pélvis, onde a bexiga e a uretra se unem (conhecido na literatura feminista 
como Ponto G). Isto provoca o movimento que o rhombus de Michaelis faz para trás, e 
a abertura das asas do ilíaco, o que cria mais espaço na cavidade pélvica. Em 
seguida, as seguintes ações acontecem (apesar de serem listadas como uma 
sequência, estas ações tendem a acontecer simultâneamente):

•A mãe eleva suas mãos, procurando algum objeto firme para segurar com força

•Ela deixa seu corpo se inclinar para frente, e os joelhos giram para o lado externo

•Suas costas se arqueiam, e ela começa a movimentar a parte de baixo de seu corpo

•O útero se contrai e força o corpo do bebê para baixo.



A cabeça do bebê (seu rosto virado para trás) passa pelas espinhas ilíacas e 
nasce, rapidamente seguida pelo ombro posterior. (O ombro anterior está contra a 
sínfese púbica, criando muito espaço para o ombro posterior sair.)

Tabela 1: As medidas pélvicas

Normal
Transverso Oblíquo Anteroposterior

Área de entrada da 
pélvis

13cm 12cm 11cm

Cavidade pélvica 12cm 12cm 11cm
Área de saída da 
pélvis

11cm 12cm 13cm

D e p o i s q u e o 
r h o m b u s d e 
Michaelis se move

Transverso Oblíquo Anteroposterior
Área de entrada da 
pélvis

15cm 14cm 13cm

Cavidade pélvica 14cm 14cm 14cm
Área de saída da 
pélvis

13cm 14cm 16cm (incluindo 1cm 
pelo alinhamento do 
cóccix

 

As similaridades entre as ações da mãe ao final do segundo estágio do 
trabalho de parto e as ações involuntárias que ocorrem durante o orgasmo (tanto o 
feminino quanto o masculino) são impressionantes.

Compare e contraste

Como isto pode contrastar com o que aprendemos ser o normal para um  
segundo estágio do trabalho de parto? Muito poucas mães, até mesmo aquelas que 
podem se movimentar, parecem dar à luz sem ajuda. A idéia de que todos os bebês 
precisam ser empurrados para fora está firmemente enraizada. Entretanto, não é 
econtrada em textos antigos. Até os anos de 1960, as mulheres tinham seus bebês em 
casa, e, em muitos hospitais, adotavam a posição deitada de lado esquerdo. Por que 
isto mudou? Uma parteira/obstetriz consegue lidar com isto muito bem; a mãe erguerá 
sua perna superior caso precise.

Depois que as mulheres passaram a ficar em posição reclinada, seus bebês 
não conseguiam encontrar a passagem do útero para o mundo com facilidade, e eles 
acabavam se alojando muito profundamente na parte de trás do assoalho pélvico. Isto 
fez com que a cabeça do bebê entrasse em contato com os nervos da defecação, ao 
invés dos nervos do parto. Aí veio a necessidade de fazer força, e a idéia de ‘proteger’ 
as costas da mãe. Alguém decidiu que as costas arredondadas seriam uma forma de 
proteção – sem perceber que, ao trazer os joelhos para cima, a coluna e a sínfese 



púbica ficam tão próximas que, a não ser que os ombros do bebê já estejam 
tranversos, eles ficam presos da borda superior da pélvis. Então vieram as 
ridiculamente longas horas de período expulsivo.  Se um bebê está alinhado 
adequadamente, e sua mãe mantém os joelhos baixos, 30 minutos é, normalmente, 
tempo mais que suficiente para um primeiro filho, e 10 minutos para um segundo.

Quando as coisas não vão tão bem

Dificuldades no período expulsivo são tão comuns, mas normalmente muito 
simples de resolver.

Se um bebê está em posição LOA e não está descendo durante o período 
expulsivo, então provavelmente ele não conseguiu girar os ombros. Seu ombro 
anterior (o direito) está apoiado na borda superior da pélvis, na área de entrada, então 
sua cabeça não pode descer. Lembre-se, os ombros giram para a posição 
anteroposterior quando já estão dentro da cavidade. Só um bebê muito pequeno 
consegue passar pela pélvis sem que sua cabeça gire 90⁰.

Na maioria dos casos, tudo o que se tem que fazer é pedir para a mãe adotar 
uma posição onde seus joelhos estejam mais longe de sua cabeça do que de seu 
quadril. De lado esquerdo ou direito, ajoelhada, em uma banheira de parto, cócoras 
com apoio, com suas coxas a pelo menos 45cm do chão – todas as posições vão 
funcionar, desde que ela mantenha seus joelhos longe de seu corpo.

Qualquer posição que traga seus joelhos na direção do abdômen reduz o 
espaço no qual o bebê pode se movimentar. Também aumenta as chances do bebê 
ser empurrado para a parte de trás da pélvis e para a parte de trás do assoalho 
pélvico, ao invés de fazer pressão sobre a sínfese. Nesta situação, é preciso fazer um 
esforço muito grande para empurrar o bebê para fora, e a probabilidade de lacerações 
no períneo ou da necessidade de uma episiotomia aumenta.

Alguns poucos bebês conseguem colocar uma mão ou braço no interior da 
pélvis junto com a cabeça, e estes parecem precisar que suas mães façam força. Se 
prestarmos atenção e dermos ouvidos à mãe, teremos ouvido a mãe reclamar de dor 
ou desconforto em lugares estranhos. Uma mão ao lado da orelha causa dor no lado 
da pélvis; uma cabeça assinclítica provoca dor no lado esquerdo da pélvis, atrás das 
espinhas ilíacas; um cotovelo embaixo do queixo provoca dor no sacro durante as 
contrações, mas não entre elas. Colocar a mãe de joelhos e pedir para ela ir ao 
banheiro (coloque uma cadeira de rodas atrás dela), ou se inclinar sobre a cama e 
mover seu quadril até a dor passar pode ser espetacular. Se o bebê estava preso 
tranversalmente, assim que ele se solta, vai sair muito rápido.

Manter o ângulo entre a coluna e as coxas em pelo menos 120⁰ também irá 
prevenir ou curar a maioria dos casos de distócia de ombro. Isto acontece porque a 
distócia de ombro geralmente ocorre quando o bebê não conseguir fazer a rotação 
dos ombros para a posição transversa quando na área de entrada da pélvis, ou na 
posição anteroposterior na altura das espinhas ilíacas. Dê espaço ao bebê para que 
este se mova, e ele se moverá.



O uso da anestesia peridural durante o trabalho de parto, mesmo aquela que 
permite mobilidade à mulher, deve ter um efeito no movimento normal do rhombus de 
Michaelis. Se os nervos do parto não são estimulados, como o reflexo pode ocorrer?

Reconquistando a normalidade

Observar o processo normal de nascimento, desprovido de idéias 
preconcebidas, seria um projeto útil a qualquer parteira/obstetriz. O parto não é 
apenas um processo mecânico, mas se as partes não podem interagir como deveriam, 
então a estimulação dos hormônios e tecidos também vai falhar, e a taxa de incidência 
de cesarianas vai aumentar ainda mais. As parteiras/obstetrizes então, que deveriam 
proteger o normal, passarão a ser enfermeiras para cuidados intensivos.

Nada disso explica os problemas que surgem quando o bebê está em posição 
posterior occiptal à direita. Estes bebês podem ficar presos durante o trabalho de parto 
e, quase sempre, terão problemas no período expulsivo. Um segundo artigo 
descreverá os movimentos para bebês em OP (ociptal posterior) à medida que eles 
tentam utilizar todo o espaço disponível na pélvis materna. Eles tem várias opções, 
mas, a não ser que alguém possa ajudar as mães a responderem eficientemente, 
muitas irão falhar, e estão destinadas a serem sujeito da tão conhecida ‘Cascata de 
Intervenções’.

Jean Sutton é parteira aposentada da Nova Zelândia, e autora do livro ‘Teaching 
and Understanding Optimal Foetal Positioning’ (tradução livre: Ensinando e 
entendendo o posicionamento fetal ótimo)
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