
Gostaria de utilizar métodos não farmacológicos, tais como: acupuntura, chuveiro, bola, massagem, 
aromaterapia, Gentle Birth, meditação, banheira e utilização do rebozo com técnica e respeito. 
Liberdade para me movimentar e escolher as posições que eu julgue mais adequadas. Spinning Babies 
em caso de necessidade para melhor encaixe do bebê, quero receber orientações de exercícios e 
posições para o meu melhor conforto, quando não estiver fazendo isso voluntariamente. 
Ambiente calmo e gentil com palavras  positivas de todos os que estarão assistindo. 
Caso necessite de uma transferência hospitalar (Plano B), gostaria de manter todos os itens descritos. 

Plano de Parto
JÉSSICA NASCIMENTO                                             1º gestação de 
risco habitual 
Acompanhante: ALAN INFANTE                             DPP: 18/06/21 
Plano de saúde: Amil One 3000 Black                  Carteirinha: 
079771705

Em minha casa, localizada na Rua Antonieta Revoredo, 249 – 04725-010 
Assistida pela equipe de Enfermeiras Obstetras / Obstetrizes: Panapaná 
Doula: Larissa Leal e meu acompanhante.  

 Onde desejo parir?1

Caso seja necessária uma transferência: 

 Métodos de alívio de dor

Plano B – Situação de Urgência: Hospital 
São Luís Itaim (20 min de casa)

Acompanhante: Alan Infante 
Médica Obstetra (back up): Aline Calixto 
Enfermeira Obstetra / Obstetriz: Panapaná 
Anestesista Leonardo Mendonça 
Neonatologista: Silvia Rodrigues 
Doula: Larissa Leal

Plano C – Situação de Emergência: 
Hospital Next (6 min de casa)

Acompanhante: Alan Infante 
Enfermeira Obstetra / Obstetriz: Panapaná 
Doula: Larissa Leal
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 Perfil / Vontades para o dia

Plano de Parto
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Perfil: 
Me considero uma pessoa um tanto quanto controladora, apesar de estar em um processo de mudança. 
Gostaria que a equipe ajudasse no meu processo de entrega às sensações e instintos do meu corpo, me 
empoderando e sinalizando o que for importante. 
Em 2019 passei por um luto muito profundo, a perda de minha mãe. Não sei como essa falta pode se 
manifestar durante o TP e puerpério, mas ela sempre foi uma grande referência pra mim e deixarei 
algumas fotos que me lembrem dela e de toda sua força. 

Vontades:  
Gentle Birth: gostaria de ouvir as afirmações, Atenção Plena ao Movimento (fase Latente), Liberando o 
Medo, Gestação Confiante, Imagem para os Puxos e qq outra que vcs entendam que faça sentido para o 
momento. 
Ambiente: Gosto de luzes baixas. Montarei um “altarzinho” com objetos e fotos simbólicas para mim. 
Luminárias e luizinhas são bem vindas, tenho uma aqui em casa e tbm velas pequenas que podemos 
usar. 
Vocalização: gostaria que vcs me incentivassem a vocalizar, principalmente no expulsivo.  
Frases e Palavras Positivas: quero que as frases fixadas sejam relembradas pela minha equipe, 
principalmente, em momentos de desespero e ansiedade 
Em caso de Transferência: gostaria de levar algumas frases e fotos que estarão no “altarzinho” montado 
por mim. 
Alimentação: preciso que vcs insistam para que eu coma e, principalmente, beba liquido. Eu tenho uma 
tendência a ficar fraca repentinamente em situações de muito esforço. Preferência por abacaxi, suco de 
maracujá ou limão, açaí batido com banana, sopa... Deixarei algumas coisas prontas. 



 Procedimentos / Intervenção

Plano de Parto
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Busco ter um parto natural, sem indução ou condução medicamentosa, detalho abaixo os meus 
desejos caso sejam necessários procedimentos: 

a. Exame de toque: gostaria que fosse levado em consideração todos os sinais fisiológicos do TP antes 
de ser feito o exame de toque e que nunca fosse realizado como método exclusivamente verificador 
de dilatação, mas outros fatores como condições do colo, posição do bebê, etc... 

Plano B: Se forem realizados, devem ser pela minha equipe, informados previamente e, com minha 
autorização, realizados fora das contrações, seguindo as mais recentes recomendações da Organização 
Mundial da Saúde. 
b. Ocitocina: Prefiro não ter o uso de ocitocina para acelerar o parto, caso necessário deve ter algum 

motivo claro para isso, como diminuição real das contrações a partir da fase ativa do trabalho de 
parto com o colo do útero já afinado. Deve-se observar os BCF e a dose aplicada diluída deve ser 
mínima. 

c. Bolsa Rompida: prefiro não ter  bolsa das águas rompidas artificialmente (amniotomia), a não ser 
que seja extremamente necessário. Se a minha bolsa das águas romper espontaneamente, antes de 
eu entrar em trabalho de parto, não gostaria que o parto fosse induzido artificialmente \ 
medicamentosamente. Prefiro entrar espontaneamente em trabalho de parto. 

d. Cardiotocografia: Se e quando necessário realizar de maneira que eu possa ficar em posição vertical, 
sentada ou em pé 

e. Analgesia: deve ser solicitada por mim, mesmo durante o intervalo de algumas contrações e da 
utilização de diversas técnicas não farmacológicas. Devo ser informada sobre condições e estágio do 
TP antes da transferência. A analgesia deve ser acompanhada pela minha equipe e meu 
acompanhante, deve ser realizada pelo Leonardo Mendonça ou substituto da minha equipe. Não 
está autorizada aplicação pelo médico plantonista. 

Plano B: Ciente que para as intervenções descritas nos campos b,c,d,e - serão realizadas somente em 
ambiente hospitalar com a orientação da minha equipe e consentimento meu e/ou do meu 
acompanhante. 

Plano C: Meu parceiro não deve ser separado de mim em nenhum momento e deve ser informado com 
clareza, sobre quaisquer procedimentos recomendados pela equipe médica e de enfermagem para que 
ele possa usufruir do direito de CONSENTIR ou RECUSAR quaisquer intervenções em meu corpo e/ou no 
corpo de nosso bebê.  

Procedimentos que não estão autorizados em hipótese nenhuma, em nenhum dos Planos (B, C): 

• Manobra de Kristeller; 
• Episiotomia - Prefiro ter uma laceração natural; 
• manobra de Valsava; 
• Enema (“lavagem” do intestino); 
• Depilação da área púbica; 
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• Quero ter a liberdade de escolher qual será a minha posição de preferência 
• Quero que a equipe me ajude/incentive a vocaliza 
• Caso eu queira usar a banqueta de parto, gostaria que a equipe fique atenta para deixar o meu 

sacro livre (não encostar no fundo da banqueta), que meus pés estejam com a planta toda no 
chão e se possível com uma pequena rotação interna 

• Empurrar o bebê apenas quando eu sentir necessidade (Puxo espontâneo) 
• Preferência por prática hands off: não acelerar a saída do bebê (puxando a cabeça e os ombros), 

nem com manuseio do períneo. Quero que o bebê vire e saia sozinho, aproveitando o momento 
para expelir os líquidos que estiverem em seus pulmões e estômago; 

• Não gostaria que fosse usado fórceps ou vácuo-extrator no nascimento. Se necessário, que a 
equipe decida comigo qual o melhor instrumento para o parto assistido; 

Em caso de distócia de ombro: ciente que a equipe tem no máximo 7 min para realizar uma 
intervenção de emergência, por isso autorizo manobras e direcionamentos para adequação. 

Plano B: Está proibida a entrada de pessoas que não fazem parte da equipe reduzida escolhida sem 
uma função claramente especifica, para evitar riscos pandêmicos. Meu acompanhante ou qualquer 
pessoa da minha equipe tem a liberdade de pedir em meu nome para que algum funcionário do 
hospital saia do quarto. 

   Durante o parto: expulsivo

    Se for necessária uma cesariana:

• Deve ser uma decisão tomado por mim e minha equipe, por um fator de risco real; 
• Por favor explique a cirurgia para mim enquanto ela acontece; 
• Eu gostaria de estar consciente durante o procedimento; 
• Quero meu acompanhante e minha doula comigo o tempo todo; 
• Gostaria de luz baixa e música de minha preferência na sala cirúrgica; 
• Durante o ato cirúrgico gostaria que o pano/campo cirúrgico fosse abaixado para que eu possa 

ver o bebê nascer; 
• Não gostaria que minhas mãos ficassem presas durante a cesariana; 
• Não gostaria de conversas que não seja sobre a cirurgia ou informações relevantes para mim e 

meu companheiro. 
Plano B: Está proibida a entrada de pessoas que não fazem parte da equipe reduzida escolhida sem 
uma função claramente especifica, para evitar riscos pandêmicos. Meu acompanhante ou qualquer 
pessoa da minha equipe tem a liberdade de pedir em meu nome para que algum funcionário do 
hospital saia da sala de cirurgia.
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• Caso seja necessária alguma intervenção no/na bebê, gostaria que houvesse a tentativa de 

realizar o procedimento sem necessidade de clampeamento prematuro do cordão; 
• Gostaria que ele/ela fosse colocado imediatamente no meu colo. Se eu estiver muito 

impactada com o momento deixar que espontaneamente e no meu tempo eu vá de encontro 
ao bebê; 

• Amamentar na primeira hora. Estou ciente das recomendações do Ministério da Saúde e com 
o apoio da Sociedade Brasileira de Pediatria, que menciona a importância da amamentação na 
1ª hora mesmo para mães testadas com COVID-19 positivo e garantem o direito ao 
aleitamento materno desde a sala de parto até o retorno ao lar.  

• Gostaria de ficar o máximo possível com a/o bebê ainda se em sala de parto ou na sala de 
recuperação, sem interrupções; 

• Desejo que meu bebê permaneça em meu colo, em contato pele-a-pele durante todo o 
processo de transição da respiração placentária para a pulmonar, sentindo o meu calor, minha 
respiração, meus batimentos cardíacos, ouvindo SOMENTE a minha voz e a de meu/minha 
companheiro(a)  

• Gostaria que o cordão fosse cortado por mim e pelo pai, após parar de pulsar, utilizando vela;  
• Prefiro aguardar a expulsão espontânea da placenta, sem manobras, tração do cordão ou 

massagens 
• Gostaria que fosse administrado ocitocina no pós-parto para prevenção de hemorragia, como 

recomenda a Organização Mundial de Saúde 
• Em caso de laceração natural: quero ser orientada em relação ao grau, pela equipe, e caso 

necessite de sutura que seja usado um fio sintético absorvível (Vicryl) 
• Gostaríamos de levar a minha placenta para casa, em caso de parto hospitalar. Se possível, 

gostaria de mantê-la refrigerada até minha alta ou quando um familiar puder leva-la por mim. 
Se necessário, assinaremos Termo de Responsabilidade

 Assim que nascer o bebê (não importa se por parto vaginal ou 
cesariana)
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 Sobre os cuidados com o bebê

Plano A – parto domiciliar:  
• será realizado o primeiro exame após o nascimento pela equipe de parteiras, após 24h 

teremos mais uma consulta e em até 48h consultaremos um pediatra. 
• nos comprometemos em realizar o plano de vacinação: Hepatite B/ BCG 
• Vitamina K oral 
• Até o 5º dia de vida do bebê realizaremos o teste do pezinho completo 
Plano B ou C – parto hospitalar: 
• Preferimos que o vérnix seja mantido e que seja absorvido naturalmente pela pele do bebê. 
• Ressalto que meu desejo de manter o contato pele a pele e amamentação na primeira hora, 

mesmo sem exame prévio de teste Covid-19, pois o Ministério da Saúde e com o apoio da 
Sociedade Brasileira de Pediatria asseguram a recomendação, além de estar vacinada com a 1ª 
dose há mais de 20 dias.  

• Gostaria que o primeiro exame médico seja feito apenas depois de já termos estabelecido um 
vínculo mãe-bebê, preferencialmente após, aproximadamente, 1 hora após o nascimento e de 
contato pele-a-pele 

• Não gostaria que fosse dado banho no bebê nas primeiras 24 horas 
• Não autorizo aplicação de colírio de Nitrato de Prata. Exames clamídia e gonococo negativos. 
• Não gostaria que fosse aplicado vitamina K intramuscular. Prefiro que seja administrada a 

primeira dose por via oral, para que isso seja possível, comprometo-me a administrar junto ao 
pediatra de minha escolha as 3 doses, sendo a 1ª dose em até 48h, 2ª dose em uma semana, 
3ª dose em um mês. 

• Vacina Hepatite B está autorizada 
• Está terminantemente proibida a introdução de fórmula láctea sem a minha autorização ou do 

meu companheiro
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