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ANATOMIA E PREPARAÇÃO PARA O PARTO COM NÚRIA VIVES 

Posições, Movimentos e Respiração no Parto 

 Ciclo especial para enfermeiras especialistas em saúde materna e obstétrica, 

fisioterapeutas e outros profissionais que acompanham a mulher em preparação 

para o parto. 

 

DATA E LOCAL DA FORMAÇÃO 

28, 29 e 30 de Janeiro de 2019, das 9h00 às 18h30 (21h) 

Hotel da Música: Mercado do Bom Sucesso, Largo Ferreira Lapa, 21 a 183, 4150-

323 Porto 

FORMADORA: Núria Vives (www.nuriavivesanatomia.com) 

PROGRAMA 

Posições e Movimentos no Parto 

Para a mulher grávida, compreender e integrar a anatomia da sua pelve, dá-lhe 

sentido e segurança, motivando-a a experimentar no seu parto os movimentos e 

posições propostos nas sessões de preparação para o parto. Este curso baseia-se 

numa metodologia estruturada, patenteada e já testada com sucesso sobre uma 

forma prática e eficaz de transmitir essas informações às mulheres e respetivos 

acompanhantes durante o período pré-natal, no contexto da preparação para o 

parto. 

Neste workshop serão abordados aspectos relacionados com as posições que 

espontaneamente a mulher vai assumindo ou que lhe vão sendo propostas durante 

o trabalho de parto e o parto, como descritas no livro “Parir en Movimiento”, 

destacando-se de forma prática as qualidades e benefícios que cada uma das 

posturas e movimentos poderão trazer para aumentar o conforto da mulher 
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grávida, assim como para facilitar o caminho do bebé através da pelve materna. 

Estes conteúdos inserem-se no ámbito do módulo II do Ciclo Parir en movimiento: 

Anatomía funcional del parto fisiológico de Núria Vives. 

Respiração no Parto 

Durante os últimos 30 anos, na maioria dos hospitais portugueses, a Mulher tem 

vindo a ser convidada a utilizar técnicas respiratórias para facilitar a dilatação e 

optimizar o período expulsivo durante o parto. No entanto, nos últimos anos, outras 

técnicas respiratórias imergiram, com comprovada evidência da sua eficácia, 

questionando-se inclusive algumas das técnicas anteriores. 

Atualmente encontram-se critérios muito díspares, de hospital para hospital, de 

profissional para profissional. Esta situação não ajuda a Mulher, que com frequência 

chega ao seu parto com a preocupação e a dúvida sobre se “saberá respirar”. 

Neste workshop Núria Vives propõe fornecer uma base anatómica científica que 

permita aos formandos analisar e compreender desde a cinética respiratória até 

todas as técnicas que se estão a propor e a utilizar atualmente para promover o 

parto fisiológico e eutócico e Gerar confiança no processo natural do parto. 

Estes conteúdos correspondem ao Módulo III do Ciclo Parir en movimiento: 

Anatomía funcional del parto fisiológico, de Núria Vives. 

• Aprender a pedagogia a utilizar no contexto de preparação para o parto com 

o casal. 

• Adquirir ferramentas que permitam criar um clima de confiança nas sessões 

de preparação para o parto, para que a mulher grávida se sinta segura, 

confiante e em contacto, qualquer que seja a posição que escolha, condição 

essencial para que possa integrar e guardar na sua memória corporal esses 

recursos valiosos para o seu parto. 

• No contexto da preparação para o parto, capacitar os formandos para 

acompanhar a Mulher no gesto respiratorio que mais lhe convenha, partindo 

do respeito e da confiança na sua própria respiração. 
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• No contexto do parto, capacitar os formandos para a análise de todas as 

forças respiratórias que participam nas distintas fases do parto, identificando 

a mais eficaz e respeituosa para ela e para o seu bebé.  

• Capacitar os formandos para poder transmitir à Mulher a confiança na sua 

própria respiração. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Experimentar os movimentos propostos na metodologia de Anatomía, 

Integración y Movimiento® e refletir sobre a introdução desta metodologia no 

trabalho de acompanhamento de grávidas. 

• Obter os critérios necessários para poder distinguir qualidades, benefícios e 

vantagens de cada uma das posições apresentadas. 

• Distinguir as diferentes posições de acordo com a posição da pelve e das 

pernas e a sua relação com a descida do bebé ao longo do canal de parto. 

• Diferenciar as diferentes posições segundo os parâmetros analisados 

anteriormente, selecionando posições mais benéficas para o período de 

dilatação, para o período expulsivo, ou mesmo para ambos os períodos. 

• Observar como é a sua própria respiração 

• Permitir que flua, se expanda e se torne consciente na ação ou na quietude. 

• Compreender os mecanismos do diafragma, dos músculos inspiradores 

costais e dos músculos abdominais durante a inspiração e a expiração. 

• Experimentar e explorar a grande diversidade de formas de respirar que 

acompanham o movimento respiratório, em particular durante o trabalho de 

parto. 

• Poder distinguir as diferentes respirações espontâneas que a Mulher utiliza 

durante o parto e conhecer as forças e os jogos de pressões que ocorrem na 

caixa torácica e na região abdominal durante um parto fisiológico. 
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• Distinguir e observar os benefícios e inconvenientes de todas estas 

respirações segundo as diferentes etapas do parto. 

 

CONTEÚDOS 

A. As posições: de pé, sentada, de lado, deitada, de joelhos, de cócoras. Cada 

uma com as suas variantes 

B. Para cada uma das diferentes posições estudar-se-á e observar-se-á: 

o A liberdade da pelve 

o Como se transforma a pelve interiormente 

o A posição das pernas 

o A posição da coluna vertebral em relação à pelve 

o A atividade dos músculos posteriores da região lombar na posição e 

durante o movimento 

o Posição em carga ou em descarga 

o A influência da gravidade na posição 

o As assimetrias e rotações 

o A suspensão 

o A posição do bebé em relação à posição da pelve materna 

o A atitude e o papel do acompanhante 

o O contacto simples como meio e como suporte durante o 

acompanhamento 

C. Parâmetros de observação em cada posição:  

o Como está o canal de parto após essa modificação da pelve intrínseca 

o Como estão as pernas 
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o Como está a posição das costas em relação à pelve materna  

o Como está a posição da caixa torácica e dos braços em relação à pelve 

(flexão, extensão, inclinação laternal rotação) 

o A influência da gravidade 

o O conceito de carga e descarga e a sua aplicação no parto 

o Vantagens e beneficios 

D. Porque motivo a pelve muda de forma durante o parto? 

o A pelve “traccionada” 

o A pelve “que se apoia” 

o A pelve “en apoio entre os ossos” 

o A pelve “empurrada” 

E. Apresentação do movimento respiratório com três parâmetros: fluxo, volume e 

localização. 

F. O pulmão e o seu papel de elástico pulmonar no jogo das cavidades do tronco 

(torácica e abdominal) 

G. Músculos inspiradores e expiradores e sua influência sobre o abdmen e o seu 

conteúdo: o útero, outras vísceras da pelve menor e o bebé. 

H. O diafragma: estrutura, papel e relação com o abdómen e com o bebé durante 

a gravidez e nas diferentes fases do trabalho de parto. 

I. Os músculos inspiradores costais: o seu papel e relação com o abdómen e com 

o bebé durante a gravidez e nas diferentes fases do trabalho de parto. 

J. Os músculos abdominais: o seu papel visceral e expirador. O seu papel e 

relação com o abdómen e com o bebé durante a gravidez e nas diferentes 

fases do trabalho de parto. 

K. As forças que intervêm no período expulsivo/nascimento. 
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L. Análise das diferentes respirações utilizadas no período expulsivo: o puxo em 

apneia, expiração em repouso e expiração de V.R.E. – vantagens e 

inconvenientes de cada uma delas. 

M. Breve abordagem relativa à influência da respiração sobre o períneo (este tema 

será desenvolvido no módulo IV). 

N. Influência da respiração nas diferentes posições do tronco, braços e pernas, na 

cama de parto. 

O. A suspensão e a sua relação com a respiração – exercícios práticos. 

P. Síntese e resumo das diferentes respirações apresentadas com as posições e 

movimentos estudados nos módulos I e II do do Ciclo Parir en movimiento: 

Anatomía funcional del parto fisiológico, de Núria Vives. 

Q. Práticas em diversas posições e movimentos para experimentar e integrar os 

conhecimentos. 

 

METODOLOGIA 

O método Anatomía, Integración y Movimiento® de Núria Vives propõe uma 

pedagogia baseada no respeito do próprio ritmo para experimentar, sentir e 

integrar no corpo a grande variedade de movimentos, posições e propostas 

respiratórias. 

Os formandos são convidados a reconhecê-lo primeiro em si mesma/mesmo e 

integrá-lo, antes de o transmitir. 

São utilizados modelos anatómicos do diafragma, do períneo, da caixa torácica, da 

coluna e da pelve, que ajudam a entender a anatomia de forma tridimensional e 

desde o movimiento. 

 

 



 

 

 

 

 

                  

7/6 

 

LIVROS DE REFERÊNCIA 

• “La Respiración” de Blandine Calais-Germain 

• “Parir en Movimiento” de Blandine Calais-Germain y Núria Vives. 

• “Consciencia Sensorial” de Charlotte Selver por Charles Brooks. 

 

CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO 

Para se inscrever no curso é necessário ter realizado o módulo I “A Mobilidade da 

Pelve no Parto” do Ciclo Parir en Movimiento: Anatomía funcional del parto 

fisiológico. 

 


