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11

Sobre mim

O lá! O meu nome é Siobhan e, além de ser a autora deste 
livro, também sou professora de hipnoparto, fundadora 

da The Positive Birth Company e, acima de tudo, mãe de 
três meninos travessos. Estou numa missão que tem como 
objetivo tornar o hipnoparto mais acessível, e espero que 
este livro me permita chegar a mais mulheres em todo o 
mundo, contribuindo para que tenham partos melhores.

Antes de começarmos, pensei em partilhar um pouco da 
minha experiência pessoal no que toca ao parto e à forma 
como me tornei uma tão acérrima defensora do hipnoparto.

O meu primeiro filho nasceu quando eu tinha apenas 
21 anos e, embora frequentasse as aulas pré ‑natais gratuitas 
do hospital local, não estava muito informada acerca dos 
diversos aspetos do parto. Queria um parto natural e aprendi 
algumas técnicas eficazes de respiração; porém, quando me 
propuseram uma indução às 40 semanas e 8 dias, pensei 
ingenuamente que tal significava que ia conhecer o meu bebé 
mais cedo, acelerando efetivamente o compasso de espera, 
sem que houvesse consequências negativas. Sabia muito 
pouco acerca dos riscos associados à indução e não tinha a 
mínima ideia de que a podia recusar.

Em vez do nascimento simples e rápido com o qual 
sonhara, a minha indução demorou dois dias e envolveu 
praticamente todas as intervenções e formas de alívio da dor 
referidas nas aulas pré ‑natais. Durante esse tempo, estive 
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sempre num quarto de hospital bem iluminado, com uma 
televisão no canto que a determinada altura transmitia um 
programa sobre cirurgias plásticas que tinham corrido mal! 
Fui aconselhada a não comer para salvaguardar a eventual 
necessidade de uma cesariana. Depois de dois dias sem comer 
nem dormir, não é de admirar que precisasse de assistên‑
cia. Fui levada para o bloco operatório de madrugada, para 
uma cesariana não programada, pois o meu bebé apresen‑
tava sinais de sofrimento e eu estava exausta. Nessa altura 
(reforçada a epidural para não sentir nada), o médico decidiu 
recorrer à utilização de fórceps para rodar a cabeça do bebé, 
e foi ‑me dada a oportunidade de fazer força para expulsá ‑lo. 
O que eu fiz. Foi um momento avassalador de alívio quando 
o colocaram sobre o meu peito. Lembro ‑me de ele levantar 
a cabecinha e de me olhar diretamente nos olhos. Lembro‑
‑me de pensar: tenho a certeza de que os bebés não são capazes 
de manter a cabeça levantada! Foi um momento que nunca 
esquecerei. Não fiquei traumatizada com a experiência, mas 
foi realmente assustador e não um parto que descrevesse 
como particularmente positivo ou fortalecedor. Nos meses 
que se seguiram ao nascimento do meu primeiro filho, sofri 
com excesso de ansiedade e muito medo relativamente ao 
bem ‑estar dele, o que, olhando para trás, atribuo agora à 
experiência do parto. Por esse tempo, sabia muito pouco 
acerca do parto, a não ser o que havia visto na televisão —  
e ter isso como ponto de comparação da minha experiência, 
infelizmente, parecia ser bastante comum.

Sete anos depois foi quando as coisas mudaram para 
melhor. Estava grávida do meu segundo filho e tinha visto e 
lido o suficiente para saber que o momento do parto podia ser 
diferente: uma experiência mágica, positiva, a ser valorizada. 
Assim, inscrevi ‑me num curso de hipnoparto, que, sem exa‑
gerar, mudou a minha vida. Não só me sentia entusiasmada 
com o parto que se avizinhava, como, mais importante, fui 
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capaz de processar e resolver adequadamente o que havia 
acontecido no parto anterior. Graças ao meu conhecimento 
recém ‑descoberto, consegui compreender por que razão mui‑
tas coisas haviam acontecido de determinada forma, e, con‑
sequentemente, senti ‑me confiante de que não aconteceria 
o mesmo de novo. Consegui libertar ‑me de todos os meus 
medos. 

O meu parceiro, que inicialmente fora muito cético em 
relação ao facto de eu ter aulas de hipnoparto, aderiu depois 
da primeira sessão e tornou ‑se um defensor das mesmas no 
final da segunda; era tudo muito lógico e científico. Tudo fazia 
sentido. De facto, diria que é praticamente impossível não 
aderir. Não é necessário seguir nenhuma corrente de pensa‑
mento em particular ou ser um determinado tipo de pessoa;  
o hipnoparto é para todos aqueles que se estão a preparar 
para trazer um bebé ao mundo, independentemente de como  
o planeiam fazer. É tão simples quanto isso. 

Depois do curso, planeei um parto em casa — o extremo 
oposto do espetro, em comparação com o meu parto no bloco 
operatório — e pratiquei todas as minhas técnicas de rela‑
xamento. Lembro ‑me de pensar que, mesmo que o parto 
não fosse como estava à espera, ainda assim teria benefi‑
ciado tremendamente com o curso, porque me sentia muito 
calma, positiva e feliz com a minha gravidez. Foi um período 
maravilhoso.

Entrei em trabalho de parto espontaneamente às 39 sema‑
nas e 6 dias, um processo que durou 2 horas e 20 minutos, do 
início ao fim. Foi rápido e intenso, mas no momento em que 
dei à luz no sofá, sob as luzes cintilantes da árvore de Natal, 
senti ‑me como nunca me tinha sentido em toda a minha 
vida. Foi o auge de todos os auges, uma euforia total — era 
uma supermulher invencível! — que me acompanhou nas 
semanas seguintes. Tratou ‑se de um acontecimento que pro‑
moveu realmente uma mudança na minha vida, não apenas 
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pela experiência do parto em si mas também pelo profundo 
impacto que essa experiência positiva teve no período pós ‑parto 
que se seguiu. Sentia ‑me confiante e capaz, feliz e relaxada, 
nas melhores condições para desfrutar do meu lindo bebé.

Inspirada por esta experiência fantástica, e depois de 
concluir um mestrado em Psicologia, recebi formação da 
Katherine Graves para me tornar professora de hipnoparto, 
em 2015, e comecei a dar aulas.

Em 2016, tive o meu terceiro bebé. Dessa vez, foi um 
parto na água, tranquilo e sem complicações, no centro clí‑
nico especializado local. Foi uma experiência muito bonita e 
serena. Descrevo ‑o como quase rotineiro, porque não houve 
nenhum drama (embora, naturalmente, dar à luz um ser 
humano seja um evento bastante impressionante por si só!). 
Se o meu primeiro parto pareceu cumprir um rol de todas 
as coisas passíveis de correrem mal, o terceiro foi perfeito e 
seguiu impecavelmente a lista de tudo o que eu queria que 
acontecesse. O segundo parto não fora apenas um acaso:  
o meu terceiro bebé veio confirmar ‑me a enorme diferença, 
positiva, que o hipnoparto faz.

Atualmente, dou aulas de hipnoparto em todo o Reino 
Unido e continuo empenhada em habilitar as mulheres e os 
seus acompanhantes durante o parto para criarem experiências 
positivas de parto — porque o momento do nascimento tem 
de facto importância e uma boa experiência permite benefícios 
de longo prazo para mães, bebés e famílias.

Em 2017, assumi como missão tornar o hipnoparto mais 
acessível a toda a gente por acreditar firmemente que todas 
as mulheres merecem o melhor parto possível, bem como 
as ferramentas para o tornar uma realidade. Publiquei ini‑
cialmente uma série de vídeos gratuitos no YouTube e lancei 
mais tarde o Digital Pack — o programa de hipnoparto online 
mais acessível do mundo —, que é atualmente utilizado por 
milhares de mulheres em todo o globo. Ter a oportunidade de 
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escrever este livro e partilhar tudo o que aprendi num novo 
formato foi a realização de um verdadeiro sonho. Sabia que 
não queria simplesmente escrever mais um livro sobre o que 
é o hipnoparto, pelo que decidi criar um manual abrangente  
e informativo, agradável de ler, oferecendo às mulheres um 
conjunto de ferramentas práticas e fáceis de utilizar, às quais 
elas pudessem recorrer na hora do parto — um livro que 
realmente melhorasse esse momento.

O meu sonho é mudar a narrativa negativa em torno do 
parto, na esperança de alterar a forma como as mulheres 
e os seus acompanhantes abordam e pensam acerca desse 
momento. Quero que as mulheres enfrentem o parto com 
descontração e um sentimento positivo, e que, quando ele 
terminar, se sintam fortalecidas, confiantes e capazes, ao 
mesmo tempo que embarcam na jornada da maternidade. 
Escrevi este livro para todas as mulheres e todos os partos. 
Espero que o leia, que goste dele e, depois de o terminar, 
que passe a mensagem. Ao espalhar a palavra, ao partilhar  
a sua experiência de parto positiva, estará a ajudar a mudar o  
mundo — um parto de cada vez.
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Introdução

O que é o hipnoparto  
e como é que a vai ajudar?

É provável que tenha agarrado neste livro porque está grávida 
— ou talvez a sua companheira — e, porque provavelmente 

já ouviu falar em «hipnoparto», não esteja completamente 
certa do que o termo envolve ou se é algo em que deva investir 
o seu precioso tempo ou dinheiro.

Assim sendo, em primeiro lugar e antes de prosseguirmos, 
deixe ‑me assegurar ‑lhe que o hipnoparto não implica ser 
hipnotizada nem tem nada que ver com hippies ou mesmo 
hipopótamos! De facto, não há nada de incomum no hipno‑
parto, a não ser talvez o nome… o que é irónico. A maioria 
dos professores modernos é da opinião que o hipnoparto 
ganharia realmente com um novo nome. Não há dúvida de 
que o prefixo «hipno» é dissuasor e conducente a conceitos 
erróneos sobre o que é realmente o hipnoparto.

Julgo que a expressão que melhor o descreve é «psico‑
logia do parto». De facto, é muito parecido com psicologia 
do desporto. Da mesma forma que os atletas precisam de 
se preparar mental e fisicamente para melhorarem o seu 
desempenho, há uma necessidade semelhante de as mulheres 
se prepararem psicologicamente para o trabalho de parto e a 
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maternidade iminente, de modo a tirarem o melhor proveito 
da experiência.

Essencialmente, o hipnoparto é uma forma de educação 
pré ‑natal, uma abordagem ao parto que é simultaneamente 
lógica e baseada em evidências. É possível que se surpreenda 
ao saber que, mais do que qualquer outra coisa, é científico! 
Neste livro, aprenderá acerca da fisiologia do parto — e com 
isto refiro ‑me à forma como o seu corpo funciona ao nível 
muscular e hormonal durante o trabalho de parto. A ideia 
é aumentar a sua confiança, nomeadamente de que o seu 
corpo sabe de facto o que fazer. É importante salientar que 
vai aprender a trabalhar com o seu corpo (em vez de traba‑
lhar inconscientemente contra ele), de modo a garantir que 
as hormonas certas são produzidas, tornando o trabalho de 
parto mais eficiente e confortável, quer para si quer para  
o bebé. 

Descobrirá que estar calma e relaxada é fundamental,  
o que tem um impacto direto e positivo na forma como o 
parto se desenrola. Aprenderá a aceder fácil e rapidamente  
a um estado de relaxamento profundo, utilizando o conjunto 
de ferramentas do hipnoparto: uma combinação de técnicas 
respiratórias, visualizações, exercícios de relaxamento guiado, 
massagem suave, afirmações positivas e outras tantas técni‑
cas. Também ficará a saber como fazer escolhas informadas 
recorrendo a uma estrutura simples, no sentido de assumir 
com confiança o leme do seu parto — e quaisquer voltas 
e reviravoltas —, apetrechada de recursos práticos que lhe 
garantem calma e controlo durante o processo. 

Na sua essência, o hipnoparto não serve apenas para um tipo 
de parto, tal como não serve apenas para um tipo de mulher.  
O hipnoparto é para todas as mulheres com um bebé dentro 
do útero (não precisa de seguir nenhuma escola de pensa‑
mento em particular) e para todos os tipos de parto (desde 
um parto natural na água, sem qualquer intervenção ou alívio 
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da dor, até uma cesariana não programada). Muitas mulheres 
chegam ao hipnoparto com a vontade de terem um parto 
vaginal, mas digo ‑lhes sempre que, na verdade, a mecânica 
de como um bebé vem ao mundo é de pouca importância a 
longo prazo, em comparação com o que a mãe sente durante 
a experiência — porque são os sentimentos que duram a 
vida toda. É por isso que uma experiência positiva do parto 
é tão importante e oferece benefícios ao longo da vida para a 
mãe, para o bebé e para toda a família. É sabido que um parto 
positivo diminui significativamente o risco de uma mulher 
sofrer de depressão pós ‑parto (DPP) e de perturbação de 
stress pós ‑traumático (PSPT). Dar à luz e tornar ‑se mãe de 
um pequeno ser é um momento grandioso na vida de uma 
mulher, seja a primeira ou a quarta vez, motivo pelo qual 
o momento do parto tem realmente importância. Por mais 
que a maternidade consista em improvisação, vale sempre a 
pena dedicar algum tempo à preparação de um parto positivo. 
Neste livro, irá aprender sobre induções e cesarianas, e sobre 
como é possível tornar todos os partos positivos, recorrendo 
a técnicas de hipnoparto.

Assim sendo, em que consiste um parto positivo? Acredito 
que um parto positivo seja uma experiência de parto que deixa 
a mulher mais forte do que traumatizada, um parto em que os 
desejos da mãe são respeitados, em que é escutada e em que 
se sente calma, confiante e informada ao longo do processo.  
E tanto pode ser um parto na água como em casa, induzido ou 
cesariana, isto é, não se trata de um tipo específico de parto. 
Todos os partos têm potencial para serem positivos.

O programa de hipnoparto que ensino consiste em ajudar 
a mulher — e o seu (ou sua ou seus, se for o caso) acom‑
panhante, durante o parto — a tornar esse momento uma 
experiência positiva. Também é benéfico para o acompanhante 
aprender acerca de hipnoparto, pois apetrecha ‑o de ferramen‑
tas práticas que pode utilizar para ajudar ao relaxamento da 
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mãe, informação que o ajuda a fazer as perguntas certas, 
conhecimentos sobre como tornar o ambiente propício para 
o parto e uma lista abrangente de tarefas para que saiba como 
apoiar de forma mais adequada a mãe durante o trabalho 
de parto. O hipnoparto ajuda o acompanhante a sentir ‑se 
confiante, habilitado e pronto para a tarefa, em vez de se 
sentir nervoso, como se fosse uma peça sobresselente na 
sala. No hipnoparto, acreditamos que dar à luz é um trabalho 
de equipa e não o trabalho de uma única pessoa; por conse‑
guinte, certifique ‑se de que partilha este livro com quem a 
vai acompanhar durante todo este processo.

Por fim, o hipnoparto beneficia também o bebé ao garantir‑
‑lhe que chega ao mundo harmoniosamente e que é recebido 
por uma mãe que se sente tranquila, confiante e feliz. Um 
parto positivo oferece a todos o melhor começo possível. 

Neste livro, irei abordar tudo o que aprenderia num curso 
de hipnoparto, do início ao fim. À medida que avançar nos 
seus conteúdos e aprender cada vez mais, sentir ‑se ‑á como 
se estivesse a concluir um curso, mas um curso divertido! 
Este não é um daqueles manuais chatos. Vou guiá ‑la pelo 
curso de hipnoparto que ensino, pela ordem em que ensino, 
capítulo a capítulo. Depois de o ter lido, espero que se sinta 
informada, preparada e apetrechada com tudo aquilo de que 
precisa para criar a sua própria experiência maravilhosa 
no momento do parto. Este livro promete melhorar o seu  
parto!

Ser mãe é um empreendimento gigantesco, que pode cau‑
sar danos físicos e mentais. Conceber um ser humano não 
é de forma alguma uma tarefa fácil e exige muito do corpo 
materno. Há também o impacto emocional e psicológico de 
assumir este novo papel, especialmente porque envolve níveis 
de responsabilidade muito grandes e frequentemente avassa‑
ladores. É muito comum, se não mesmo universal, ouvirem ‑se 
lamentos pela vida que se tinha antes do nascimento de um 
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filho. Além disso, há exigências 24 horas por dia, 7 dias por 
semana, que precisam de ser atendidas face ao novo «chefe», 
que atirará fora literalmente os brinquedos do carrinho caso 
os seus desejos não sejam cumpridos em tempo útil. Junte 
uma grande quantidade de hormonas a este cocktail e não 
será difícil de compreender que a transição para a materni‑
dade pode ser complicada — e tudo isto em cima de algumas 
horas de sono interrompido —, motivo pelo qual a preparação 
para este evento transformador é tão importante.

A privação do sono é a tortura partilhada entre as mães 
recentes. Por conseguinte, preparar ‑se para esta mudança 
na sua vida é muito importante. Irei repeti ‑lo mais de uma 
vez: os benefícios do hipnoparto e uma experiência positiva 
no momento do parto vão muito além do parto em si. Está 
prestes a adquirir competências para a vida: ferramentas e 
técnicas que pode utilizar para se orientar na gravidez, parto 
e maternidade da melhor forma possível. 

Ao ler este livro, irá descobrir que o programa de hipno‑
parto é realmente lógico, inclusivamente do senso comum. 
Muito do que abordarei baseia ‑se no conhecimento científico 
acerca da nossa anatomia e do sistema nervoso autónomo 
(que controla as funções que não são conscientemente diri‑
gidas), assim como nas recomendações mais recentes para 
as melhores práticas durante o parto. Para quem, como eu, 
adora estatísticas ou aprecia confirmar factos, encontrará no 
final do livro uma lista das fontes a que faço referência, bem 
como literatura recomendada. 

À medida que avança na leitura, começará a perceber 
que muito do que pensa saber acerca do parto é, na verdade, 
resultado do condicionamento social. É bem possível que 
comece a sentir ‑se enganada… ou mesmo aldrabada. Eu 
compreendo, senti o mesmo. É possível que se sinta zangada 
e frustrada e até triste pelas centenas de mulheres que dão 
à luz, todos os dias, sem este conhecimento; mulheres que 
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não estão devidamente informadas e acabam por perder o 
que pode ser a experiência mais fantástica da sua vida. Dirá 
a si própria — e a quem esteja disposto a ouvir — que toda 
a gente devia saber estas coisas! É exatamente assim que me 
sinto também e é precisamente por isso que este livro está 
hoje nas suas mãos. 

Vale a pena salientar que o hipnoparto não é uma coisa 
nova. Quando muito, é a rejeição da «nova» abordagem ao 
parto excessivamente médica e um regresso ao que o parto 
costumava ser. Os avanços médicos e tecnológicos, juntamente 
com a criação do NHS,* traduziram ‑se, ao longo dos anos, num 
cada vez maior número de pessoas a recorrerem ao hospital 
para dar à luz, até que se tornou comum, sendo atualmente 
a norma. Quando toda esta nova tecnologia foi introduzida, 
a importância da forma natural das coisas foi completamente 
ignorada — coisas que as mulheres fizeram instintivamente 
durante gerações. Estes processos naturais não foram valori‑
zados e perderam ‑se, ou, por outras palavras, perdemo ‑nos. 
Existem agora muitas evidências científicas que sustentam 
o facto de que aspetos como o contacto imediato pele com 
pele, a clampagem tardia do cordão umbilical e as posições 
de parto ativas oferecem inúmeros benefícios para a mãe e o 
bebé. Como consequência, as coisas estão a mudar e a voltar 
ao que eram. Estes aspetos que acabei de mencionar são atual‑
mente recomendados pelo National Institute for Health and 
Care Excellence (NICE)** e estão entre as melhores práticas, 
com base em novas descobertas e diretrizes atualizadas —  
no entanto, não são de todo inovações. Durante milhares de 

* National Health System: sigla que designa o sistema público de saúde do Reino 
Unido. [N. T.]
** Organismo executivo sob a alçada do Ministério da Saúde britânico, responsável 
por emitir diretrizes em áreas relativas ao NHS, com base em avaliações de eficácia, 
segurança e sustentabilidade. [N. T.]

miolo_Hypnoparto_v8_AF.indd   22 04/02/20   17:21



O QUE É O HIPNOPARTO E COMO É QUE A VAI AJUDAR?

23

anos, as mulheres deram à luz em posições verticais, levaram 
os bebés imediatamente ao peito e não se apressaram a cortar 
o cordão umbilical. Costumávamos nascer por instinto, mas 
fomos tão condicionados por representações negativas do 
parto, nos meios de comunicação social, que perdemos de 
vista o que sentíamos como normal e natural.

Foquemo ‑nos nas posições durante o parto, por exemplo.  
A maioria das mulheres ainda dá à luz de costas, apesar 
de sabermos que esta é a pior posição para dar à luz e que 
aumenta o risco de um parto instrumental e de laceração. 
É também uma posição que as mulheres não adotariam 
instintivamente devido ao pouco espaço, contrariando a 
gravidade e assim por diante. Não faz simplesmente qual‑
quer sentido quando se pensa nisso. Todavia, as mulheres 
optam por dar à luz de costas sem muita ponderação, por‑
que percebem ser essa a norma: há uma cama no quarto e 
estamos condicionadas a deitarmo ‑nos nas camas, além de 
que todas as mulheres que vemos na televisão a darem à 
luz o fazem dessa forma.

Se se sente zangada relativamente ao facto de ser comum 
as mulheres enfrentarem o parto assustadas e desinformadas 
e compreende como é prejudicial o fator medo perpetuado 
pelos media, a melhor coisa que pode fazer para mudar o 
statu quo é falar do hipnoparto aos seus amigos. Grite do 
cimo do telhado! Dê ‑lhes este livro e garanta ‑lhes que não 
envolve nenhum tipo de encantamento ou hipnose da vulva. 
Ao fazê ‑lo, podemos todos contribuir para mudar a forma 
como as mulheres encaram e vivenciam o parto. 

A boa notícia é que há de facto uma mudança positiva 
a acontecer neste momento, e o hipnoparto é uma grande 
parte dessa mudança: um regresso à natureza instintiva e 
natural do parto e um reconhecimento dos enormes bene‑
fícios que esta abordagem envolve. Mesmo no bloco ope‑
ratório, e ainda que o número de cesarianas programadas 
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tenha vindo a aumentar, a forma como estas são feitas está 
a mudar, porque se reconhece atualmente a importância de 
aspetos, como, por exemplo, o contacto pele com pele e o 
nascimento lento, entre outros. Uma cesariana cuidadosa 
tenta imitar o parto natural o mais possível, incluindo a 
aplicação de pressão para facilitar suavemente a saída do 
bebé da incisão abdominal, de modo a que o líquido nos 
pulmões da criança seja espremido, como acontece durante 
a sua deslocação pelo canal no parto vaginal. É realmente 
fantástico!

Naturalmente, a forma como as coisas são feitas no parto 
também está em evolução constante, por forma a atender às 
necessidades da mulher. Quanto mais informada estiver a 
grávida, maior será a probabilidade de solicitar que as coisas 
sejam feitas de maneira a que a beneficiem e ao seu bebé. 
Quanto mais frequentes as solicitações, maior a probabilidade 
de a prática comum mudar para melhor.

Infelizmente, o hipnoparto não lhe garante um parto 
perfeito — nada o pode garantir —, pois há muitas variá‑
veis que nenhum grau de relaxamento consegue controlar.  
No entanto, o hipnoparto irá apetrechá ‑la com as competências 
necessárias que hão de assegurar ‑lhe o melhor parto quando 
a hora chegar.

O hipnoparto fornece ‑lhe conhecimentos e habilitações 
para que possa tomar as decisões adequadas, quer para si 
quer para o seu bebé. Equipá ‑la ‑á com técnicas que pode 
utilizar para se manter relaxada e controlada durante o pro‑
cesso, fazendo com que o trabalho de parto se torne mais 
confortável e assegurando que se encontra pela primeira vez 
com o seu bebé num estado de calma e confiança. Por fim, 
a prática de hipnoparto contribuirá para fazer do parto uma 
experiência positiva, independentemente da forma como 
decida trazer o seu filho ao mundo. Os benefícios de uma 
experiência positiva são profundos e duradouros.
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Independentemente do ponto em que se situe, hoje, no 
espetro que medeia entre a ansiedade e o entusiasmo, o meu 
desejo é que, depois de terminar de ler este livro, se sinta 
confiante e entusiasmada com a ideia de dar à luz — por‑
que é realmente o que de mais impressionante fará na sua  
vida.
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Os aspetos científicos

Compreender a ciência por detrás do hipnoparto é cru‑
cial. Esta é a parte do curso que mais gosto de ensinar 

e aquela que abordo sempre em primeiro lugar, porque 
consegue convencer até os mais céticos. Acho que, quando 
compreendemos o funcionamento do corpo e o motivo por que 
é tão importante estarmos relaxadas (para que os músculos 
funcionem eficazmente), mais nos comprometemos com a 
prática de relaxamento que vem a seguir. Sem compreen‑
dermos os tão importantes «como» e «porquê», as técnicas 
de relaxamento ensinadas no hipnoparto podem realmente 
parecer algo ligeiras e, no pior dos casos, irrelevantes. Neste 
capítulo, abordaremos a fisiologia do parto: como funcionam 
os músculos do útero quando está em trabalho de parto, de 
que forma as suas hormonas podem funcionar contra si e,  
o mais importante, o que pode fazer para assegurar que o  
seu parto venha a ser tão rápido, fácil e descomplicado quan‑
to possível.

Os músculos do útero

Julgo que o melhor seja começar pelo útero, a residência atual 
do seu bebé! É a este órgão que vai caber o trabalho pesado 
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durante o parto, pelo que é uma boa ideia estar familiarizada 
com ele.

Quando estava grávida do meu segundo filho e num curso 
de hipnoparto, fiquei realmente surpreendida ao tomar conhe‑
cimento de que o meu útero — o meu ventre — consistia 
simplesmente em duas tiras de músculo. Talvez eu esteja 
entre uma minoria no que toca ao meu pouco conhecimento 
sobre anatomia, mas estou disposta a confessar e a aceitar a 
potencial vergonha, pois talvez também seja uma surpresa 
para si. 

Não tenho a certeza do que pensava ser o meu útero ou 
ventre. Se me tivessem perguntado, acho que teria dito que 
o útero era um órgão, que havia músculos envolvidos e que 
crescia na gravidez, um pouco como a placenta (outra coisa em 
que tinha pensado muito pouco). Seja como for, constatou ‑se 
que o meu útero (e o seu!) é formado apenas por duas camadas 
de músculos, que esticam durante a gravidez para acomodar 
o bebé em crescimento. Durante o trabalho de parto, essas 
duas camadas trabalham em uníssono, bem como muitos 
outros músculos do corpo, para abrir a cérvix e empurrar o 
bebé para fora. Estão perfeitamente concebidos para o fazer. 
Quanto mais aprender sobre o útero, mais surpreendida ficará. 
Ao contrário de como o parto é retratado na cultura popular 
e nos media, o útero não apresenta uma falha de conceção 
que, de alguma forma, escapou ao radar ao longo de milhões 
de anos de evolução. Não! O útero fará perfeitamente o seu 
trabalho — se o deixarmos.

Assim sendo, permita ‑me descrever como estas camadas 
de músculos funcionam durante o trabalho de parto. Em pri‑
meiro lugar, há uma camada interna e uma camada externa 
(na página ao lado). A camada interna é composta de anéis 
horizontais de músculos mais densamente compactados na 
parte inferior do útero, pois são eles que sustentam o peso do 
bebé e das águas, mantendo tudo no devido lugar. A camada 
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externa é constituída por músculos verticais, de alto a baixo, 
que envolvem a camada interna. 

OS MÚSCULOS DO ÚTERO

Quando está em trabalho de parto e sente uma contração ou 
vaga (no hipnoparto, costumamos usar a palavra «vaga» por 
ser mais agradável e descrever com mais precisão a sensa‑
ção de onda experimentada), a camada externa de músculos 
verticais retrai para cima, enquanto a camada interna de 
músculos horizontais permanece macia e relaxada. Cada 
vez que os músculos verticais se retraem, os macios anéis 
horizontais de músculo são lentamente comprimidos, até 
que a mulher tenha dilatado dez centímetros. A combinação 
deste movimento dos músculos com o peso da cabeça do 
bebé a pressionar para baixo, em cada vaga, ajuda a cérvix 
a abrir (ou a dilatar) até aos dez centímetros. Este estágio 
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do trabalho de parto é conhecido como primeiro estágio ou 
estágio ascendente.

É então altura de o bebé sair. Os músculos do útero come‑
çarão a movimentar ‑se na direção oposta; em vez de a camada 
externa se retrair para cima, a camada interna empurra agora 
para baixo, facilitando a saída do bebé. Este estágio é deno‑
minado segundo estágio ou estágio descendente. Uma vez 
mais, o que vemos na televisão geralmente não reflete com 
precisão este momento. Na maioria das vezes, vemos a mulher 
deitada de costas (não é uma posição ideal), de rosto verme‑
lho e a fazer muita força, enquanto uma parteira matrona 
ou um médico, ali ao lado, a incita a fazer ainda mais força.  
A realidade é que os músculos uterinos empurram o bebé 
para fora. Estão concebidos para o efeito e, por conseguinte, 
são bastante fortes. A melhor opção é deixar que os músculos 
façam o seu trabalho e sem interferências. Estar relaxada é 
fundamental neste momento, uma vez que músculos tensos 
não serão capazes de funcionar adequadamente.

O que está a acontecer neste estágio, ao nível muscular,  
é que os anéis internos de músculo que foram apertados em 
sentido ascendente durante o primeiro estágio do trabalho 
de parto, e que estão agora densamente comprimidos no 
topo do útero (o fundo), começam a empurrar para baixo, 
em cada vaga. Há muita força nesses músculos comprimi‑
dos e, por vezes, o bebé é empurrado muito rapidamente.

A cérvix

Ao fazermos uma abordagem ao útero, vale a pena mencionar 
a cérvix. Quando falamos em «dilatar até aos dez centímetros», 
estamos a referir ‑nos à cérvix, que dilata até aproximadamente 
dez centímetros durante o primeiro estágio do trabalho de 
parto.
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Sendo assim, o que é a cérvix, também denominada colo 
do útero? Se imaginar um balão, a cérvix é o nó na parte 
inferior que mantém o ar no interior do balão. No final 
da gravidez, e especialmente durante o trabalho de parto,  
a cérvix sofre algumas mudanças drásticas. No início, a cér‑
vix, se a conseguisse alcançar, parecer ‑lhe ‑ia firme como a 
ponta do nariz. Repito «se a conseguisse alcançar», porque  
a cérvix ocupa normalmente uma posição posterior, apontando 
para trás. No final da gravidez ou no início do trabalho de 
parto, a cérvix começa a mover ‑se de uma posição posterior 
(apontando para o seu rabo) para se alinhar com a vagina, de 
modo a que o bebé possa sair. A cérvix também amolece e 
começa a assemelhar ‑se mais à parte macia e elástica do lóbulo 
da orelha. Começa então a afinar (apagar) e a abrir (dilatar).

Uma cérvix fina e macia no final da gravidez é frequente‑
mente descrita como cérvix madura ou favorável. Uma cérvix 
que ainda está firme e a apontar para o rabo é denominada 
cérvix desfavorável (o que parece bastante severo na minha 
opinião). Se ouvir estas palavras, saberá o que significam! 

Uma das coisas mais interessantes que aprendi acerca da 
cérvix é que as alterações são desencadeadas por algo denomi‑
nado fibronectina. Trata ‑se de uma proteína que o bebé liberta 
nas águas à sua volta, o que é então registado pela cérvix, que 
inicia, assim, o seu processo de amadurecimento. É incrível!

Se houver suspeita de que está em trabalho de parto pre‑
maturo, ser ‑lhe ‑á oferecido um cotonete, de modo a verificar‑
‑se se existe fibronectina. Se se comprovar a presença de 
fibronectina no fluido vaginal, isso pode indicar um parto 
prematuro. No entanto, o mais significativo é que, se não 
for encontrada fibronectina, os médicos podem afirmar com 
um elevado grau de confiança que é muito improvável que 
entre em trabalho de parto no momento ou nas duas sema‑
nas seguintes.1 A libertação de fibronectina fetal é um pré‑
‑requisito essencial para o trabalho de parto, significando 
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isto que o mantra «o meu bebé vai nascer quando estiver 
pronto» é mais do que apenas uma afirmação positiva, pois 
existe um pouco de verdade por detrás dele. Lembrar ‑se desta 
pequena trivialidade, e ser capaz de confiar que o seu bebé 
vai nascer quando estiver pronto, pode realmente aliviar 
um pouco o stress a que estará suscetível nas últimas sema‑
nas de gravidez, enquanto aguarda a chegada do pequeno  
ou da pequena. 

Posições favoráveis ao parto

Há uma sigla que é importante reter no que toca ao parto: 
VFA.

V de VERTICAL
F de FRENTE
A de ABERTURA

Qualquer posição que lhe permita manter‑se na vertical, 
incli nada para a frente e aberta é a melhor escolha. Não vou 
dizer‑lhe que a melhor posição é de cócoras ou de quatro, 
porque não é verdade. O melhor para si é o que lhe for mais 
confortável. Cada pélvis é diferente das outras, tal como o bebé 
de cada mulher e a sua posição ao descer; por isso, diferentes 
mulheres terão também posições confortáveis diferentes. 

Independentemente da sua escolha, tente lembrar‑se de 
ficar na vertical, inclinada para a frente e aberta. 

Entre as melhores posições favoráveis ao parto, incluem‑se: 
de cócoras, de joelhos, de pé, de bruços sobre uma mesa 
ou cama de hospital, sentada numa bola de pilates, sentada 
numa cadeira de parto, sentada na pia e de quatro (veja alguns 
exemplos na página ao lado). 
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POSIÇÕES FAVORÁVEIS AO PARTO
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