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FICHA DE CURSO DE FORMAÇÃO 

 

Curso Curso de preparação para o nascimento 

Duração 12 horas, repartidas em sessões de 1h30min, a decorrer em 8 

semanas (todas as quartas-feiras) 

 

Formador(es) 

Rute Matos, Enfermeira 

Maria João Fidalgo, Fisioterapeuta 

José Bismarck, Médico 

 

Destinatários Grávidas/ Casal 

Pré-Requisitos 
Estado da gravidez: Grávidas a partir das 28 - 30 semanas de 

gravidez 

Número máximo de 

participantes 10 grávidas 

 

Breve descrição do curso 

O curso de Preparação para o nascimento oferece as competências 

necessárias para preparar e capacitar os futuros pais para o 

nascimento do seu bebé, fornecendo estratégias a adotar no 

período pré, durante e pós-parto.  

Enquadramento  

A preparação para o nascimento é fundamental para que os futuros 

pais saibam como reagir em todos os momentos que possam surgir 

durante o processo de gravidez, bem como no momento do parto e 

pós-parto. O curso de preparação para o nascimento tem como 

objetivo contribuir para uma vivência segura e responsável da 

gravidez e do parto, disponibilizar informação para uma preparação 

adequada do casal para a maternidade, contribuir para a diminuição 

da ocorrência de problemas durante o parto e para que o parto seja 

uma experiência gratificante para o casal. O curso permite a 

interação com as formadoras especialistas, que poderão esclarecer 
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todas as dúvidas que os pais possam ter nesta fase da gravidez, em 

tempo real. 

Área de Formação 729 – Saúde e outros programas 

Modalidade de Formação Contínua  

Forma de Organização Formação online síncrona  

 

Objetivo Geral 

No final do curso, os participantes deverão ser capazes de colocar em prática as estratégias a adotar 

durante a gravidez, no momento do parto, e no regresso a casa com o bebé. 

Objetivos Específicos 

No final do curso, os participantes deverão ser capazes de: 

• Gerir alguns desconfortos e novas necessidades decorrentes da gravidez 

• Reconhecer sinais de alarme durante a gravidez 

• Aplicar as técnicas e exercícios de relaxamento e gestão da dor no parto 

• Preparar a chegada do bebé 

• Aplicar técnicas de respiração adequadas ao trabalho de parto 

• Colocar em prática as técnicas de aleitamento 

•  Executar os cuidados de higiene e de conforto ao recém nascido 

• Reconhecer sinais de alerta no recém nascido 

  

Conteúdos Programáticos 
Carga Horária 

Teórica Prática 

Desconfortos da gravidez; Exercícios de fortalecimento do períneo 60 min 30 min 

A alimentação e outros aspetos da vida quotidiana na gravidez;  15 min - 

CTG; Criopreservação das Celulas Estaminais do Cordão umbilical 45 min - 

Os sinais de alerta e trabalho de parto 30min - 

A admissão à maternidade. Enxoval da mãe e do bebé; 40 min - 

O trabalho de parto e o parto.  60 min 30 min 

Analgesia e anestesia epidural; 60 min - 

Receção do bebé na sala de partos. A saúde do bebé; 60 min 30 min 
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Aleitamento natural e aleitamento artificial. Resolução de 

problemas; 
60 min 30 min 

Cuidados de higiene e conforto do bebé; 30 min 60 min 

A respiração e a postura durante a gravidez e no parto; Exercícios de 

alívio do desconforto das contrações 
10 min 40 min 

Visita à Maternidade - 30 min 

TOTAL 7h50 min 4h10 min 

TOTAL 12 horas 
 

Regulamento de formação: Aqui 
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