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Gravidez & Parto 
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Cabeça para baixo e costas coladas à barriga 
da mãe. Que bom que era se todos os bebés 

escolhessem esta posição nas últimas semanas 
antes de nascerem! Saiba o que pode fazer,  

quando eles nos trocam as voltas. 

D
as sensações mais inesquecíveis que uma 
grávida pode ter é a de sentir o bebé a me-
xer-se na sua barriga. Um pontapé aqui, um 
espreguiçar ali… na sua ginástica diária o 
bebé relembra à mãe, em vários momentos, 
a sua presença. A fluidez do líquido amnió-
tico permite que ele vá mudando de posição 

à medida que vai crescendo. Por volta das 35 semanas, com um 
espaço já reduzido, desce até à pélvis e adapta-se à posição em 
que supostamente irá nascer. 

A posição ideal é a chamada occipito-púbica (anterior). A ca-
beça do bebé aponta para baixo, as costas estão coladas à barriga 
da mãe e a face voltada para a coluna vertebral (da mãe). Esta 
posição permite uma passagem mais suave pelo canal de parto, 
uma vez que a parte mais pequena da cabeça do bebé atinge o 
colo do útero em primeiro lugar. A boa notícia é que a maioria dos 
bebés adota naturalmente esta posição antes do nascimento. Mas 
há vários casos em que as “cambalhotas” dão outros resultados. 

As voltas que 
um bebé dá

Também numa apresentação cefálica, na posição occipito-sagrada 
posterior, a parte de trás da cabeça do bebé e as suas costas ficam 
junto à coluna vertebral da mãe. Neste caso, o trabalho de parto 
pode ser mais demorado e desconfortável. A grávida tem mais 
dores nas costas e contrações em maior quantidade para conse-
guir dilatar o colo do útero e posicionar corretamente o feto. O 
bebé irá ter de rodar 180 graus antes de nascer e, caso não vire, 
pode ser necessário recorrer a fórceps ou ventosas para o ajudar 
a nascer. O estilo de vida sedentário das mães, que permanecem 
muito tempo sentadas, tem sido apontado como uma das causas 
do aumento de bebés nesta posição.

Más posições?
Numa pequena percentagem, há bebés que escolhem ficar 

numa posição transversal, quando se colocam ao longo da pélvis 
com a cabeça de um lado e as nádegas do outro. Em linguagem 
corrente, diz-se que estão “atravessados” e é uma das poucas 
situações para as quais a cesariana está indicada. Cerca de três 
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a quatro por cento dos bebés posicionam-se com as nádegas ou 
os pés junto do canal de parto. São os chamados pélvicos. Ao 
contrário do que habitualmente se pensa, em alguns casos, pode 
ser possível realizar-se um parto por via vaginal. 

Ester Casal, chefe de serviço de Obstetrícia e Ginecologia do 
Hospital Garcia da Horta, em Almada, é uma das poucas espe-
cialistas com vasta experiência neste tipo de solução. “O parto 
pélvico pode ser considerado uma boa prática, desde que feito 
por uma equipa muito bem preparada. Como em tudo na vida, 
o treino é que nos dá segurança e neste hospital tínhamos uma 
equipa constante e diária, que facilitou adquirirmos treino nesse 
tipo de partos. Fazíamos muitos!”, recorda. 

No entanto, no ano 2000, o estudo internacional Term Breech 
Trial descredibilizou esta via. “Foi a desgraça do parto pélvico 
pois as pessoas amedrontaram-se muito. O estudo revelava um 
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O parto pélvico pode ser considerado 
uma boa prática, desde que feito por 
uma equipa muito bem preparada

risco acrescido de mortalidade neonatal, mas as críticas foram 
imensas e, mais tarde, concluiu-se que havia erros na própria 
avaliação do estudo”, explica Ester Casal. E acrescenta: “Surgiram 
depois outros trabalhos a rebater e a defender o parto pélvico, 
efetuado em condições de segurança e com equipas treinadas”. 

A má imagem mantém-se na opinião pública, 15 anos depois, 
e os casos continuam a ser pontuais, com a consequência de 
existirem poucos profissionais com experiência nesse tipo de 
partos. “As equipas têm que continuar a estar preparadas. Faz 
parte da formação, porque têm de saber tirar os bebés pélvicos 
em cesariana e o segundo bebé, em caso de gémeos, também 
nasce pélvico no parto vaginal”. E conclui: “Adoro fazer partos 
pélvicos! A mãe é a parte fundamental e é ela que está a fazer 
tudo. Nós só estamos a dar-lhe força e coragem para conseguir, 
vamos orientando o bebé para se manter fletido e só depois da 
saída das nádegas é que podemos começar a ajudar na extração”. 

A Versão Cefálica Externa é uma técnica de manipulação 
externa do feto, recomendada pelas principais sociedades 
científicas internacionais como a melhor forma de levar o 
feto a passar de uma posição pélvica para cefálica. É sempre 
realizada em meio hospitalar e deve ser proposta às grávidas 
quando o bebé se mantém pélvico após as 34/35 semanas. 
Ester Casal realiza esta manobra há muitos anos: “Durante 
um ano fiz o estudo dos casos e tive uma taxa de sucesso 
à volta dos 30 por cento. Dependendo da população, está 
descrita uma taxa de sucesso entre 25 a 60 por cento”, revela. 
E defende: “Desde que não haja nenhuma contraindicação 
que a inviabilize, acho que vale sempre a pena tentar”.

O que é a  
Versão Cefálica Externa?

Mais informação
Patrícia Paiva foi apanhada de surpresa com uma gravidez 

que passou a correr. Na ecografia que realizou com 34 semanas, 
recebeu uma notícia que a deixou desconcertada: “O seu bebé 
está pélvico. Ele ainda tem tempo para virar, no entanto comece 
a preparar a cabeça para ser uma cesariana”, lembra. Ficou em 
choque. Nunca tinha equacionado essa hipótese. Passado duas 
semanas o mesmo veredicto. “Senti que a decisão me foi imposta, 
que o tapete me foi tirado debaixo dos pés. Foi uma sentença”. 
Acabou por entrar em trabalho de parto e terminar mesmo em 
cesariana. Uma experiência marcante. Durante os dois anos que 
ficou em casa com o seu Gonçalo, leu, investigou e tirou os cursos 
de conselheira de aleitamento materno, de educadora perinatal e 
de doula. “Por tudo o que estudei, percebi que o meu parto podia 
ter sido diferente. Termos informação sobre as várias opções e 
sermos nós a escolher faz toda a diferença”, reconhece. Se agora 
estivesse na mesma situação, optaria por tentar um parto via va-
ginal? “Não sei. Teria de ser com uma equipa de muita confiança 
e muita experiência, mas pelo facto de ter hipótese de escolher 
seria outra coisa!”.

Nestes casos, as principais sociedades científicas internacionais 
recomendam, de facto, que a decisão sobre a via do parto seja 
deixada à grávida, após transmissão de informação completa. 
Para ajudar as mães nessa escolha, Ester Casal considera urgente 
“uma posição oficial a nível nacional”. No entanto, com a redução 
da experiência das equipas de saúde no parto pélvico vaginal, 
parece irrealista, pelo menos a curto prazo, a reintrodução em 
larga escala desse tipo de parto.



Exercícios posturais, moxabustão  
e técnicas de visualização são estratégias 

que podem ajudar o bebé a dar a volta
e mudar de posição

A    enfermeira Isabel Carvalho, do Centro Pré e Pós Parto, propõe    
algumas posturas que, feitas diariamente, estimulam a adoção 

de posições cefálicas do feto. O ideal é serem praticadas duas a 
três vezes por dia, durante pelo menos 15 a 20 minutos.
l Andar regularmente e assumir posições verticais e inclinada 
para a frente são atitudes favoráveis a uma versão espontânea;
l Levar os joelhos ao queixo. Algumas pesquisas sugerem que 
este exercício pode ajudar a deslocar o peso do feto, remodelar o 
útero e relaxar a parede uterina de forma a criar condições para 
que o bebé dê a volta;
l Posição de gatas com elevação da pélvis da mãe. A mãe deve 
colocar-se com as mãos e os joelhos no chão, relaxar os cotovelos 
e apoiar os antebraços no chão, de forma a que o rabo fique mais 
elevado. Este exercício cria mais espaço e liberta o peso do bebé 
da parte inferior das costas. Esta posição é mais eficaz se praticada 
quando o bebé estiver ativo;
l Deitar-se de costas (barriga para cima) sobre almofadas ou similar, 
mantendo uma diferença de altura de aproximadamente 40 graus;
l Andar de gatas. Exercitar as ancas ajuda a encorajar as posições 
anteriores e permite trabalhar os músculos abdominais e lombares, 
importantes para o trabalho de parto;
l Rebozo. Com o auxílio de um xaile comprido que é passado por 
trás da bacia, são realizados movimentos de vai e vem de forma 
a agitar a bacia (o movimento permite ajudar o bebé a mudar de 
posição, após o seu desencaixe da bacia da mãe). A mãe pode 
estar posicionada deitada ou de gatas.

Experimente e mexa-se!
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Ajudas práticas
A enfermeira de Saúde Materna e Obstetrícia Isabel Carvalho 

ouve as dúvidas dos casais grávidos há mais de cinco anos no 
Centro Pré e Pós Parto, em Lisboa. Perante a notícia de que os 
seus bebés não estão na posição ideal, “precisam de recursos 
para terem a sensação de que tentaram tudo para conseguirem 
levar a bom porto um parto via vaginal”. Perante vários pedidos 
de ajuda, resolveu investigar a fundo algumas terapias alterna-

tivas. “São estratégias muito intuitivas, sem estudos científicos 
que comprovem a sua eficácia”, alerta. Mas a verdade é que 
apresentaram resultados em algumas situações.

Dos conselhos consta a prática de vários exercícios posturais, 
feitos diariamente, que estimulam a adoção de posições cefálicas 
do feto. O objetivo de cada posição é dar espaço ao bebé para 
que desencaixe da bacia da mãe e, por ação da gravidade, vire 
a cabeça para baixo.

Menos conhecida é a técnica da moxabustão, que se baseia 
nos princípios da Medicina Tradicional Chinesa e no conheci-
mento dos meridianos de energia trabalhados na acupuntura. 
Estimulando os pontos que estão ligados ao útero, o bebé é 
incentivado a dar a volta. Homeopatia e técnicas de visualização 
podem também ser experimentadas. E até o pai pode participar: 
“Falando com o bebé perto da região pélvica, de forma a que ele 
tente seguir a voz que já conhece. Poderá associar a utilização 
de uma luz forte, colocada na mesma região, para que o bebé 
se sinta estimulado a seguir a voz e a luz”, exemplifica Isabel 
Carvalho. 

O tema da posição do bebé não deixa nenhuma mãe indife-
rente. Sete anos depois, Patrícia Paiva ainda pensa várias vezes 
na sua experiência. “Vivi a minha gravidez a correr. Às vezes, 
penso que o ele ter ficado sentado, de braços cruzados dentro 
da minha barriga talvez tenha sido a sua primeira birra, para 
chamar a minha atenção. Ainda hoje é muito teimoso. Sai à 
mãe!” l


