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Resumo dos 10 Passos da IMBCI
Um óptimo serviço de maternidade Mãe-Bebé tem políticas escritas, implementadas ao nível
da formação e das práticas, nos quais se exige que os prestadores de cuidados sigam os
seguintes passos:

Passo 1

Tratar cada mulher com respeito e dignidade.

Passo 2

Possuir e pôr em prática, como norma, conhecimentos e técnicas de asVLVWrQFLDDRSDUWRTXHRSWLPL]HPDÀVLRORJLDQRUPDOGRSDUWRHGDDPDPHQWDomR

Passo 3

Informar a mãe dos benefícios de um apoio contínuo durante o trabalho de parto e o parto e defender o seu direito a receber esse apoio por parte dos
acompanhantes da sua livre escolha.

Passo 4 Proporcionar métodos não farmacológicos de conforto e alívio da dor,
explicando os seus benefícios para facilitar um parto normal.

Passo 5

3URSRUFLRQDUSUiWLFDVEDVHDGDVQDHYLGrQFLDFLHQWtÀFDFRPSURYDGDPHQWHEHQpÀFDV

Passo 6

Evitar o uso de procedimentos e práticas potencialmente prejudiciais.

Passo 7

Implementar medidas que venham a proporcionar bem-estar e evitar
doenças e emergências.

Passo 8

Proporcionar o acesso a tratamentos de emergência de qualidade, baseados
QDHYLGrQFLDFLHQWtÀFD

Passo 9

Proporcionar o acesso a um cuidado continuado em colaboração com todos os
SURÀVVLRQDLVDVLQVWLWXLo}HVHDVRUJDQL]Do}HVUHOHYDQWHV

Passo 10 Pretender aplicar as 10 medidas para se tornar um Hospital Amigo dos Bebés.
A Mãe e o Bebé constituem uma unidade integral durante a gravidez, o parto e a infância que doravante será
*referida
como Mãe-Bebé.

Princpios Bsicos da Iniciativa Internacional para o
Nascimento Me-Beb (IMBCI)1
• Os direitos da mulher e da criança são direitos humanos.
• 2DFHVVRDFXLGDGRVGHVD~GHKXPDQL]DGRVHHÀFD]HVFRQVWLWXLXPGLUHLWRKXPDQREiVLFR
• A Mãe e o Bebé constituem uma unidade integral durante a gravidez, o nascimento, e a

infancia, (doravante referida neste documento como “Mãe-Bebé”) e devem ser tratados como
WDOXPDYH]TXHRVFXLGDGRVSUHVWDGRVDXPWrPXPLPSDFWRVLJQLÀFDWLYRQRRXWUR
• Os serviços de maternidade são uma vertente essencial dos cuidados de saúde, devem dispôr
dos recursos humanos e materiais necessários e estar disponíveis gratuitamente para todas as
mulheres, independentemente da sua cidadania e estatuto social.
• A consideração e o respeito por cada mulher devem ser os fundamentos de todo o cuidado de
maternidade.
• Os cuidados na gravidez, parto, pós-parto e com o recém-nascido devem ser individualizados. As
necessidades da Mãe-Bebé devem ter prioridade sobre as necessidades dos prestadores de cuidados,
GDVLQVWLWXLo}HVHGDLQG~VWULDGHVD~GH
• A gravidez, o parto, o nascimento e a amamentação são processos naturais e saudáveis que, na
maioria dos casos, apenas necessitam da atenção e do apoio dos prestadores de cuidados. A evidência
actual demonstra a segurança e o melhor resultado desta abordagem.
• As mulheres devem receber informação completa, correcta e não tendenciosa, baseada na melhor
evidência disponível sobre os danos, os benefícios e as alternativas disponíveis para que possam tomar
uma decisão informada sobre os seus cuidados e os cuidados do bebé.
• $VSUiWLFDVDSOLFDGDVDRQDVFLPHQWRDIHFWDPD0mH%HEpWDQWRÀVLROyJLFDFRPRSVLFRORJLFDPHQWH$DXWR
FRQÀDQoDGDPXOKHUQDVXDFDSDFLGDGHSDUDGDUjOX]FXLGDUGREHEpHDPDPHQWiORHÀFD]PHQWHSRGH
ser aumentada ou diminuida por todas as pessoas que lhes prestam cuidados e pelo ambiente do parto.
• Cada prestador de cuidados é individualmente responsável perante a mãe, a família, a comunidade e o
sistema de saúde pela qualidade dos cuidados que ele ou ela prestam.
• Estabelecer um ambiente carinhoso, ouvir a mãe, encorajá-la a expressar sua maneira de ser e respeitar a
sua privacidade são aspectos essenciais de um cuidado materno-infantil de excelência.
• $VHQIHUPHLUDVSDUWHLUDVTXHVmRDVSUHVWDGRUDVGRVFXLGDGRVSULPiULRVGHPLOK}HVGHPXOKHUHV
TXHGmRjOX]QDPDLRULDGRVSDtVHVGHVHQYROYHUDPXPPRGHORGHFXLGDGRVEDVHDGRQDÀVLRORJLD
sociologia e psicologia da gravidez, parto, nascimento e pós-parto. A Iniciativa Internacional para
o Nascimento Mãe-Bebé baseia-se nesse mesmo modelo e defende que o conhecimento destas
SURÀVVLRQDLVDVXDH[SHULrQFLDHFRQGXWDVmRHVVHQFLDLVSDUDXPFXLGDGR0mH%HEpGHH[FHOrQFLD
• $FRQWLQXLGDGHGHFXLGDGRVHDVHQVLELOLGDGHjFXOWXUDUHOLJLmRHFUHQoDVLQGLYLGXDLVHYDORUHVGD
PmHUHGX]HPRULVFRGHWUDXPDSVLFROyJLFRHOHYDPDFRQÀDQoDGDPXOKHUQRVVHXVSUHVWDGRUHVGH
FXLGDGRVUHDOoDQGRDVXDH[SHULrQFLDTXDQWRDRQDVFLPHQWRGRVVHXVÀOKRVHDXPHQWDQGRDVXD
disponibilidade para aceitar cuidados e procurá-los no futuro.
• Quando adequado do ponto de vista cultural, a presença do pai durante o parto pode ter efeitos
positivos na família, no seu desempenho como pai e no seu respeito pela mãe.
• 0XLWDVPXOKHUHVSRGHPFRPVHJXUDQoDGDUjOX]IRUDGRVKRVSLWDLVHPFOtQLFDVHVSHFLDOL]DGDV
centros de nascimento e no domicílio - quando existem cuidados especializados e a possibilidade
GHWUDQVIHUrQFLDSDUDXQLGDGHVPpGLFDVVHQHFHVViULR$VPXOKHUHVLQFOXLQGRDVTXHÀ]HUDP
cesariana(s) anteriormente e as que têm bebés em apresentação pélvica ou gémeos, devem ser
informadas com exactidão sobre os danos e os benefícios do parto por via vaginal e por cesariana
HPWRGDVDVFRQGLo}HVHFRPRVSUHVWDGRUHVGLVSRQtYHLV
• Todos os serviços de maternidade devem cumprir o Código Internacional de Ética do Marketing
para os Substitutos do Leite Materno.
• Os cuidados de emergência, apesar de essenciais, não são a única solução para a redução da
morbilidade e da mortalidade materno-fetal. Estes problemas devem também ser abordados
nas suas origens, através de medidas criadas com o objectivo de prevenir doenças, promover a
saúde e fortalecer as mulheres.
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Este Modelo de Cuidados Mãe-Bebé promove a saúde e o bem-estar de todas as mulheres e todos os bebés
durante a gravidez, o parto e a amamentação, estabelecendo-se como padrão de excelência para a melhoria
de resultados nos serviços de maternidade. Todos os prestadores de serviços de maternidade devem receber
formação e capacitar-se, de forma a disponibilizar e apoiar este Modelo de Cuidado Mãe-Bebé.

10 Passos da Iniciativa Internacional para o
Nascimento Me-Beb (IMBCI)2
2V3DVVRVGD,0%&,EDVHLDPVHQRVUHVXOWDGRVGDPHOKRUHYLGrQFLDTXHH[LVWHDFHUFDGDVHJXUDQoDHHÀFiFLDGH
WHVWHVHVSHFtÀFRVWUDWDPHQWRVHRXWUDVPHGLGDVGHLQWHUYHQomRSDUDDVPmHVHRVEHEpV´6HJXUDQoDµVLJQLÀFDTXH
RVFXLGDGRVSUHVWDGRVEDVHDGRVQDHYLGrQFLDFLHQWtÀFDPLQLPL]DPRULVFRGHHUURRXGDQRHDSRLDPDÀVLRORJLD
QRUPDOGRSDUWRHGRQDVFLPHQWR´(ÀFiFLDµVLJQLÀFDTXHRVFXLGDGRVSUHVWDGRVUHVXOWDPQRVEHQHItFLRVHVSHUDGRVH
VmRDGHTXDGRVjVQHFHVVLGDGHVGDJUiYLGDHGRVHXEHEpEDVHDGRVHPHYLGrQFLDVFODUDV&XLGDGRVVHJXURVHHÀFD]HV
da Mãe-Bebé produzem os melhores resultados em termos de saúde e de benefícios, com uma utilização o mais
adequada e conservadora possível de recursos e de tecnologia.
Um óptimo serviço de maternidade Mãe-Bebé tem políticas escritas, implementadas ao nível da formação e das práticas, nos
quais se exige que os prestadores de cuidados sigam os seguintes passos:

Passo 1 Tratar cada mulher com respeito e dignidade, oferecendo-lhe informação completa e envolvendo-a
na tomada de decisões sobre o tipo de cuidado a ser prestado, a ela e ao seu bebé, numa linguagem que ela possa
entender, conferindo-lhe o direito ao consentimento informado e à recusa.

Passo 2 Possuir e aplicar, como norma, conhecimentos e técnicas de assistência ao parto que enalteçam e
RSWLPL]HPDÀVLRORJLDQRUPDOGDJUDYLGH]GRSDUWRGRQDVFLPHQWRGDDPDPHQWDomRHGRSHUtRGRSyVSDUWR
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Passo 3 ,QIRUPDUDPmHDFHUFDGRVEHQHItFLRVGHXPDSRLRFRQWtQXRGXUDQWHRWUDEDOKRGHSDUWRHSDUWR
defendendo o seu direito a receber esse apoio por parte dos acompanhantes da sua livre escolha, como o pai, o
FRPSDQKHLURPHPEURVGDVXDIDPtOLDGRXODV4RXRXWURV2DSRLRFRQWtQXRGHPRQVWURXUHGX]LUDQHFHVVLGDGH
de analgesia intraparto, diminuir o número de partos cirúrgicos e aumentar a satisfação da mãe na sua
experiência de parto e nascimento.

Passo 4 3URSRUFLRQDUPpWRGRVQmRIDPDFROyJLFRVGHFRQIRUWRHDOtYLRGDGRUH[SOLFDQGRRVVHXV
EHQHItFLRVSRUIDFLOLWDUHPXPSDUWRQRUPDOHHYLWDUHPGDQRVGHVQHFHVViULRVPRVWUDUjVPXOKHUHV HDRVVHXV
acompanhantes) como aplicar estes métodos, incluindo toque, abraço, massagem, trabalho de parto dentro de
iJXDHWpFQLFDVGHUHOD[DPHQWRUHVSHLWDUDVSUHIHUrQFLDVHHVFROKDVGDPXOKHU

Passo 5 3URSRUFLRQDUSUiWLFDVEDVHDGDVQDHYLGrQFLDFLHQWtÀFDFRPSURYDGDPHQWHEHQpÀFDVQRVXSRUWHj
ÀVLRORJLDQRUPDOGRWUDEDOKRGHSDUWRSDUWRHSHUtRGRSyVSDUWRLQFOXLQGR
• 3HUPLWLUTXHRWUDEDOKRGHSDUWRVHGHVHQYROYDDRVHXULWPRQDWXUDOHYLWDQGRLQWHUYHQo}HVEDVHDGDVHP
limites pré-estabelecidos de tempo, e utilizar o partograma para registar o progresso do trabalho de partos5;
• 2IHUHFHUjPmHDFHVVRLOLPLWDGRDFRPLGDVHEHELGDVTXHHODGHVHMDUGXUDQWHRWUDEDOKRGHSDUWR
• $SRLiODSDUDTXHFDPLQKHHVHPRYDOLYUHPHQWHHDMXGiODDDVVXPLUDVSRVLo}HVTXHHVFROKHULQFOXLQGR
S{UVHGHFyFDUDVVHQWDUVHRXS{UVHGHJDWDVHSURYLGHQFLDURVPHLRVSDUDVXSRUWDUDVSRVLo}HV
verticalizadas6;
• 8WLOL]DUWpFQLFDVSDUDDVVLVWLUjURWDomRGREHEpLQ~WHURHSDUDRQDVFLPHQWRSRUYLDYDJLQDOGHEHEpVHP
apresentação pélvica;
• Facilitar imediatamente e de uma forma continuada um contacto pele com pele Mãe-Bebé que proporcione
calor, ligação afectiva, início da amamentação e para estimular o desenvolvimento e garantir que Mãe-Bebé
se mantêm juntos;
• 3HUPLWLUXPWHPSRDGHTXDGRSDUDTXHRVDQJXHGRFRUGmRXPELOLFDOVHWUDQVÀUDSDUDREHEpSHORYROXPH
de sangue, oxigénio e nutrientes que fornece7;
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•

*DUDQWLUTXHDPmHWHQKDDFHVVRVHPTXDLVTXHUUHVWULo}HVDRVHXEHEpGRHQWHRXSUHPDWXURLQFOXLQGRD
utilização do “método cangurú”, e apoiar a mãe para que dê o seu próprio leite (ou outro leite humano) ao
seu bebé, quando a amamentação não é possível.

Passo 6 (YLWDUDXWLOL]DomRURWLQHLUDQXPWUDEDOKRGHSDUWRHSDUWRQRUPDLVGHSURFHGLPHQWRVHSUiWLFDVTXHQmR
WHQKDPVXSRUWHFLHQWtÀFR4XDQGRFRQVLGHUDGRVSDUDXPDVLWXDomRHVSHFtÀFDRVHXXVRGHYHDSRLDUVHQDPHOKRU
HYLGrQFLDSURFXUDQGRTXHRVEHQHItFLRVVHMDPVXSHULRUHVDRVSRWHQFLDLVGDQRVHFHUWLÀFDQGRVHTXHDTXHVWmRIRL
DPSODPHQWHGLVFXWLGDFRPDPmHSDUDJDUDQWLURVHXFRQVHQWLPHQWRLQIRUPDGR(VWDVSUiWLFDVLQFOXHP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tricotomia
enema
descolamento das membranas
UXSWXUDDUWLÀFLDOGDEROVD
indução médica e /ou aceleração do trabalho de parto
exames vaginais repetitivos
recusa de alimento e água
FRQÀQDPHQWRGDPmHjFDPD
administração de líquidos por via endovenosa
PRQLWRUL]DomRIHWDOFRQWtQXD FDUGLRWRFRJUDÀD
alívio farmacológico da dor
&DWHWHUL]DomRYHVLFDOGHURWLQD DOJDOLDomR

• colocação da mãe na posição de litotomia
• esforços expulsivos dirigidos
• manobra de Kristeller (pressão no fundo do útero no
SHUtRGRH[SXOVLYR
• episiotomia
• extracção do bebé com uso de forceps ou ventosa
• exploração manual do útero
• primeira ou subsequentes cesarianas
• aspiração do recém-nascido
• FRUWHLPHGLDWRGRFRUGmR YHUQRWD
• separação da mãe e do bebé

Passo 7 IImplementar medidas que visem proporcionar bem-estar e evitar emergências, doenças e a morte da
0mH%pEH
•
•
•
•

Disponibilizar a formação e o acesso a uma boa nutrição, água potável e um ambiente limpo e seguro.
Disponibilizar a formação e o acesso a métodos que previnam a doença, incluindo a prevenção e o tratamento da
malária e VIH/SIDA, assim como promover a vacinação contra o tétano.
Disponibilizar a formação em sexualidade responsável, planeamento familiar e direitos reprodutivos da mulher e
GLVSRQLELOL]DURDFHVVRDRSo}HVGHSODQHDPHQWRIDPLOLDU
Disponibilizar cuidados de suporte pré-natal, intraparto, pós-parto e cuidados com o recém nascido que
FRQWHPSOHPDVD~GHÀVLFDHHPRFLRQDOGD0mH%HEpGHQWURGRFRQWH[WRGDVUHODo}HVIDPLOLDUHVHGRDPELHQWHGD
comunidade.

Passo 8 3URSRUFLRQDURDFHVVRDWUDWDPHQWRVGHHPHUJrQFLDHÀFD]HVHEDVHDGRVQDHYLGrQFLDFLHQWtÀFDQRFDVR
de surgirem complicações que envolvam risco de vida. Garantir que todos os prestadores de cuidados maternos e
QHRQDWDLVUHFHEHPXPDIRUPDomRDGHTXDGDHFRQWtQXDHPWpFQLFDVGHHPHUJrQFLDSDUDXPWUDWDPHQWRDGHTXDGRHHP
tempo útil das mães e dos seus bebés recém-nascidos.

Passo 9 Proporcionar o acesso a um cuidado materno e neonatal continuado, em colaboração com todos os
SURÀVVLRQDLVDVLQVWLWXLo}HVHDVRUJDQL]Do}HVUHOHYDQWHV,QFOXLUQHVWHFXLGDGRFRQWLQXDGRRVSURÀVVLRQDLVTXH
DVVLVWHPDQDVFLPHQWRVIRUDGRFRQWH[WRKRVSLWDODU2XVHMDRVLQGLYtGXRVGHQWURGDVLQVWLWXLo}HVHRUJDQL]Do}HVTXH
RIHUHFHPVHUYLoRVOLJDGRVjPDWHUQLGDGHGHYHP
•

•
•
•

7UDEDOKDUHPFRODERUDomRXOWUDSDVVDQGREDUUHLUDVFXOWXUDLVHLQVWLWXFLRQDLVQRVHQWLGRGHSURYLGHQFLDUj0mH
%HEpRVPHOKRUHVFXLGDGRVSRVVtYHLVUHFRQKHFHQGRDVFRPSHWrQFLDVHVSHFtÀFDVGHFDGDXPHUHVSHLWDQGRRV
pontos de vista uns dos outros.
3URPRYHUDFRQWLQXLGDGHGRVFXLGDGRVSUHVWDGRVj0mH%HEpGXUDQWHRWUDEDOKRGHSDUWRHSDUWRGHHQWUHXP
número reduzido de prestadores de cuidados.
3URPRYHUDFRQVXOWDHDWUDQVIHUrQFLDGHFXLGDGRVGHXPDIRUPDDWHPSDGDSDUDDVLQVWLWXLo}HVDSURSULDGDVH
para especialistas relevantes.
$VVHJXUDUTXHDPmHWHPFRQKHFLPHQWRGRVVHUYLoRVFRPXQLWiULRVGLVSRQtYHLVDGTXDGRVjVVXDVQHFHVVLGDGHVH
jVGRVHXEHEpUHFpPQDVFLGRHTXHSRVVDDFHGHUDRVPHVPRV.
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Passo 10 3URFXUDUDSOLFDUDVPHGLGDVSDUDVHWRUQDUXP+RVSLWDO$PLJRGRV%HEpVGD20681,&()








7HUXPDSROtWLFDGHSURPRomRGRDOHLWDPHQWRPDWHUQRDÀ[DGDDWUDQVPLWLUUHJXODUPHQWHDWRGDDHTXLSD
de cuidados de saúde.
'DUIRUPDomRjHTXLSDGHFXLGDGRVGHVD~GHSDUDTXHLPSOHPHQWHHVWDSROtWLFD
3.
Informar todas as grávidas sobre as vantagens e a prática do aleitamento materno.
4.
Ajudar as mães a iniciarem o aleitamento materno na primeira meia hora após o nascimento.
0RVWUDUjVPmHVFRPRDPDPHQWDUHPDQWHUDODFWDomRPHVPRTXHWHQKDPGHVHUVHSDUDGDVGRVVHXVÀOKRV
temporariamente.
6.
Não dar ao recém-nascido nenhum outro alimento ou líquido além do leite materno, a não ser que seja
segundo indicação médica.
7.
Praticar o alojamento conjunto: permitir que as mães e os bebés permaneçam juntos 24 horas por dia.
8.
Dar de mamar sempre que o bebé queira.

1mRGDUWHWLQDVRXFKXSHWDVjVFULDQoDVDPDPHQWDGDVDRSHLWR

10.

Encorajar a criação de grupos de apoio ao aleitamento materno, encaminhando as mães para estes,
após a alta do hospital ou da maternidade.


$,QWHUQDWLRQDO0RWKHU%DE\&KLOGELUWK2UJDQL]DWLRQ ,0%&2 HPFRODERUDomRFRPRXWURVRUJDQLVPRV
HVWiDGHVHQYROYHUXPGRFXPHQWRTXHDFRPSDQKHHVWHGHWDOKDQGRDVPXLWDVHYLGrQFLDVFLHQWtÀFDVTXH
 DSRLDPRV3DVVRVGD,0%&,HLUiDFWXDOL]DURVGRLVGRFXPHQWRVTXDQGRQHFHVViULRGHPRGRD
 UHÁHFWLUDPHOKRULQYHVWLJDomRGLVSRQtYHO

A Iniciativa Internacional para o Parto Mãe-Bébe
(IMBCI) num Contexto Global8
1DV ~OWLPDV GpFDGDV WrPVH YHULÀFDGR SURJUHVVRV VLJQLÀFDWLYRV QD iUHD GD VD~GH PDWHUQRLQIDQWLO QR
entanto existem ainda graves problemas a resolver, tanto em países desenvolvidos como em países em
desenvolvimento. Mais de meio milhão de mulheres morrem cada ano como consequência de problemas na
gravidez e no parto. As causas principais da mortalidade materna incluem hemorragia, sépsia, eclâmpsia,
WUDEDOKR GH SDUWR HVWDFLRQiULR DERUWRV VHP FRQGLo}HV GH VHJXUDQoD H GRHQoDV LQIHFFLRVDV FRPR R 9,+
SIDA e a malária. A taxa global de mortalidade infantil continua a ser de 1 em 10. As
principais causas de mortalidade neo-natal e infantil incluem o nascimento
SUHPDWXUR EDL[R SHVR j QDVFHQoD DVÀ[LD H OHV}HV DR QDVFHU LQIHFo}HV
GHIHLWRV FRQJpQLWRV PRUWH V~ELWD SUREOHPDV UHVSLUDWyULRV H LQIHFo}HV
gastrointestinais. Porém, a maioria das mortes materno-infantis são
evitáveis através de uma combinação de estratégias que incluem
FXLGDGRGXUDQWHRSDUWRSRUSDUWHGHSURÀVVLRQDLVH[SHULHQWHVHP
IDFLOLWDUDQRUPDOÀVLRORJLDGRQDVFLPHQWRHGDDPDPHQWDomRHR
acesso a cuidados obstétricos de emergência, se necessário.
2UHFXUVRjLQWHUYHQomRPpGLFDQDJUDYLGH]WUDEDOKRGHSDUWR
e parto pode salvar vidas. No entanto, quando utilizadas de
uma forma inadequada, a intervenção médica pode levar
D FRPSOLFDo}HV HYLWiYHLV H FDXVDU GDQRV H DWp D PRUWH $
utilização excessiva tem resultado num enorme aumento
nos custos dos cuidados de saúde, limitando os recursos sem
melhorar os resultados. Por exemplo, as taxas de cesariana
ultrapassam amplamente, em muitos países, o limite superior
de 15%. A indisponibilidade de uma cesariana quando necessária
SRGHFXVWDUYLGDVPDVRUHFXUVRjVFHVDULDQDVSRGHWHUSRWHQFLDLV
danos a curto e a longo prazo, tanto para as mães como para os bebés.
Para além disso, quando o recurso a uma cesariana se torna a norma,
os prestadores de cuidados raramente são treinados e/ou são capazes
de utilizar a destreza e os conhecimentos necessários para apoiar a normal
ÀVLRORJLDGRSDUWRHGRQDVFLPHQWR
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Práticas optimizadas de alimentação – o início imediato e exclusivo da amamentação com a utlização apropriada de um
FRPSOHPHQWRDOLPHQWDU²HYLWDULDPFHUFDGHPLOK}HVGHPRUWHVLQIDQWLVSRUDQR$DPDPHQWDomRFRQIHUHDQXWULomR
mais adequada, protecção imunitária, desenvolvimento e saúde para as crianças e muitos benefícios de saúde para a mãe.
As melhorias ao nível das práticas de amamentação, por si só, poderiam salvar a vida a mais de 3500 crianças por dia,
PDLVGRTXHTXDOTXHURXWUDPHGLGDSUHYHQWLYD$VLQWHUYHQo}HVPpGLFDVTXHSHUWXUEDPDQRUPDOÀVLRORJLDGRWUDEDOKR
de parto, do parto e dos períodos pós parto e neo-natal podem afectar de uma forma negativa o início, a exclusividade e a
duração da amamentação, com impacto directo na sobrevivência e na saúde.
$,0%&,UHFRQKHFHDHQRUPHGLIHUHQoDHPUHFXUVRVHDFHVVRDRVFXLGDGRVHPWRGRRPXQGR2GHVDÀRSDUDRVpFXOR
XXI é aumentar o acesso a prestadores de cuidados experientes e a cuidados de emergência onde estes estão em falta,
SURFXUDQGRDRPHVPRWHPSRRGHFUpVFLPRGRXVRGHVQHFHVViULRGHLQWHUYHQo}HVPpGLFDVDXPHQWDQGRDFRPSUHHQVmR

As iniciativas internacionais que procuram resolver os problemas globais na saúde materno-infantil incluem: “Iniciativa
por uma Maternidade Segura” (Safe Motherhood Initiative), “Tornando a Maternidade Segura” (Making Maternity
Safer), “Iniciativa Internacional de Mortalidade Materna e Dereitos Humanos” (International Initiative for Maternal
Mortality and Human Rights) e a “Estratégia Global para a Alimentação Infantil e de Crianças Pequenas” (Global
Strategy for Infant and Young Child Feeding). Também inclui a “Iniciativa Hospitais Amigos do Bebé” (Baby-Friendly
Hospital Initiative (BFHI)) e o “Código Internacional de Ética do Marketing dos Substitutos do Leite Materno”
,QWHUQDWLRQDO&RGHRI0DUNHWLQJRI%UHDVWPLON6XEVWLWXWHV DPERVUHDÀUPDGRVSHOD´'HFODUDomR,QQRFHQWLSDUDD
3URWHFomR3URPRomRH$SRLRj$PDPHQWDomRµGHHDSRLDGRVSHOD$VVHPEOHLD0XQGLDOGD6D~GHGH
A estes esforços a IMBCI acrescenta um ênfase vital à qualidade da experiência materna durante o nascimento e o
VHXLPSDFWRVREUHDVD~GHGDPmHGREHEpHGDIDPtOLDDFXUWRHDPpGLRSUD]R$,0%&,FHQWUDVHQDVHYLGrQFLDV
FLHQWtÀFDVTXHGHPRQVWUDPEHQHItFLRVGRVFXLGDGRVFHQWUDGRVQD0mH%HEpEDVHDGRVQDÀVLRORJLDQRUPDOGD
gravidez, do nascimento e da amamentação, que salientam os riscos de intervenções médicas inapropriadas e que
demonstram a importância da atenção às necessidades individuais das mulheres.
$,0%&,FXPSULPHQWDRVHVIRUoRVSUpH[LVWHQWHVGHDSRLRjVREUHYLYrQFLDPDWHUQRLQIDQWLOHjDPDPHQWDomR
(incluindo a incorporação recente dos cuidados amigos das mães na Iniciativa Hospital Amigo dos Bebés), dando
rQIDVHjQHFHVVLGDGHGHXPFRQWLQXXPGHFXLGDGRVKXPDQtVWLFRVTXHVHGHPRQVWURXVHUHPQHFHVViULRVSDUDD
obtenção de melhores resultados. A IMBCI teve origem no trabalho do “Comité Internacional da Coligação para a
Melhoria dos Serviços de Maternidade” (International Committe of the Coalition for Improving Maternity Services
(CIMS)) e dá continuidade, a um nível global, ao trabalho iniciado em 1996 pela CIMS com a “Iniciativa do Parto
Amigo das Mães” (Mother-Friendly Childbirth Initiative) nos Estados Unidos, que se focaliza na promoção do parto
QRUPDOHYLWDQGRLQWHUYHQo}HVPpGLFDVGHVQHFHVViULDVHDSRLDQGRDDPDPHQWDomR
$,0%&,WDPEpPGiRVHXFRQWULEXWRjUHDOL]DomRGHSHORPHQRVGRV´2EMHFWLYRVGR0LOpQLRµ 810LOOHQQLXP
Development Goals), a cumprir até 2015:
2EMHFWLYR(UUDGLFDUDSREUH]DH[WUHPDHDIRPH A IMBCI promove uma nutrição materna e uma alimentação do
bebé
optimizadas.
2EMHFWLYR3URPRYHUDLJXDOGDGHGHJpQHURHDDXWRQRPLDGDPXOKHU A IMBCI procura o fortalecimento da mulher
através da educação e da promoção de cuidados durante a gravidez, o nascimento e o período pós parto.
2EMHFWLYR5HGX]LUDPRUWDOLGDGHGHFULDQoDVe 2EMHFWLYR0HOKRUDUDVD~GHPDWHUQDA IMBCI promove uma
DVVLVWrQFLDTXDOLÀFDGDGXUDQWHRSDUWRFXLGDGRVHÀFD]HVGHHPHUJrQFLDHRUHFXUVRjLQWHUYHQomRPpGLFDUHVHUYDGR
aos casos em que os potenciais benefícios sejam superiores aos potenciais danos, de forma a reduzir a morbilidade e
mortalidade materno-infantis; dá ênfase ao bem-estar e a medidas preventivas antes, durante e depois do parto para
aumentar a sobrevivência e a saúde materno-infantis.
2EMHFWLYR&RPEDWHUR9,+6,'$DPDOiULDHRXWUDVGRHQoDV. A IMBCI promove a educação e a implementação de
medidas preventivas e práticas informadas de parto e amamentação que reduzam a transmissão do VIH da mãe para o
bebé.
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Notas e Referncias
1. Partes desta secção derivam da “Iniciativa do Parto Amigo das Mães” (Mother Friendly Childbirth Initiative) (www.motherfriendly.
org) da Coligação para a Melhoria dos Cuidadados de Saúde Materna (CIMS), de “Direitos das Mulheres no Nascimento” (The Rights of
Childbearing Women) (www.childbirthconnection.org), “Danos da Cesariana versus Parto Vaginal” (Harms of Cesarean versus Vaginal
Birth), “O que Todas as Mulheres Precisam de Saber sobre as Cesarianas” (What Every Woman Needs to Know about Cesarean Section)
e “Taxas de Cesariana e Resultados Obstétricos” (Cesarean Delivery Rates and Pregnancy Outcomes) em J.Villar et al, The Lancet 2006,
367 (www.thelancet.com).
2. Os passos 2-9 estão incluidos total ou parcialmente em algum dos seguintes documentos: “Iniciativa do Parto Amigo das Mães”
(Mother Friendly Childbirth Initiative) da CIMS (www.motherfriendly.org), ferramenta revista de auto-avaliação da “Iniciativa
+RVSLWDLV$PLJRVGR%HEpµ %DE\IULHQGO\+RVSLWDO,QLWLDWLYH  ZZZXQLFHIRUJ ´*HULU&RPSOLFDo}HVQD*UDYLGH]HQR3DUWRµ
0DQDJLQJ&RPSOLFDWLRQVLQ3UHJQDQF\DQG&KLOGELUWK GD206 ZZZZKRLQW ´'LUHFWUL]HV%DVHDGDVQDHYLGrQFLDFLHQWtÀFDSDUD
a Assistência ao Parto Orientado por Parteiras” (Evidence Based Guidelines for Midwifery-led Care in Labour )” do Royal College of
Midwifes (RCM) (www.rcm.org.uk), e a “Iniciativa por um Melhor Nascimento” (Better Births Initiatives) (www.liv.ac.uk).
3. Estes conhecimentos e técnicas são, habitualmente, especialidade das Parteiras. As competências essenciais das Parteiras estão
GHÀQLGDVQXPGRFXPHQWRGD´&RQIHGHUDomR,QWHUQDFLRQDOGH3DUWHLUDVµ ,&0,QWHUQDWLRQDO&RQIHGHUDWLRQRI0LGZLIHV  ZZZ
LQWHUQDWLRQDOPLGZLIHVRUJ HHP´7RUQDQGRR3DUWR6HJXURR3DSHO&UXFLDOGR$VVLVWHQWHGH3DUWR4XDOLÀFDGRµ 0DNLQJ3UHJQDQF\
Safer: The Critical Role of the Skilled Birth Attendant), uma declaração conjunta da OMS, ICM e FIGO (www.who.int/reproductivehealth/publications/2004/skilled_attendant.pdf).
$V'RXODVVmRDFRPSDQKDQWHVGH3DUWRTXDOLÀFDGDVSDUDSUHVWDUDSRLRFRQWtQXRGXUDQWHRWUDEDOKRGHSDUWRRVVHXVFXLGDGRV
demonstraram aumentar a satisfação das mulheres com a sua experiência de nascimento e reduzir a utilização de analgesia, anestesia e
LQWHUYHQo}HVFRPRFHVDULDQDVIRUFHSVHH[WUDFomRFRPYHQWRVDV
5. A utilização do Partograma é recomendada pela OMS/UNFPA como parte das práticas obstétricas básicas e seguras utilizadas no
trabalho de parto, especialmente em contextos com alta mortalidade materna (ver “Assistência Integrada na Gravidez e Nascimento:
Gravidez, Nascimento, Pós-parto e Cuidados com o Recém-nascido. Um Guia para a Prática Essencial” (Pregnancy, childbirth,
postpartum and newborn care: A guide for essential practice). Há dois tipos de partogramas: um que foi inicialmente utilizado na
(XURSDHTXHUHJLVWDRULWPRFDUGtDFRPDWHUQRDSUHVVmRDUWHULDODGXUDomRIUHTXrQFLDHLQWHQVLGDGHGDVFRQWUDFo}HVDURWXUDGDV
membranas, a dilatação cervical, as drogas administradas e o ritmo cardíaco fetal; O partograma Latino-Americano, desenvolvido pelo
CLAP, também leva em consideração a paridade materna e a posição durante o trabalho de parto, ajustando-se melhor a cada mulher
em particular. PAHO/CLAP recomenda a utilização deste último. (www.colmed5.org.ar/Tramites/HCGOpartograma.pdf; www.clap.
ops-oms.org/web_2005/TECHNOLOGIAS/technologias%20perinatales.htm#partograma; http://medicina.udea.edu.co/nacer/PDF/
BIA.pdf).
)HUUDPHQWDVTXHDSRLDPSRVLo}HVYHUWLFDOL]DGDVGXUDQWHRWUDEDOKRGHSDUWRHRSDUWRLQFOXLQGRERODVGHSDUWREDQFRVGHSDUWR
tapetes de chão, espaldares e cordas.
(QTXDQWRXPFRQMXQWRGHLQWHUYHQo}HVGHQRPLQDGDVSRU´RULHQWDomRDFWLYDGRWHUFHLURHVWDGLRGRSDUWRµpDFWXDOPHQWH
recomendado, no pressuposto de que pode reduzir a incidência de hemorragias pós-parto que representam risco de vida, o
clampeamento imediato do cordão umbilical foi eliminado deste conjunto de medidas, dado que a investigação demonstrou efeitos
prejudiciais para o bebé.
8. Algumas partes desta secção provêm da “Iniciativa do Parto Amigo das Mães” (Mother Friendly Childbirth Initiative) (www.
motherfriendly.org) da Coligação para a Melhoria dos Cuidadados de Saúde Materna (CIMS), “Mortalidade Materna em 2000:
Estimativas Desenvolvidas pela OMS, UNICEF e UNFPA” (Maternal Mortality in 2000: Estimates Developed by WHO, UNICEF and
81)3$  KWWSFKLOGLQIRRUJDUDVPDWHUQDOPRUWDOLW\ ´'HFODUDomR,QQRFHQWLSDUDD3URWHFomR3URPRomRH$SRLRj$PDPHQWDomRµ
(Innocenti Declaration) (www.unicef.org/programme/breastfeeding/innocenti.htm), e “Objectivos de Desenvolvimento do Milénio”
810LOOHQLXP'HYHORSPHQW*RDOV À[DGRVSHOD2UJDQL]DomRGDV1Do}HV8QLGDVSDUD ZZZXQRUJPLOOHQQLXPJRDOV 
2VULVFRVGHFHVDULDQDLQFOXHP HPERUDQmRVHOLPLWHP LQIHFo}HVGRUFUyQLFDGLÀFXOGDGHVDRQtYHOGDYLQFXODomRHGD
DPDPHQWDomROHV}HVHPRUWHPDWHUQDHQHRQDWDOSUREOHPDVUHVSLUDWyULRVQHRQDWDLVSUREOHPDVFRPIXWXUDVJUDYLGH]HVLQFOXLQGR
maior risco de ruptura uterina, gravidez ectópica, parto prematuro, placenta acreta e descolamento de placenta que podem requerer
histerectomias ou resultar em morte materna.
10. Os benefícios da amamentação para as crianças incluem, entre muitos outros: prevenção de doenças que colocam em risco a vida,
FRPRSUREOHPDVJDVWURLQWHVWLQDLVTXHUHVXOWDPHPGLDUUHLDLQIHFo}HVUHVSLUDWyULDVDJXGDV FRPRSQHXPRQLD EHPFRPRUHGXomRGD
incidência de alergias, asma, otites e eczemas durante a infância, assim como de artrite reumatóide, obesidade e diabetes em fases mais
adiantadas da vida. Os benefícios para as mães incluem menor risco de osteoporose, diabetes e cancro do aparelho reprodutivo.
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