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Será possível que as experiências pré e peri-natais tenham um impacto na vida futura 

do bebé? Será a experiência do nascimento traumática? Terá o bebé capacidade de 

“sentir” durante a gravidez e o parto? 

As neurociências têm vindo a comprovar a importância da gestação, olhando-a como 

um momento de particular vulnerabilidade, com poderosa influência sobre a 

plasticidade cerebral e desenvolvimento do feto, com repercussões no 

comportamento, desenvolvimento mental e intelectual e ajustamento emocional da 

criança e do adulto. A exposição do feto a níveis elevados e prolongados de stress, 

conduz à programação cerebral de alterações neuroanatómicas, vulnerabilidade 

vascular e metabólica e vulnerabilidade a doenças psiquiátricas, crónicas e auto-

imunes. 

 

Quando pensamos no nascimento, tendemos a focar-nos nas potenciais 

complicações, para a mãe e bebé, ou na experiência materna (alvo de preocupação 

dos profissionais que pretendem uma maior qualidade experiencial para o parto), 

acabando por deixar para segundo plano a experiência do “nascimento do bebé”. A 

presente conferência tem por objectivo reflectir a perspectiva do bebé acerca dos 

acontecimentos que, normalmente, ocorrem num parto eutócito, sem complicações ou 

intervenções médicas, obviamente menos traumático que partos intervencionados ou 

cesarianas. Poderemos, ainda assim, falar em “trauma de nascimento”?  

 

Durante muito tempo as comunidades médicas trataram o bebé como um ser 

incompleto, incapaz de se exprimir ou sentir, em virtude de uma incompleta maturação 

cerebral. Esta suposta incapacidade deu origem a verdadeiras torturas médicas, por 
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exemplo, cirurgias em bebés recém-nascidos sem qualquer tipo de anestesia. 

Contudo, hoje em dia, a capacidade de o feto sentir dor no terceiro trimestre de 

gestação está demonstrada, apesar de não poder ser excluída a partir da segunda 

metade da gravidez.  

  

No processo de nascimento, o corpo do bebé é submetido a fortes pressões 

direccionais a partir de várias pontos, útero materno, estruturas pélvicas (promontório 

lombossacral, sínfise púbica, cóxis) ou canal vaginal, condicionando múltiplos 

ajustamentos físicos do corpo do bebé no caminho até ao nascimento, nomeadamente 

com separações, sobreposições e torções de ossos cranianos e do rosto que poderão 

conduzir a lesões intra-ósseas ou mesmo de estruturas cerebrais, eventuais lesões 

cervicais, torácicas, das costelas, clavícula e/ou ombro, ou outras. Apesar das 

barreiras anatómicas que o bebé enfrenta ao nascer, que potenciam tais lesões, 

também algumas vezes os próprios profissionais que auxiliam o nascimento, 

inadvertidamente, potenciam a ocorrência dessas (ou outras) lesões, por agirem 

mecanicamente com excessiva força ou rapidez. Se tivermos em linha de conta a 

capacidade de sentir do bebé, não será a experiência “normal” do nascimento algo 

traumática?  

 

Então o que fazer? Se o nascimento é um processo normal, mas não isento de 

trauma, e se as intervenções, mesmo quando necessárias, tendem a agravar o trauma 

do bebé, o que podemos fazer enquanto profissionais de saúde para facilitar sua a 

chegada?  

 

Acolhimento, relação, tempo, paciência, segurança emocional, empatia e “cuidar-em-

cuidado” serão bons chavões... se os profissionais os conseguirem implementar, 

também os potenciam no bebé e na mãe, facilitando o trabalho natural neuro-

fisiológico, de ambos, que permite dar um maior sentido a todo este processo e criar o 

ambiente favorável ao desenvolvimento de uma relação única de vinculação - a 

natureza do amor. 

 


