
Durante os primeiros 7 anos do TBC 

(31/01/2014 a 31/01/2021): 

 

 Admitimos 3478 utentes no TBC, e tivemos 
2608 partos. 

 
 Destes, quase um quarto (24%) foram 

nascimentos em água. 
 

 Houve encaminhamento para o hospital 
durante o parto, ou para parturiente e bebé 
após o parto: 

° em 41.6% dos atendimentos de 
primeiro parto 

° em 11,9% dos atendimentos de 
clientes que já haviam parido 

 
 As razões mais comuns para o 

encaminhamento foram lentidão no 
progresso do trabalho de parto, líquido 
amniótico manchado de mecónio, ou 
necessidade de alívio de dor que não podia 
ser disponibilizado na casa de parto. 

 
 O transporte por ambulância foi usado por 

parturientes ou bebés para o hospital em 
5,8% das admissões, ou 20% de todos os 
transportes. Outros transportes foram 
efetuados em veículos particulares. 

 
 A taxa de global de cesarianas foi de: 

° 9.2% em atendimentos de 
primeiro parto 

° 1.1% para clientes que já 
tinham dado à luz 

  Localização 

 
O Toronto Birth Center está localizado 

perto da Dundas Street East e Parliament 

Street, no centro de Toronto. 

 

 
 

Gostaria de uma visita guiada? 
Contacte-nos! 

Telefone: (416) 366-8080 (extensão 101) 

 

 

 

 

 

525 Dundas Street East 

Toronto (ON) M5A 2B6 

(416) 366-8080 

www.torontobirthcentre.ca 

 

 

Para encontrar uma parteira registada,  

pode visitar: 

o sítio web do Colégio de Parteiras de Ontário: 

www.cmo.on.ca 

 

o sítio web da Associação de Parteiras do Ontário: 

www.ontariomidwives.ca  

 (416) 425-9974 

 

  

 
 

 
 
 

Toronto Birth 
Centre 

Portuguese 
 

A visão do TBC é criar um espaço onde  
grávidas, famílias e comunidades possam ter 

acesso a cuidados de parto culturalmente 
seguros 

 
  

Um breve resumo 

 

 

http://www.torontobirthcentre.ca/
http://www.cmo.on.ca/
http://www.ontariomidwives.ca/


 

O que é uma Casa de Partos? 
 

 Casas de Partos são unidades de saúde 

regulamentadas e baseadas na 

comunidade, que oferecem um espaço 

confortável e seguro para dar à luz fora 

do hospital, com cuidados prestados por 

parteiras. 

 

 Investigações mostram que as Casas de 

Parto são um local seguro para clientes 

com gravidezes de baixo risco terem os 

seus bebés. 

 

 O TBC só presta atendimento com 

marcação. 

 

 O TBC é licenciado e financiado pelo 

Ministério da Saúde e de Cuidados de 

Longo Prazo de Ontário. 

 

 
 

 

 
Alguns factos sobre o 

Toronto Birth Centre (TBC) 

O TBC é um belo espaço, construído em 
consulta com parteiras, especificamente 

para proporcionar um espaço acolhedor e 
culturalmente seguro que funcione dentro 

de uma Estrutura Indígena*. 
 

Há três salas de parto, concebidas para 
proporcionar um ambiente privado, 

semelhante a uma casa. Tem salões, onde 
os/as acompanhantes das parturientes se 
podem reunir. O TBC não limita o número 

de pessoas que podem participar num parto 
(exceto durante uma pandemia). O TBC tem 

uma cozinha completa para preparar as 
refeições.  O TBC está aberto 24 horas por 

dia, 365 dias por ano. 
 

Quem pode/poderá 
participar do meu parto? 

 
 Parteiras registadas (geralmente duas) 

 
 Parteiras Estudantes (por favor, 

chegar a acordo com a sua equipa de 
parteiras) 

 
 Qualquer pessoa de apoio que deseje 

estar consigo (Doulas, Anciões/ãs, 
Mantenedores/as de Conhecimento) 

 
 Qualquer outro/a familiar (incluindo 

crianças) 
 
 

*Para mais informações sobre a Estrutura Indígena do TBC, 

consulte o Panfleto da Estrutura Indígena 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Quem pode utilizar o Toronto 
Birth Center? 

Pode planear ter o seu bebé no TBC nos 
seguintes casos: 

 Está a cargo de uma parteira registada, 
filiada ao TBC 

 Está no termo numa gravidez com um 
único bebé, de cabeça para baixo 

 Cumpre os critérios de elegibilidade - 
discuta-os com a sua parteira 

E se houver alterações ao plano de 
parto? 

 
As Casas de Parto são focadas em partos de 
baixo risco, sem complicações e com pouca 
intervenção.  
 
O TBC dá às parteiras acesso a equipamentos 
para lidar com emergências comuns, incluindo 
oxigénio, instrumentos esterilizados e 
medicamentos anti-hemorrágicos. 
 
Não há médicos ou enfermeiros no TBC; 
intervenções como epidurais, medicamentos 
para induzir o parto e cesarianas são oferecidas 
mediante transporte para o hospital. 


