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RESUMO
Título: Relatório final de estágio: A manobra de Kristeller na voz das mulheres - Um
estudo exploratório. Introdução: Este relatório surge no âmbito da unidade curricular de
estágio com relatório em Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia, do VIII Curso de
Mestrado em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica da Escola Superior de
Enfermagem de Coimbra. Este permite o investimento na área de investigação e através
das práticas clínicas o desenvolvimento de competências específicas do Enfermeiro
Especialista em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica. A componente de
investigação foi baseada numa problemática encontrada na componente clínica, tendo-se
desenvolvido ao longo do segundo ano do Curso de Mestrado, tendo como temática
central a manobra de Kristeller na voz das mulheres. Objetivos: Apresentar de forma
reflexiva as aprendizagens e competências desenvolvidas ao longo da componente clínica
e também o alcançar dos objetivos propostos na componente de investigação. Entre estes
destacamos: identificar mulheres que já vivenciaram a manobra de Kristeller durante o
seu parto e de que forma foi obtido o seu consentimento; verificar o conhecimento das
mulheres que já experienciaram pelo menos um parto, sobre a manobra de Kristeller;
conhecer a experiência das mulheres que foram sujeitas à manobra de Kristeller.
Resultados: Verificamos que embora existam diretrizes inequívocas sobre a prática da
manobra de Kristeller, a mesma continua a ser aplicada, inclusive em Portugal.
Destacando-se a sua aplicação sem o consentimento da mulher e com a sua total
desinformação. Conclusões: Torna-se evidente a necessidade de refletir sobre as nossas
práticas enquanto profissionais de saúde, inclusive sobre os princípios bioéticos, a
autonomia da mulher e o seu direito à liberdade de escolha de forma informada.
Descritores: manobra de Kristeller; Trabalho de Parto; Pressão uterina externa; Saúde
Materna.

ABSTRACT
Title: Final internship report: The Kristeller maneuver in the women voice - An
exploratory study. Introduction: This report arises from the internship unit with a report
in Maternal Health and Obstetric Nursing, of the VIII Maternal Health and Obstetric
Nursing Master Degree at the Nursing School of Coimbra. This provides an investment
in research and through clinical practice the development of specific competences of the
Maternal and Obstetric Health Nursing Specialist. The research component was based on
a problematic identified in the clinical component, and was developed during the second
year of the Master's Degree, centered on the Kristeller maneuver in women voice.
Objectives: Provide a reflexive presentation of the knowledge and competences
developed during the clinical component and also the achievement of the goals defined
in the research component. Among these we highlight: identify women who experienced
the Kristeller maneuver during their labor and how their consent was obtained; verify
women knowledge whose Kristeller maneuver has been performed in at least one of their
labors; know women experience that have been subjected to the Kristeller maneuver.
Results: Despite the existence of unequivocal guidelines on the Kristeller maneuver
practice, we noticed that it continues to be performed in the most diverse hospital
environments, even in Portugal. Especially its application without women consent and
their complete misinformation. Conclusions: Becomes evident that we need to reflect our
practices as health professionals, including bioethical principles, women autonomy, and
their right to have freedom of choice in an informed way. Keywords: Kristeller
maneuver; Labor; External uterine pressure; Maternal Health.
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INTRODUÇÃO
O relatório final de estágio surge no âmbito da unidade curricular de Estágio com
Relatório em Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia (ER_ESMO), do VIII Curso
de Mestrado em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica (CMESMO), da Escola
Superior de Enfermagem de Coimbra, com vista a obtenção do grau de mestre.
A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, pretende que a formação de
Enfermeiros/as Especialistas em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica (EEESMO)
seja pautada pela liberdade e responsabilidade, no mais estreito respeito pelos aspetos
éticos e deontológicos inerentes à Enfermagem. De outra parte, o CMESMO, publicado
no Despacho nº 3410/2019, de 27 de março, pretende preparar enfermeiros/as
especializados nesta área, com conhecimentos, capacidades e habilidades no domínio
pessoal, ético, humano, técnico e científico, capazes de dar resposta às necessidades das
populações, nos diferentes níveis de intervenção (Guia Orientador da Componente de
Estágio, 2019).
Não obstante, este curso é composto por uma componente de estágio, que consiste num
período de aprendizagem destinado ao desenvolvimento de competências, que
possibilitem o assumir da promoção da saúde, a prevenção da doença e colaboração no
tratamento, recuperação e reabilitação, no período pré-concecional, gestacional e
intergestacional. Sendo crucial o domínio da saúde da mulher inserida na sua família e
comunidade, onde se inserem diferentes etapas da parentalidade, sobretudo a gravidez, o
parto, o puerpério e o período neonatal. Portanto, este relatório final de estágio tem como
objetivo principal identificar as dificuldades sentidas, analisar criticamente as atividades
desenvolvidas e as competências adquiridas permitindo o desenvolvimento profissional
com uma prática reflexiva (Guia Orientador da Componente de Estágio, 2019).
O desenvolvimento das minhas competências clínicas teve início no 2º semestre do
CMESMO, numa Unidade de Cuidados de Saúde na Comunidade (UCC) de um Centro
de Saúde e num serviço de Consulta Externa (CE), ambos da região centro.
Seguidamente, no 4º semestre do curso decorreram os estágios no serviço de Bloco de
Partos (BP) e de Medicina Materno Fetal (MMF) também numa maternidade da região
centro, por um período de 20 semanas.
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Este relatório é também constituído por uma componente de investigação, baseada numa
problemática encontrada na componente clínica e no âmbito do desenvolvimento de
competências no ER_ESMO. Tornando-se assim, importante abordar alguns conceitos
para uma melhor contextualização da temática central deste trabalho, que se intitula de
“Manobra de Kristeller na voz das mulheres – um estudo exploratório”.
Nas últimas duas décadas, tem ocorrido um aumento substancial da aplicação de uma
série de práticas intervencionistas para iniciar, acelerar, encerrar, regular ou monitorizar
o processo fisiológico do trabalho de parto. Esta crescente medicalização dos processos
de parto tende a diminuir a capacidade da própria mulher dar à luz, afetando
negativamente a sua experiência de parto (Organização Mundial de Saúde, 2018).
Através do meu contacto clínico identifiquei a necessidade de empoderar as mulheres
sobre as diferentes práticas intervencionistas, não só para a sua tomada de decisão de
forma consciente, mas também na procura da preservação do seu direito de escolha. As
diferentes mulheres com quem contactei pretendiam um parto natural e com um menor
número possível de práticas intervencionistas, procurando viver o momento do seu parto
de acordo com os seus ideais e no seu seio familiar. Todavia, as mesmas procuravam nas
aulas de preparação para o parto e também nas consultas pré-natais, compreender essas
práticas e o motivo pelas quais eram aplicadas. Demonstrando que embora estejam
despertas para a existência das mesmas, a maioria das vezes não tem conhecimento de
quais são e dos riscos que estas acarretam. Neste sentido, surgiu a necessidade de refletir
sobre a premissa de que a maioria das mulheres deseja um parto natural e fisiológico, com
o seu envolvimento na tomada de decisões, mesmo quando as intervenções médicas são
necessárias ou desejadas.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) (2018) emitiu novas diretrizes “Cuidados
intraparto para uma experiência positiva no parto” para instituir padrões de atendimento
globais às mulheres grávidas saudáveis e reduzir intervenções médicas desnecessárias,
nas quais recomenda que as equipas médicas e de enfermagem não interfiram no trabalho
de parto de uma mulher de forma a acelerá-lo, a menos que existam riscos reais de
complicações.
Entre todas as práticas intervencionistas surgiu mais interesse pela Manobra de Kristeller,
tendo sido abordada por algumas mulheres durante o meu contacto com a prática clínica.
Por conseguinte, considerei fundamental avaliar até que ponto as mulheres estão
informadas sobre a Manobra de Kristeller e se realmente continua a ser aplicada. Ressalto
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o facto da OMS (2018) na recomendação nº 40 referir que “A aplicação de pressão manual
no fundo para facilitar o parto durante o segundo estágio do trabalho de parto não é
recomendada” (p.55).
A manobra de Kristeller ou "pressão no fundo do útero" consiste em pressionar o útero
da mulher com as mãos ou o antebraço, a fim de encurtar a segunda etapa do trabalho de
parto. Essa manobra frequentemente não é registada no histórico clínico das mulheres,
razão pela qual é conhecida como "manobra invisível" (Alonso et al., 2014). Na
atualidade, é aplicada rotineiramente em alguns ambientes hospitalares, embora tenha
perdido significativamente a sua aceitação e seja considerada violência obstétrica,
especialmente quando a obtenção do consentimento informado não é um pré-requisito
(Papadakis, 2019).
Esta manobra tem como principais indicações a suspeita de comprometimento fetal, o
trabalho de parto prolongado e a falta de força materna devido à fadiga, condições
médicas coexistentes ou paralisia da anestesia regional densa (Papadakis, 2019). Em
contrapartida, de acordo com OMS (2018) não existem evidências científicas suficientes
para apoiar a aplicação da manobra de Kristeller durante o período expulsivo do parto.
Aos aspetos éticos da sua aplicabilidade sem consentimento, junta-se a ocorrência de
complicações maternas e fetais (Papadakis, 2019). Em diferentes estudos têm sido
enunciadas consequências da sua aplicação, entre as quais podemos destacar: distocia
fetal; acidose fetal; fratura materna das costelas; lacerações perineais graves; rutura
uterina; dispareunia; incontinência urinária de esforço; retenção urinária pós-parto aguda
e perda de outras funções do assoalho pélvico (Api et al., 2009; Matsuo, Shiki, Yamasaki
& Shimoya, 2009; Hofmeyr, Vogel Curthbert & Singata, 2017 como referido por Youssef
et al., 2018).
Apesar das possíveis sequelas, os profissionais de saúde insistem em continuar a aplicar
a técnica, sem a transcrever nos processos clínicos das utentes e entrando numa cadeia
viciosa de um parto cada vez mais intervencionista e medicalizado. A aplicação da
pressão uterina necessita de ser mais estudada, descrita em protocolos detalhados, ter
aprovação ética e acima de tudo o consentimento informado de todos os participantes
(Papadakis, 2019). Logo, tendo em consideração a problemática exposta, pretendeu-se
desenvolver um estudo do tipo exploratório-descritivo, tendo em consideração as
seguintes questões de investigação:
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- Que conhecimento têm, as mulheres que já experienciaram pelo menos um parto, sobre
a Manobra de Kristeller?
- De que forma foi obtido o consentimento das mulheres que já vivenciaram a Manobra
de Kristeller durante o seu parto?
- Qual a experiência das mulheres que foram sujeitas à Manobra de Kristeller?
De acordo com as questões de investigação, os objetivos do estudo foram:
- Identificar mulheres que já vivenciaram a Manobra de Kristeller durante o seu parto e
de que forma foi obtido o seu consentimento;
- Verificar o conhecimento das mulheres que já experienciaram pelo menos um parto,
sobre a Manobra de Kristeller;
- Conhecer a experiência das mulheres que foram sujeitas à Manobra de Kristeller.
Este relatório final estará dividido em três capítulos, enquadramento do estágio
profissional, reflexão crítica das atividades desenvolvidas e componente de investigação.
Cada capítulo será dividido em subcapítulos para uma melhor organização discursiva e
contextualização das diferentes temáticas abordadas. Deste modo, destaca-se na
componente de investigação, o seu enquadramento concetual, os procedimentos
metodológicos, apresentação e discussão de resultados obtidos. Por fim, temos as
conclusões finais com uma breve análise dos contributos deste relatório final e das
limitações/dificuldades sentidas, bem como as estratégias utilizadas para as superar.
O presente documento respeita as normas do Guia de Elaboração de Trabalhos Escritos
da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (2016).
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1. ENQUADRAMENTO DA COMPONENTE DE ESTÁGIO
A componente de estágio em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica, integra-se
no 2º ano do CMESMO na comunidade em Unidades de Saúde Pública por um período
de 14 semanas, e na maternidade em unidades de internamento de Hospitais de Apoio
Perinatal Diferenciado durante 20 semanas. Através do mesmo, pretendeu-se que o
estudante desenvolvesse um conjunto de competências específicas/especializadas e o
assumir

de

responsabilidades

como

elemento

integrado

numa

equipa

multiprofissional.
1.1. COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER
Ao longo da componente de estágio do ER-ESMO, é esperado que os estudantes
desenvolvam e revelem as competências comuns do Enfermeiro Especialista (Anexo
I) e as competências especificas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde
Materna e Obstétrica (Anexo II), bem como as respetivas unidades de competência
atendendo aos respetivos critérios de avaliação (Guia Orientador do Estágio de Saúde
Materna e Obstétrica, 2019). Assim, surgem as seguintes competências de acordo com
o anexo I, II, III e IV do Regulamento n.º 391/2019 (Diário da República 2ª série, Parte
– n.º 85/2019, de 3 de maio):
Competência H1 – Cuida a mulher inserida na família e comunidade no
âmbito do planeamento familiar e durante o período pré-concecional;
Competência H2 – Cuida a mulher inserida na família e comunidade durante
o período pré-natal;
Competências H3 – Cuida da mulher inserida na família e comunidade
durante o trabalho de parto;
Competência H4 – Cuida a mulher inserida na família e comunidade durante
o período pós-natal;
Competência H5 – Cuida a mulher inserida na família e comunidade durante
o período do climatério;
Competência H6 – Cuida a mulher inserida na família e comunidade a
vivenciar processos de saúde/doença ginecológica;
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Competência H7 – Cuida o grupo-alvo (mulheres em idade fértil) inserido na
comunidade (p.13561).
Por outro lado, procura que o estudante tenha uma participação proativa no seu
processo de formação, pelo que as orientações são gerais, na medida em que cabe a
cada um/a conduzir e valorar a sua aprendizagem, tendo em atenção o ponto 5.1 do
anexo II da Lei 9/2009, de 4 março 2009, atualizada pela Lei nº 25/2014, de 2 de maio,
e ainda, a Diretiva 2013/55/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de
novembro, transposta pela Lei n.º 26/2017 de 30 de maio, para a legislação nacional,
que quanto às experiências mínimas exige:
Consultas de grávidas incluindo, pelo menos, 100 exames pré-natais;
Vigilância e cuidados dispensados a, pelo menos, 40 parturientes;
Realização pelo aluno de pelo menos 40 partos; quando este número não puder
ser atingido por falta de parturientes, pode ser reduzido, no mínimo, a 30, na
condição de o aluno participar, para além daqueles, em 20 partos;
Participação ativa em partos de apresentação pélvica - Em caso de
impossibilidade devido a um número insuficiente de partos de apresentação
pélvica, deverá ser realizada uma formação por simulação;
Prática de episiotomia e iniciação à sutura - A iniciação incluirá um ensino
teórico e exercícios clínicos - A prática da sutura inclui a suturação de
episiotomias e rasgões simples do períneo, que pode ser realizada de forma
simulada se tal for indispensável;
Vigilância e cuidados prestados a 40 grávidas, durante e depois do parto, em
situação de risco;
Vigilância e cuidados, incluindo exame, de pelo menos 100 parturientes e
recém-nascidos normais;
Observações e cuidados a recém-nascidos que necessitem de cuidados
especiais, incluindo crianças nascidas antes do tempo e depois do tempo, bem
como recém-nascidos de peso inferior ao normal e recém-nascidos doentes;
Cuidados a mulheres que apresentem patologias no domínio da ginecologia e
da obstetrícia (Guia Orientador da Componente de Estágio, 2019, p.11).
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1.2. CARACTERIZAÇÃO DOS CONTEXTOS CLÍNICOS
Para uma maior contextualização, torna-se pertinente caracterizar os locais onde
decorreram as diferentes atividades no âmbito clínico. Tendo em consideração que ao
longo das semanas de estágio foi possível conhecer a estrutura física, orgânica e
funcional dos diferentes serviços, tendo em apreciação os recursos humanos e
materiais que os mesmos dispõem. Através da observação compreendi a metodologia
de trabalho das equipas, a missão, os valores e os projetos desenvolvidos pelas
instituições.
1.2.1. Estágio na Comunidade
O estágio na comunidade decorreu no período de 2 de abril a 5 de julho de 2019, na
Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de um Centro de Saúde pertence a um
agrupamento de Centros de Saúde da Região Centro e, no serviço de Consultas
Externas de um Hospital de Apoio Altamente Diferenciado também da Região Centro.
Apresenta-se de seguida um breve resumo desses contextos.
•

Unidade de Cuidados na Comunidade

A UCC tem como missão prestar cuidados de saúde e apoio psicológico e social, de
setor domiciliário e comunitário, às pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis em
situação de maior risco ou dependência física e funcional. Por conseguinte, atua na
educação para a saúde, na integração em redes de apoio à família e na implementação
de unidade móveis de intervenção. Esta unidade tem disponível um conjunto de
serviços na área de Saúde Materna e Obstétrica, Saúde Infantil e Juvenil, Saúde do
Adulto e do Idoso e Saúde Mental e Psiquiátrica.
No âmbito da Saúde Materna e Obstetrícia, a UCC tem disponível um conjunto de
projetos que visam o apoio à parentalidade e promoção de processos de transições
adequados e com saúde. Um exemplo disso, é o projeto que tem como finalidade
preparar o casal para a gravidez, parto e puerpério, procurando também a promoção
do aleitamento materno. Este projeto, tem um formato de 3 sessões teórico-práticas
semanais, no Curso de Preparação para o Parto e Parentalidade, com duração de
cinquenta minutos cada. Tendo como população alvo, grávidas a partir das 28 semanas
de gestação e os seus companheiros. Após o parto, o acompanhamento pela UCC a
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esta população mantém-se através do Curso de Recuperação Pós-Parto, que se realiza
duas vezes por semana para puérperas e os seus recém-nascidos.
Relativamente ao Aleitamento Materno, a UCC dispõe de um “Cantinho da
Amamentação” que segue as orientações da Organização Mundial de Saúde e da
UNICEF, tendo como finalidade ajudar as mães e os seus bebés a obterem sucesso no
aleitamento materno, assim como contribuir para a promoção do aleitamento materno
exclusivo nos primeiros 6 meses de vida. A unidade dispõe também de um grupo de
apoio ao aleitamento materno com o objetivo de favorecer o espírito de partilha e ajuda
entre mães lactantes e ex-lactantes, fornecendo informação, esclarecimento de dúvidas
e apoiando a manutenção da amamentação.
Ainda em relação ao desenvolvimento de competências parentais, surge o Curso de
Massagem Infantil para pais e mães, que procura promover o toque nutritivo e a
interação entre pais e filhos, composto por 5 sessões. E ainda, um Programa de
formação Parental, com atividades educativas e de suporte para ajudar os pais a
compreender as suas necessidades sociais, emocionais, psicológicas e físicas e a dos
seus filhos. Desta forma, a UCC realiza sessões que contribuem para o
desenvolvimento harmonioso da criança, através da promoção de estilos de vida
saudáveis e estabelecimento de relações familiares com qualidade.
A saúde sexual e reprodutiva, também assume um papel de destaque nesta UCC,
especialmente para a comunidade jovem. Nesta área, destaca-se outro projeto onde se
desenvolvem consultas de Atendimento Jovem e sessões de educação para a saúde,
para sensibilizar os jovens a adotar ou manter comportamentos e estilos de vida
saudáveis, tanto em escolas como na própria Unidade de Saúde. A consulta, destinase a jovens entre os 12 e os 24 anos de idade (inclusive), de qualquer área geográfica.
•

Consultas Externas

Este serviço é composto por 3 setores: ecografia, consultas de obstetrícia e consultas
de puericultura. O atendimento é assegurado por oito enfermeiros: uma Enfermeira
Chefe; cinco Enfermeiros Especialistas em Enfermagem de Saúde Materna e
Obstétrica (EEESMO); uma Enfermeira Especialista em Saúde Infantil e Pediatria;
duas Enfermeiras graduadas. A restante equipa multiprofissional é composta por
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Obstetras, Pediatras, um Psiquiatra, Endocrinologistas, Psicólogos, Nutricionistas,
Assistentes Sociais e Assistentes Operacionais.
Como missão, este serviço procura assegurar cuidados diferenciados à mulher grávida
e

não grávida, criança, família

ou

pessoa

significativa, direcionando-se

particularmente às que apresentam patologia associada.
Neste serviço, existem consultas em diversas áreas de intervenção da Saúde Materna
e Obstetrícia, nomeadamente: de vigilância pré-natal de baixo risco e risco, incluindo
no domínio da patologia associada ou concomitante à gravidez, nas áreas de
endocrinologia, infeciosas e nefrologia; de gravidez na adolescência; de gravidez
gemelar; de puericultura; de aconselhamento reprodutivo, onde se realizam consultas
de Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG) e planeamento familiar; de Diagnóstico
Pré-Natal (DPN); e da pré-conceção.
1.2.2. Estágio na Maternidade
O estágio na maternidade realizou-se num Hospital de Apoio Perinatal Altamente
Diferenciado na Região Centro, onde passei por diversos serviços, nomeadamente no
serviço de Medicina Materno-Fetal (MMF) e Bloco de Partos (BP). Este estágio teve
um período de interrupção face à situação pandémica mundial pelo vírus SARS-Cov2, tendo início de 26 de fevereiro a 10 de março de 2020. Posteriormente, foi suspenso
devido à situação supracitada, tendo sido retomado a 15 de setembro de 2020, com
términos a 21 de fevereiro de 2021. Neste seguimento, passarei a abordar em síntese
a estrutura física e dinâmica de cada serviço.
•

Bloco de Partos

O BP dá resposta à área de abrangência da instituição hospitalar, em articulação
protocolada com os Centros de Saúde de referência. Procurando assim, assegurar
cuidados diferenciados à mulher durante o seu trabalho de parto, parto e pós-parto,
bem como a prestação de cuidados ao seu recém-nascido.
Em relação à sua estrutura física, dispõe de quartos equipados com todos os materiais
e equipamentos necessários, onde a parturiente permanece durante todos os períodos
do trabalho de parto.
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O atendimento é assegurado durante 24 horas por dia, por uma equipa de Enfermagem
composta por uma Enfermeira Gestora e Enfermeiros Especialistas em Enfermagem
de Saúde Materna e Obstétrica, uma equipa Médica com Obstetras, Pediatras e
Anestesistas, bem como uma equipa de Assistentes Operacionais.
•

Medicina Materno-Fetal

O serviço de MMF possui atendimento assegurado durante 24 horas por dia, por uma
equipa de Enfermagem composta por uma Enfermeira Gestora e Enfermeiros
Especialistas em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica, uma Equipa de
Obstetras, bem como uma equipa de Assistentes Operacionais.
O serviço de MMF permite o acompanhamento da mulher com gravidez de baixo risco,
sobretudo durante o trabalho de parto, na primeira fase do período de dilatação, onde
são promovidas estratégias não farmacológicas no alívio da dor durante o trabalho de
parto. As situações de risco mais complexas, são associadas a doença hipertensiva,
diabetes gestacional, risco de parto pré-termo, entre outras situações particulares.
Por conseguinte, é procurado o acompanhamento holístico da mulher, potenciando um
ambiente seguro para a vigilância da sua gravidez, procurando o bem-estar maternofetal com acompanhamento especializado.
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2. REFLEXÃO CRÍTICA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Como já foi referido as atividades no âmbito do ensino clínico foram desenvolvidas
em diferentes locais, tendo-se iniciado pelo estágio na comunidade e posteriormente
na maternidade. Portanto, passarei a descrever e analisar reflexivamente sobre as
atividades e competências desenvolvidas na componente clínica do CMESMO.
2.1. ESTÁGIO NA COMUNIDADE
Durante este estágio foi possível desenvolver um conjunto de competências, através
do planeamento/implementação de diferentes atividades, que possibilitaram o alcançar
dos objetivos estabelecidos num Projeto de estágio previamente desenvolvido. Posto
isto, irei analisar e refletir sobre todas as atividades desenvolvidas, dificuldades
sentidas e estratégias utilizadas para as superar.
•

Unidade de Cuidados na Comunidade

Na UCC, procurei dar resposta a um conjunto de objetivos que me propus alcançar e
que passarei a enumerar, demonstrando uma postura ativa no meu processo de
aprendizagem e no desenvolvimento de competências comuns do EE (Anexo I) e
específicas do EEESMO (Anexo II).
Demonstrar competências no planeamento e desenvolvimento de sessões teóricopráticas para o curso de Preparação para o Parto e Parentalidade
Neste domínio, procurei participar no maior número possível de sessões do Curso de
Preparação para o Parto e Parentalidade (PPP) desenvolvido nesta UCC, tendo
realizado autonomamente 10 sessões práticas e 3 sessões teóricas.
Inicialmente, senti necessidade de realizar um planeamento prévio de todas as sessões
práticas de PPP. Contudo, ao fim da dinamização de 2 sessões, iniciei com maior
autonomia a realização das mesmas e sem necessidade de um planeamento prévio. As
sessões foram decorrendo progressivamente com maior naturalidade e mais adaptadas
à população presente em cada sessão. Portanto, posso afirmar que este foi um dos
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aspetos que mais desenvolvi, demonstrando progressivamente maior flexibilidade na
dinamização das sessões e segurança nos meus conhecimentos.
Já no que se refere às sessões teóricas de PPP, acrescento que inicialmente recorri a
um método muito expositivo e pouco centrado nos participantes. Nessa perspetiva,
dirigi a sessão com controlo total do meio envolvente, estando eu no centro desta
metodologia e não os participantes, o que não se demonstrou muito eficaz. Após
investimento na autoavaliação e discussão com as orientadoras pedagógicas, senti
necessidade de investir neste campo, adotando metodologias em que os participantes
eram os principais agentes da sua aprendizagem.
Tornou-se assim, fulcral a análise do livro de Paulo Freire “Pedagogia do Oprimido”
(1970), em que o autor afirma que:
Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os
educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem.
Eis aí a conceção “bancária” da educação, em que a única margem de ação que
se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquiválos (p.33).
Desta forma, segundo este autor a educação tem consistindo na doação do saber
daqueles que se julgam sábios numa determinada área, aos que julgam nada saber. Esta
pedagogia tem sido adotada durante anos, sendo importante começarmos a refletir
sobre estas estratégias e metodologias. Para Paulo Freire (1970) o educador:
(…) já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em
diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim,
se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os “argumentos
de autoridade” já não valem (p.39).
Por conseguinte, procurei constantemente estimular o questionamento ativo e
aquisição de novas competências pelos participantes, através do seu envolvimento nas
diferentes dinâmicas para a sua autoaprendizagem. As temáticas desenvolvidas neste
âmbito, foram: autocontrolo da dor durante o trabalho de parto, cuidados ao recémnascido (higiene e conforto) e prevenção de acidentes no primeiro ano de vida dos seus
bebés. Foi com prontidão que me apercebi da eficácia desta nova metodologia de
dinamização, obtendo um feedback positivo das orientadoras e dos participantes.
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Esta evolução, teve o contributo fulcral das orientações pedagógicas da Enfermeira
Tutora e Professora Orientadora, que me ajudaram a refletir sobre os aspetos a melhor
e com maior necessidade de investimento da minha parte.
Por outro lado, consegui planear e realizar avaliações iniciais das grávidas antes da
frequência do curso de PPP da UCC, procurando realizar consultas aquando da sua
inscrição ou por marcação através de via telefónica. A organização da estrutura da
entrevista foi progressivamente melhorando, tendo sido um aspeto muito positivo
iniciar a minha aprendizagem pela CE logo nas primeiras semanas de estágio. Uma
vez que nesta instituição, como será abordado mais adiante, tive oportunidade realizar
e colaborar em variadíssimas consultas a grávidas/casais, que me ajudaram a adquirir
experiência.
Para além de todas atividades referidas, desenvolvi em parceria com as minhas colegas
de ensino clínico, um Livro para o Curso de PPP para futuramente ser entregue aos
casais que frequentem a PPP.
Fiz também, um folheto sobre a Massagem Perineal, com o objetivo de promover a
sua realização e consequente preparação dos tecidos perineais para o parto,
aumentando a sua elasticidade e diminuindo a sua resistência durante a distensão.
Tudo isto, se traduz no alcançar dos objetivos previamente definidos e no
desenvolvimento de competências comuns do EE (Anexo I): no domínio da
responsabilidade profissional, ética e legal; domínio da melhoria contínua da
qualidade; domínio da gestão dos cuidados e domínio do desenvolvimento de
aprendizagens profissionais. De outra parte, foram também desenvolvidas
competências Específicas do EEESMO do Regulamento nº391/2019 de 3 de maio
(Anexo II), nomeadamente “Cuida a mulher inserida na família e comunidade durante
o período pré-natal” e “Cuida o grupo-alvo (mulheres em idade fértil) inserido na
comunidade”, bem como as respetivas unidades de competência (p. 13561-13565).
Promover a Saúde da Puérpera/Casal, apoiando o processo de transição e adaptação
à parentalidade
Para dar resposta a este objetivo, participei no Curso de RPP da UCC,
planeando/realizando e avaliando uma sessão teórica sobre o “Regresso à vida
profissional…” e duas sessões práticas. A primeira sessão prática de RPP seguiu plano
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previamente estruturado, sendo posteriormente realizada uma avaliação para reflexão
final. Na segunda sessão prática, recorri ao mesmo plano, adaptando consoante as
necessidades das puérperas presentes.
Não foram realizadas mais sessões teórico-práticas do curso de RPP, para dar
oportunidade aos restantes colegas a realizar ensino clínico na UCC, de também
desenvolver competências nesta área. Contudo, considero que foi possível demonstrar
competências de planeamento e avaliação das sessões, tendo as mesmas decorrido com
fluidez e sendo avaliadas com satisfação pelas participantes.
De forma a promover a adesão das puérperas a estas sessões, foi realizado contacto
por via telefónica logo após o parto. Como tal, procurou-se divulgar o curso de RPP,
estimulado a sua participação através do esclarecimento sobre os benefícios e
contributos do curso para o seu bem-estar. E, sempre que possível, foi também
concretizada uma avaliação inicial da puérpera antes da sua frequência no curso,
procurando identificar áreas prioritárias de intervenção.
Para apoiar as puérperas nesta fase de transição para a parentalidade, surgiu também a
oportunidade de participar no grupo de apoio ao aleitamento materno. De modo, a
estimular a partilha de experiências entre mães, o esclarecimento de dúvidas e apoio à
manutenção da amamentação. Por conseguinte, realizei um cartaz de divulgação de
um dos encontros, procurando promover a participação dos diferentes membros da
comunidade através da rede social Facebook. Ainda nesta área, sempre que existiu
oportunidade procurei participar no Cantinho da Amamentação, com o objetivo de
ajudar as mães/casais e os seus bebés a obterem sucesso no aleitamento materno. Esta
participação revelou ter um enorme contributo para a minha reflexão pessoal e
profissional, apercebendo-me da necessidade de investir em formação neste domínio,
uma vez que, ainda existe informação díspar entre profissionais de saúde que dificulta
o esclarecimento/apoio destas mães/casais.
Também neste contexto de RPP, desenvolvi um folheto sobre a implementação de
alguns exercícios nas primeiras 48 horas após o parto, procurando facilitar o processo
de recuperação e potenciando o seu envolvimento neste processo.
Portanto, com todas as atividades supracitadas foi possível adquirir competências
específicas do EEESMO do Regulamento nº391/2019 de 3 de maio (Anexo II) na área
do cuidar da “(…) mulher inserida na sua família e comunidade durante o período pós28

natal” (p. 13563). Relativamente às competências comuns do EE (Anexo I), consegui
dar resposta: ao domínio da responsabilidade profissional, ética e legal; ao domínio da
melhoria contínua da qualidade; domínio da gestão dos cuidados; e domínio do
desenvolvimento de aprendizagens profissionais.
Demonstrar competências de diagnóstico e intervenções de enfermagem
especializadas à mulher e à sua família, na área da saúde sexual, reprodutiva e
gravidez em contexto hospitalar e na comunidade
Na UCC foi possível realizar 15 consultas de vigilância na gravidez, 13 de baixo risco
e 2 de risco. Estas consultas permitiram realizar uma avaliação inicial antes da
frequência do curso de PPP e realização de exames pré-natais, de forma a avaliar e
promover o bem-estar materno-fetal, prevenindo e detetando precocemente
complicações.
Uma das dificuldades sentidas foi a falta de contacto com mulheres a vivenciar o
climatério e com patologia do foro ginecológico, que se traduzia numa lacuna na minha
aprendizagem. Apesar disso, após análise de todas as atividades e possibilidades de
colmatar esta dificuldade, surgiu a ideia de realizar um Flash Mob com o grupo de
utentes a frequentar a reabilitação na UCC, que contemplava mulheres a vivenciar esta
etapa.
Através disto, foi possível durante os ensaios da coreografia, agendar 3 consultas de
climatério. Nestas consultas, foi realizada uma avaliação global da saúde da mulher e
da forma como lidou com algumas mudanças decorrentes desta etapa. Tendo-se
transmitido o papel do EEESMO no cuidado da mulher e da sua família durante o
período do climatério, assistindo as mesmas nesta fase de transição. Segundo Meleis
(2010), as transições são os conceitos centrais da disciplina de enfermagem,
legitimando a necessidade da intervenção dos enfermeiros nestes períodos de
instabilidade, que poderão acarretam mudanças com implicações no bem-estar e saúde
da pessoa.
Posteriormente, através da colaboração no Projeto “Chá das 17h” elaborado por uma
das colegas a realizar ensino clínico na UCC, foi possível contactar com mulheres com
patologia do foro ginecológico submetidas a mastectomia. Como tal, assisti mulheres
a vivenciar processos de saúde/doença ginecológica.
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Por outro lado, foram também realizadas consultas a puérperas como supracitado,
permitindo desenvolver competências especificais EEESMO no cuidado a mulheres
durante o período pós-natal. Posto isto, procurei promover a saúde da mulher e do
recém-nascido no período pós-natal, informando e orientando para os recursos na
comunidade, sobre o crescimento e desenvolvimento, sinais de alarme no recémnascido e sobre a sexualidade e contraceção no período pós-parto.
Assim sendo, desenvolvi competências comuns do EE no domínio da responsabilidade
profissional, ética e legal; domínio da melhoria contínua da qualidade; domínio da
gestão dos cuidados e do desenvolvimento de aprendizagens profissionais. No que se
refere às competências específicas do EEESMO do Regulamento n.º 391/2019 (Anexo
II), desenvolvi o cuidar da “(…) mulher inserida na família e comunidade durante o
período pré-natal”, “(…) mulher inserida na família e comunidade durante o período
pós-natal”, “ (…) mulher inserida na família e comunidade durante o período do
climatério”, “mulher inserida na família e comunidade a vivenciar processos de saúde
doença ginecológica” e “(…) grupo-algo (mulheres em idade fértil) inserido na
comunidade.”, bem como as respetivas unidades de competência (13561-13565).
Promover o envolvimento dos rapazes e os homens na promoção da igualdade de
género, da saúde sexual reprodutiva e da parentalidade
O envolvimento dos rapazes e os homens na promoção da igualdade de género, da
saúde sexual reprodutiva e da parentalidade é uma temática muito atual e que se
encontra em desenvolvimento. Neste sentido, procurei incentivar a participação do
homem/pai nas sessões do curso de PPP, através do seu envolvimento nas diferentes
dinâmicas utilizadas e nos exercícios realizados. Inicialmente, nem sempre era fácil
procurar o seu envolvimento, ou até mesmo tentar adaptar os exercícios para que eles
tivessem oportunidade de participar. Todavia, com a minha crescente flexibilidade na
dinamização das sessões, foi progressivamente mais fácil envolvê-los e estimular a sua
participação ativa.
De outra parte, tive a oportunidade de participar numa sessão do Projeto De “ó mãe
para homem”, para a promoção da igualdade de género, da saúde sexual reprodutiva e
da parentalidade.

Através da participação nesta sessão, verifiquei a crescente

necessidade desta abordagem para homens, do seu direito de envolvimento nas
questões de parentalidade e a própria licença parental, que muitas vezes são descoradas
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pelos profissionais de saúde e entidades patronais. O homem durante a gravidez não é
o centro das atenções, sendo os cuidados de saúde focalizados na mulher grávida e não
no casal grávido. As necessidades do futuro pai ficam descoradas, não existindo muitas
das vezes um acompanhamento global do mesmo. Nesta fase de transição para a
parentalidade, o homem necessita também de acompanhamento/apoio para que este
processo seja vivenciado com saúde e de forma adequada, potenciando o seu
envolvimento e trazendo enormes benefícios para o futuro do casal e do seu bebé.
Estes aspetos permitiram-me consolidar competências neste grupo-alvo e alcançar
mais um dos meus objetivos de estágio, desenvolvendo as competências específicas
do EEESMO do Regulamento n.º 391/2019 (Anexo II) “Cuida o grupo-alvo (homens
em idade fértil) inserido na comunidade” e as comuns do EE no domínio da
responsabilidade profissional, ética e legal (Anexo I).
Promover uma atitude responsável e uma vivência positiva da sexualidade na
população jovem
Para alcançar este objetivo, concebi/planeei e implementei um projeto de intervenção
psicossocial para adolescentes institucionalizadas e participei/colaborei num outro
projeto da UCC dirigido a jovens.
O Projeto Sê teve como objetivo promover autonomia, autoconhecimento,
relacionamentos interpessoais e objetivos de vida, para a criação de um projeto de
desenvolvimento pessoal saudável nesta população.
Tornando-se assim, basilar referir que os enfermeiros cuidam facilitando os processos
de transição, fornecendo e gerindo autocuidado terapêutico ao longo de todo o ciclo
vital, particularmente na adolescência. Nesta perspetiva, o enfermeiro procura que o
trajeto vivencial dos indivíduos, famílias e comunidades seja cumprido com bem-estar
e não apenas no conceito de saúde ou ausência de doença, sendo a transição da infância
para a adolescência e posteriormente para a vida adulta, um período de grande
instabilidade (Queirós, 2012).
Desta maneira, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos do Projeto Sê:
prevenir comportamentos de risco sexual, violência interpessoal e intrapessoal;
promover estilos de vida saudáveis; promover uma transição para a vida adulta
adequada e saudável; e potenciar uma relação de parceria entre a UCC e as
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adolescentes de uma instituição de acolhimento da região centro. Para dar resposta a
estes objetivos, foram planeados um conjunto de encontros e estabelecidas metas com
as participantes.
Este foi um desafio, tendo as participantes sido os principais agentes promotores da
sua aprendizagem. A implementação do mesmo foi complexa, exigindo de mim uma
grande articulação com alguns membros da UCC, alunos da licenciatura em
Enfermagem e os seus orientadores pedagógicos. Com este projeto, procurou-se
prestar um apoio mais diferenciado possível, envolvendo Enfermeiros Especializados
na área de Saúde Materna e Obstétrica, Saúde Mental e Psiquiátrica e Saúde
Comunitária e Familiar.
Por tudo isto, o projeto teve imensos contributos para o desenvolvimento de
competências comuns do EE e específicas do EEESMO, permitindo-me desenvolver
diferentes estratégias de dinamização e de articulação com uma equipa
multiprofissional. Faço neste momento, um balanço muito positivo do Projeto e do seu
contributo para esta etapa da minha aprendizagem.
Participei e realizei também, Consultas de Atendimento Jovem, onde sensibilizei
jovens a adotar ou manter comportamentos de vida saudáveis, principalmente no
âmbito da saúde sexual e reprodutiva, promovendo a sua decisão esclarecida. Neste
seguimento, desenvolvi uma sessão de educação para a saúde na sala de espera da
consulta, sobre a temática “Mitos e Verdades sobre Estilos de Vida”. Esta sessão
procurou que os jovens identificassem comportamentos de risco sexual e de consumo
de substâncias lícitas e ilícitas através de diversos mitos.
Promovi também, a adesão dos jovens a esta consulta, através da realização de cartazes
digitais para divulgação.
Para a sensibilização do impacto da gravidez na adolescência, em conjunto com um
grupo de adolescentes institucionalizados em instituição na cidade de Coimbra,
desenvolvi um folheto no âmbito do Projeto Sê.
Através de todas estas atividades e intervenções, consegui desenvolver as
competências específicas do EEESMO segundo o Regulamento n.º 391/2019 (Anexo
II), nomeadamente o “cuida a mulher inserida na família e comunidade no âmbito do
planeamento familiar e durante o período pré-concecional” e o “cuida o grupo-alvo
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(mulheres em idade fértil) inserido na comunidade” (p.13561-13565). E, as
competências comuns do EE (Anexo I), no domínio da responsabilidade profissional
ética e legal, domínio da melhoria contínua da qualidade, domínio da gestão dos
cuidados e do desenvolvimento de aprendizagens profissionais.
•

Consulta Externas

Relativamente ao estágio nas Consultas Externas (CE), irei realizar uma análise crítica
sobre os objetivos estabelecidos e autopropostos, como consegui alcançá-los e quais
as estratégias que foram utilizadas.
Demonstrar competências de diagnóstico e intervenções de enfermagem
especializadas à mulher e à sua família, na área da saúde sexual, reprodutiva e
gravidez em contexto hospitalar.
Neste serviço, tive oportunidade de realizar/participar em diversas tipologias de
consultas de vigilância pré-natal de baixo risco e risco. Sobretudo, consultas de
vigilância pré-natal de risco com patologia associada ou concomitante à gravidez,
desde endocrinologia, infeciosas e nefrologia, de vigilância na gravidez na
adolescência e de Diagnóstico Pré-Natal (DPN).
Posto isto, foi possível dar também resposta ao objetivo de estágio supracitado,
realizando 92 consultas de vigilância na gravidez, procurando diagnosticar e prevenir
precocemente complicações na saúde da mulher durante o período gestacional.
Deste modo, foi possível através da identificação e monitorização da saúde maternofetal pelos meios clínicos e técnicos apropriados, realizar manobras Leopold,
auscultação cardíaca fetal e cardiotocografia, nas consultas de vigilância pré-natal.
Relativamente às dificuldades sentidas na realização destes procedimentos, posso
afirmar que as manobras de Leopold e a auscultação cardíaca fetal foram as técnicas
onde senti maior dificuldade. Mencionado como fator dificultador, o espaço físico
onde eram realizadas as manobras, sendo uma sala de pequenas dimensões e sem uma
marquesa, o

que

dificultava

o

procedimento. Estas

dificuldades, foram

progressivamente colmatadas com a experiência ao longo das semanas, que me
permitiram ganhar mais destreza na realização desses procedimentos.
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Neste campo de estágio, tive ainda a oportunidade de participar em consultas no
âmbito da interrupção voluntária da gravidez (IVG), no período pré-concecional e
consulta de revisão do puerpério.
O que mais marcou este percurso de três semanas, foram as consultas de IVG, que se
revelam primordiais para uma reflexão pessoal e profissional. Destaco então, que me
deparei com uma realidade que não esperava, encontrando mulheres de idade mais
avançada e com todo seu plano de vida construído. Muitas vezes, essas mulheres
recorriam a esta tipologia de consulta e método, não de forma isolada, mas com alguma
frequência. Ou porque não queriam ter mais filhos ou porque não sentiam que tinham
disponibilidade para isso. Nesta etapa, senti necessidade de refletir sobre o assunto,
encontrando validade nos motivos destas mulheres. Porém, existe no nosso Sistema
Nacional de Saúde um conjunto de métodos contracetivos gratuitos, aos quais estas
mulheres poderiam recorrer para evitar uma gravidez não desejada. Isto, traduziu-se
na conclusão de que a IVG muitas das vezes era vista como um método contracetivo
pela população. E assim, deparei-me com a necessidade de questionar um colega do
serviço de CE que era objetor de consciência, para saber a sua perspetiva sobre estas
consultas e de como tomou a decisão de ser objetor. Com toda esta análise e reflexão,
destaco a sua pertinência para o desenvolvimento da minha identidade profissional,
que está em desenvolvimento enquanto futura EEESMO.
Destaco ainda, as consultas de diagnóstico pré-natal (DPN), onde contactei com casais
a vivenciar um momento muito complicado das suas vidas e a necessitar de empatia
dos profissionais de saúde com quem estavam a contactar. Nesta fase, faço referência
a um aspeto negativo e que novamente me deixou em reflexão. Nas consultas de DPN,
o casal estava presente até ao esclarecimento completo pela parte médica. Todavia, em
caso de necessidade de realizar um procedimento invasivo, como a amniocentese ou a
biopsia de vilosidades coriónicas, era pedido ao pai que saísse do gabinete enquanto a
sua companheira ficava a realizar o procedimento. Neste momento tão difícil para o
casal, em que o filho sonhado, está em risco de ser portador de alguma malformação,
o pai era convidado a sair do gabinete sem o questionarem se quereria permanecer ao
lado da sua companheira. Como objetivo de estágio estabeleci “Promover o
envolvimento dos rapazes e os homens na promoção da igualdade de género, da saúde
sexual reprodutiva e da parentalidade”, então senti necessidade de questionar a equipa
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sobre a razão de não deixarem os pais permanecerem durante o procedimento. Apesar
disso, não obtive resposta que considerasse sustentável. Assim sendo, acredito que
ainda há um largo caminho a percorrer nesta área e na igualdade dos direitos parentais.
De outra parte, é de ressaltar que este estágio permitiu consolidar competências no
âmbito da entrevista e dos próprios cuidados especializados a grávidas/casais.
Traduzindo-se no desenvolvimento de competências comuns do EE (Anexo I) no
domínio da responsabilidade profissional, ética e legal, da melhoria contínua da
qualidade, da gestão dos cuidados e do desenvolvimento de aprendizagens
profissionais. E também, a aquisição de competências específicas do EEESMO
segundo o Regulamento n.º 391/2019 (Anexo II), no que diz respeito ao “Cuida a
mulher inserida na família e comunidade no âmbito do planeamento familiar e durante
o período pré-concecional”, “Cuida a mulher inserida na família e Comunidade
durante o período pré-natal”, “Cuida a mulher inserida na família e comunidade
durante o período pós-natal” e o “Cuida o grupo-alvo (mulheres em idade fértil)
inserido na comunidade” (p. 13561-13565).
Promover o envolvimento dos rapazes e os homens na promoção da igualdade de
género, da saúde sexual reprodutiva e da parentalidade
Como supracitado, o envolvimento dos rapazes e os homens na promoção da igualdade
de género, da saúde sexual reprodutiva e da parentalidade é uma temática se encontra
em desenvolvimento e evolução na sociedade. Neste sentido, é importante procurar o
envolvimento do homem/pai nas consultas de vigilância, estimulando também a sua
partilha e exposição de dúvidas.
Nas CE investi também neste campo, envolvendo o homem/pai nas consultas de
vigilância pré-natal, promovendo a sua participação ativa em todo o processo. Através
disto, procurei que se sentissem focos de atenção dos profissionais de saúde, nesta fase
de transição para a parentalidade.
Não obstante, desenvolvi as competências específicas do EEESMO (Anexo II) em
particular “Cuida o grupo-alvo (homens em idade fértil) inserido na comunidade” e as
competências comuns do EE no domínio da responsabilidade profissional, ética e legal
(Anexo I).
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2.2. ESTÁGIO NA MATERNIDADE
O estágio na maternidade, face à situação pandémica mundial pelo vírus SARS-Cov-2,
teve diversas interrupções. Apesar de todas as adversidades com que me deparei,
considero que consegui adquirir competências fundamentais para a minha formação e
que permitiram um consolidar da componente teórica do CMESMO. Logo, torna-se
relevante analisar e refletir sobre o percurso clínico.
•

Bloco de Partos

Neste serviço, ocorreram diversas interrupções devido à Pandemia Mundial pelo vírus
SARS-Cov-2, que causaram alguns constrangimentos na minha aprendizagem.
Posto isto, irei analisar e refletir sobre as atividades desenvolvidas, dificuldades
sentidas e estratégias utilizadas para as superar. Das competências especificas do
EEESMO (Anexo II) de acordo com o Regulamento n.º 391/2019 (DR 2ª série, Parte
– nº391/2019 de 3 de maio) coloco ênfase duas delas, considerando que estão mais
associadas a este campo de estágio e irão permitir organizar a estrutura desta reflexão.
Demonstrar competências no cuidar da mulher inserida na família e comunidade
durante o trabalho de parto
A mulher inserida na família e comunidade, tem o direito de ser acompanhada por
profissionais habilitados durante o seu trabalho de parto e parto, potenciando a criação
de um ambiente seguro e familiar. Neste sentido, tornou-se fulcral desenvolver
competências que permitissem realizar um acompanhamento especializado, com uma
perspetiva holística da mulher e do seu recém-nascido, trazendo ganhos em saúde.
Com a Pandemia instalada, o desenvolvimento de habilidade na técnica de parto
normal nem sempre foi fácil. Foram frequentes interrupções e constantes readaptações
à Sala de Partos, que por si só tem diversas particularidades. Todavia, com apoio e
orientação das Enfermeiras Tutoras e da Professora Orientadora, as adversidades
foram contornadas.
É de referir que existiram diversos turnos em que não tive a oportunidade de
acompanhar a parturiente, tendo em consideração o aspeto pandémico e das novas
normas implementadas. Todas as mulheres que davam entrada na urgência da
maternidade por início de trabalho de parto, realizavam teste do SARS-Cov-2, sendo
transferidas posteriormente para o Bloco de Partos (BP) onde aguardam em
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isolamento. Assim sendo, apenas entrava no quarto a EEESMO a quem foi distribuída
a parturiente, não sendo possível eu intervir. Esta situação permitia resguardar-me do
possível contágio e manter o menor número possível de pessoas em contacto com a
parturiente, existindo um menor gasto de material de proteção individual. Esta
realidade acabou por dificultar o alcançar das experiências mínimas, uma vez que,
frequentemente o resultado do teste era recebido posteriormente ao parto.
Antes do contexto pandémico, a realidade era diferente, com menos constrangimentos
e maior fluidez no ensino-aprendizagem, embora já existisse dificuldade no alcançar
das experiências mínimas. Nesta perspetiva, seria necessário maior investimento da
minha parte para conquistar o meu papel nos cuidados, integrando-me na equipa com
maior facilidade e num curto espaço de tempo.
Posso afirmar que tive momentos de desmotivação, pensando que não ia conseguir
alcançar todos os objetivos a que propôs. Apesar disso, aprendi a superar-me
diariamente, investido numa prática crítica e reflexiva, procurando melhorar de turno
para turno.
Abordando agora os conviventes significativos da mulher, considero importante
mencionar o facto de o homem/pai no contexto pandémico ter sido frequentemente
colocado de parte no acompanhamento da sua mulher grávida. Não obstante, importa
refletir que o BP permitia a presença do pai durante o parto desde que devidamente
equipado e respeitando normas de distanciamento, que nem sempre eram fáceis de
cumprir. O bem-estar da parturiente deverá ser visto como algo primordial na nossa
prestação de cuidados, sendo que muitas vezes esse vai depender da presença do seu
companheiro, o que nem sempre era possível. Como futura EEESMO procurei prestar
suporte emocional e demonstrar disponibilidade para o acompanhamento da mulher
durante o seu trabalho de parto e parto, tornando esse momento o mais familiar
possível.
A dor durante o trabalho de parto e a aplicação de estratégias não farmacológicas foi
um aspeto que também procurei desenvolver, contudo devido às condições físicas do
BP nem sempre era possível. A maioria das parturientes permaneciam deitadas para
permitir a monitorização do bem-estar fetal e da contratilidade uterina, especialmente
após a colocação do cateter epidural. Porém, procurei instruir sobre a técnica
respiratória para o autocontrolo da dor e a aplicação de calor na região lombar. Desta
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forma, apesar das dificuldades sentidas encontrei alternativas para contornar as
adversidades e promover o bem-estar da parturiente. Tornou-se também evidente a
importância de uma prática empática e escuta ativa, consolidado com as intervenções
do EEESMO.
A vigilância do trabalho de parto e parto acarreta a constante monitorização do registo
cardiotocográfico (CTG), permitindo avaliar o bem-estar fetal e a contratilidade
uterina. Neste aspeto, senti que o meu investimento na revisão de conceitos estudados
em contexto teórico foi uma mais-valia, permitindo maior facilidade na transferência
para a prática clínica. De outra parte, foi imprescindível o esclarecer dúvidas que foram
surgindo na interpretação de alguns traçados que me preocupavam, tendo procurando
desenvolver intervenções autonomamente quando existiam complicações que
poderiam ser resolvidas com a intervenção do EEESMO. Entre essas intervenções
destaco, a mudança de decúbito e a suspensão da administração de ocitocina por
desacelerações da frequência cardíaca fetal ou aumento excessivo da contratilidade
uterina. Não obstante, procurei diagnosticar e prevenir precocemente complicações
para a saúde da mulher e do seu bebé, intervindo ou referenciando as situações que
estavam para além da minha área de atuação.
Por outro lado, posso abordar a realização do exame vaginal, referenciado que tive
dificuldade na avaliação das características do colo uterino, bem como da apreciação
da estrutura pélvica em relação ao feto. Para superar esta dificuldade, procurei analisar
e refletir sobre cada avaliação com as minhas orientadoras associando a um
investimento pessoal na leitura de manuais e pesquisa bibliográfica. Deste modo, foi
possível o superar das dificuldades sentidas e a aquisição de competências a este nível.
Com o ganho de confiança e destreza durante o parto, comecei a aplicar técnicas para
a prevenção das lacerações perineais e da necessidade de episiotomia. Entre elas
destaco a massagem perineal e aplicação de compressas com água morna para o
relaxamento dessa região anatómica. Isto, permitiu ter um olhar mais abrangente sobre
as diferentes características perineias, que caracterizam cada mulher. Existiu
dificuldade na tomada de decisão da realização de episiotomia, podendo considerar
que muitas vezes hesitava sempre na esperança de não ser necessária. Mesmo tendo
essa dificuldade com a orientação das Tutoras, mais uma vez consegui melhorar nesse
aspeto obtendo uma avaliação positiva.
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Evidencio também a prática de iniciação à sutura como dificuldade sentida, tendo
procurado alternativas para colmatar esse aspeto. Uma das alternativas foi a procura
de material para treinar e desenvolver destreza manual, ganhando autoconfiança que
permitiu a melhoria em contexto prático.
De outra parte, a implementação e avaliação de medidas de suporte emocional e
psicológico à mulher, procurando gerir emoções em momentos de maior stress é uma
ferramenta de extrema relevância no BP. Saliento assim, uma situação marcante no
meu ensino clínico, estando relacionada com um parto realizado em conjunto com uma
das minhas orientadoras e que me fez refletir sobre diversos aspetos. A situação em
questão parte de uma vigilância sem intercorrências, com um registo tranquilizador e
sem indicadores de sofrimento fetal. No entanto, já durante o parto verificamos a
coloração e cheiro do líquido amniótico que apresentava vestígios meconiais. O recémnascido demonstrou vitalidade ao primeiro minuto, tendo posteriormente
descompensado a nível respiratório e seguindo para a Unidade de Cuidados Intensivos
Neonatais. Dentro desta situação, surgiu um ambiente com elevada tensão, exigindo
gestão de emoções por parte da equipa envolvida. Nesse momento, era visível um olhar
de desespero e dor por parte dos pais. Felizmente a situação teve um desfecho positivo,
desfecho esse que senti necessidade de saber e acompanhar. Tornando-se assim,
pertinente aludir este episódio como momento reflexivo sobre a prática clínica em
obstetrícia, verificando que nem sempre as coisas ocorrem como planeado e nem todas
as mulheres e os seus recém-nascidos são saudáveis. É importante estar preparado para
trabalhar sobre tensão, focando-se na mulher e na prestação de cuidados, promovendo
o bem-estar e transmitindo segurança em todos os momentos.
Demonstrar competências no cuidar a mulher inserida na família e comunidade
durante o período pós-natal
O período pós-natal é um momento único da vida de uma mulher, consequentemente
torna-se primitivo potenciar a saúde da puérpera e do seu recém-nascido, apoiando e
facilitando o processo de transição/adaptação à parentalidade.
No acompanhamento da puérpera e recém-nascido, acredito que não tive grandes
dificuldades. Por conseguinte, procurei a promoção do seu bem-estar no pós-parto
imediato, informando/orientado sobre os cuidados perineais relativamente à
perineorrafia e do acompanhamento na USF de referência após a alta. Similarmente,
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procurei promover a decisão esclarecida em relação à amamentação, abordando os
benefícios do aleitamento materno na primeira hora de vida.
Em suma, sempre que possível assumi em conjunto com as minhas tutoras a decisão
de transferir a puérpera e o seu recém-nascido para o puerpério, respeitando as normas
de segurança/protocolos da instituição. Por tudo isto, considero o meu percurso pelo
BP muito enriquecedor e positivo face ao contexto atual. Em relação à minha prestação
penso que demonstrei disponibilidade para a aprendizagem e melhoria continua no
processo formativo, procurando humildade e persistência durante todo este percurso.
Por conseguinte, faço uma autoavaliação positiva face à aquisição de competências do
EEESMO de acordo com o Regulamento n.º 391/2019 (Anexo II), particularmente no
“Cuida a mulher inserida na família e comunidade durante o trabalho de parto” e no
“Cuida a mulher inserida na família e comunidade durante o período pós-natal”
(p.13561-13565). Não menos importante, surgem as competências comuns do EE
(Anexo II) no domínio da responsabilidade profissional, ética e legal, da melhoria
contínua da qualidade, da gestão dos cuidados e do desenvolvimento de aprendizagens
profissionais.
•

Medicina Materno Fetal

No serviço de Medicina Materno Fetal desenvolvi uma série de competências e
intervenções especializadas, que me permitiram cumprir os objetivos propostos.
Por conseguinte, irei analisar e refletir sobre as atividades desenvolvidas, dificuldades
sentidas e estratégias utilizadas para as superar. Das competências especificas do
EEESMO (Anexo II) de acordo com o Regulamento n.º 391/2019 (DR 2ª série, Parte
– nº391/2019 de 3 de maio) coloco ênfase a algumas delas, considerando que estão
mais associadas a este campo de estágio, nomeadamente: cuidar da mulher inserida na
família e comunidade durante o trabalho de parto; cuidar da mulher inserida na família
e comunidade durante o período pré-natal; e por fim, o cuidar da mulher inserida na
família e comunidade durante o período pós-natal.
O EEESMO tem como competência o cuidar da mulher durante o seu período prénatal, procurando potenciar a sua saúde, detetando e tratando atempadamente possíveis
complicações, promovendo o bem-estar materno-fetal. Por isso, foi exequível realizar
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vigilância de mulheres com gravidez de baixo risco e de risco, promovendo a sua saúde
e do seu feto.
Ao longo das semanas acompanhei também interrupções médicas da gravidez (IMG),
tanto por malformações fetais como por morte fetal. É de realçar que este momento é
de grande ansiedade e de dor para a mulher, sendo o acompanhamento por parte do
EEESMO de extrema relevância. Tornando-se assim, importante olhar para cada
mulher como um todo, particularizando as intervenções consoante as suas
necessidades. Cada mulher vivência este processo de forma particular, tornando-se
necessário potenciar e desenvolver estratégias para que a situação de perda seja
vivenciada da forma mais saudável possível. Não obstante, faço referência a uma
senhora que necessitou de ver o feto após a expulsão, para poder vivenciar o seu luto
de forma mais tranquila. Como EEESMO devemos apoiar a mulher e facilitar este
processo, demonstrando disponibilidade para esclarecer dúvidas e excitações.
No âmbito da vigilância da gravidez, acompanhei mulheres em início de trabalho de
parto, procurando promover o alívio da dor através da utilização de estratégias não
farmacológicas, incluindo a massagem na região lombar, banho no chuveiro e técnica
de relaxamento. De outra parte, instrui e treinei exercícios na bola de pilates,
promovendo o autocontrolo da dor, a abertura da bacia com posições mais
verticalizadas e o encaixar do feto na bacia materna. Acrescento como reflexão
pessoal, o facto de estas estratégias não farmacológicas nem sempre poderem ser
implementadas pela equipa de enfermagem, frequentemente por falta de tempo
associado ao número reduzido de elementos da equipa quando o serviço se encontra
sobrelotado.
Evidencio também, o papel do serviço de MMF no acompanhamento da mulher
durante o seu trabalho de parto, inclusive na promoção do alívio da dor através de
estratégias não farmacológicas, promovendo a sua autonomia e mobilização. Por
conseguinte, ao contrário do que acontece na sala de partos, na MMF, preconizandose a monitorização cardíaca fetal sempre que necessário, consoante a idade gestacional
e patologia associada. Tudo isto acarreta benefícios para a mulher, nomeadamente para
o seu bem-estar, permitindo manutenção da alimentação e do deslocar-se à casa de
banho sempre que considerar oportuno e necessário.
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Ainda neste domínio, menciono que a vigilância da mulher durante a fase latente do
trabalho de parto tem algumas particularidades, com as quais me fui deparando.
Maioritariamente o exame vaginal é realizado pela equipa médica, porém, tive
oportunidade de o realizar, tendo-me apercebido da maior complexidade na sua
caracterização. Nesta fase do trabalho de parto, o colo encontra-se frequentemente
menos acessível ao toque, sendo mais complexo avaliar as suas características.
Contudo, como já tinha tido experiência na sala de partos foi mais fácil realizar esta
avaliação e acompanhamento das senhoras.
Relativamente à vigilância da gravidez de alto risco, faço referência aos casos de Risco
de Parto Pré-Termo (RPPT), refletindo sobre os protocolos e normas institucionais. A
vigilância destas mulheres requer atenção redobrada associada ao apoio emocional,
sendo internamentos de longa duração em alguns casos. Os protocolos
institucionalizados correspondem à neuroprotecção fetal com sulfato de magnésio, a
maturação fetal com dexametasona ou betametasona e a tocólise com atosiban ou
nifedipina. Portanto, procura-se consoante a idade gestacional cumprir estes
protocolos, prevenindo malformações fetais e promovendo uma melhor adaptação à
vida extrauterina após o parto. Nestas situações, o EEESMO deve monitorizar a
evolução da grávida analisando o CTG, tendo em atenção a contratilidade uterina e o
bem-estar fetal, bem como a perda de líquido amniótico em caso de rutura prematura
de membranas.
De outra parte, temos a doença hipertensiva durante a gravidez, incluindo a préeclâmpsia/eclâmpsia e a síndrome de HELLP. As suspeitas de pré-eclâmpsia por si só
requerem muita atenção por parte do EEESMO, tendo em consideração a evolução do
quadro geral e do ambiente onde estas mulheres estão inseridas. Por isso, na MMF
procura-se que as senhoras com diagnóstico de pré-eclâmpsia e eclâmpsia
permaneçam sozinhas num quarto, promovendo um ambiente calmo e em certos casos
com menor fonte de estímulos luminosos.
Assim sendo, faço referência a um caso de emergência com que me deparei. Uma
grávida de 29 semanas e 6 dias, suspeita de pré-eclâmpsia com resultados analíticos
alterados e edema dos membros inferiores, que evoluiu para generalizado durante o
turno. Ainda nesse turno, a grávida inicia queixas de dor epigástrica com agudização,
tornando-se fundamental chamar a equipa médica para avaliação. Inicia de imediato
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preparação pré-operatória para cesariana de emergência por suspeita de síndrome de
HELLP. Nesta situação, tornou-se primitivo manter a calma e trabalhar em equipa,
transmitindo segurança à senhora.
Ainda relativamente à gravidez de risco, tive também a oportunidade de realizar
vigilância de mulheres com diabetes gestacional. Nestes casos, preconiza-se a
vigilância da glicémia capilar, sendo a maioria das mulheres autónomas a esse nível,
informando a equipa de enfermagem em relação aos valores obtidos.
Faço ainda alusão às grávidas internadas para indução do trabalho de parto, dando
realce ao nível de ansiedade que frequentemente está associado. Posto isto, é
importante estabelecer uma relação de confiança com a senhora, procurando a escuta
ativa. No serviço de MMF são utilizados métodos químicos de indução, incluindo os
comprimidos de misoprostol oral ou dinosprostona vaginal (Propess) e também um
método mecânico, através da inserção de uma sonda de foley no colo uterino até
atravessá-lo. Posteriormente, insuflado o balão da sonda com soro fisiológico,
potenciando o aumento de pressão e consequentemente a libertação de prostaglandina,
que irá permitir o amadurecer e dilatar do colo do uterino. A sonda é depois removida
ao fim de 12 horas, por rutura de membranas ou espontaneamente. Por fim, consoante
a evolução das características do colo uterino poderá iniciar-se protocolo também com
ocitocina. Durante todo este processo de indução torna-se crucial o papel do EEESMO,
sendo necessária a vigilância do bem-estar materno e fetal através do CTG.
Não menos importante, tive também a oportunidade de acompanhar mulheres no pósparto, especialmente em casos em que o seu recém-nascido tenha permanecido na
Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais. Deste modo, procurei potenciar a saúde
da puérpera apoiando e facilitando o processo de transição/adaptação à parentalidade,
prestando também apoio emocional.
Tive também a possibilidade de realizar turnos no serviço de urgência, conhecendo
sua estrutura física e organização. O EEESMO tem um papel crucial neste serviço,
sendo o primeiro a contactar com a mulher, fazendo uma avaliação geral e com
atribuição do grau de prioridade através da triagem de Manchester.
Por tudo o referido anteriormente, faço balanço muito positivo deste ensino clínico,
considerando que me permitiu alcançar os objetivos propostos. Existiu um conjunto
de oportunidades diversificadas, que exigiram de mim empenho e dedicação para
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colmatar dificuldades que foram surgindo. Entre as dificuldades sentidas menciono a
necessidade de rever alguns conteúdos da componente teórica, nomeadamente sobre
algumas patologias como a Pré-Eclâmpsia e a Síndrome de HELLP. Através da
observação ativa e pesquisa bibliográfica consegui colmatar as adversidades nos
primeiros turnos, adaptando-me ao serviço e integrando-me na equipa de enfermagem
dentro das possibilidades.
Em suma, é de mencionar a aquisição de competências específicas do EEESMO de
acordo com o Regulamento n.º 391/2019 (Anexo II) no “Cuida a mulher inserida na
família e comunidade durante o período pré-natal”, “Cuida a mulher inserida na
família e comunidade durante o trabalho de parto” e no “Cuida a mulher inserida na
família e comunidade no período pós-natal”, bem como as respetivas unidades de
competência (p.13561-13565). Analogamente, trabalhei as competências comuns do
EE (Anexo I) no domínio da responsabilidade profissional, ética e legal, da melhoria
contínua da qualidade, da gestão dos cuidados e do desenvolvimento de aprendizagens
profissionais.
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3. COMPONENTE DE INVESTIGAÇÃO
A investigação científica é uma atividade humana de grande comprometimento ético
pelas características que lhe são intrínsecas, encontrando-se sempre associada à
procura da verdade, exigindo rigor, isenção, persistência e humildade. Surge em
destaque a investigação em Enfermagem, que não foge a estas exigências e
requisitos, devendo obedecer aos princípios éticos nacional e internacionalmente
estabelecidos. Concomitantemente, reconhece-se a relevância da investigação para o
desenvolvimento contínuo da profissão e da tomada de decisão apropriada de forma
a prestar melhores cuidados (Martins, 2008). Neste sentido, e após contacto com a
prática clínica, surgiu o interesse na investigação científica sobre a aplicabilidade da
manobra de Kristeller. Durante o segundo estágio do trabalho de parto, a aplicação
desta manobra é uma abordagem há muito debatida, tendo sido amplamente utilizada
mesmo antes do desenvolvimento da ciência obstétrica.
3.1. ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL
Este enquadramento tem por base uma revisão da literatura sobre o conceito
Manobra de Kristeller, as suas consequências físicas e questões éticas da sua
aplicação durante o parto, bem como o seu panorama em Portugal.
3.1.1. Manobra de Kristeller
A manobra de Kristeller recebe este nome em homenagem ao seu autor, Samuel
Kristeller, descrevendo-a em 1867 como um procedimento para o parto que consistia
na aplicação de uma pressão uterina externa, caso a contratilidade fosse considerada
pouco eficaz. Este tipo de pressão pode durar entre 5 a 8 segundos, sincronizada com
a contração uterina e com uma pausa de 0,5 a 3 minutos. O objetivo deste
procedimento, segundo o seu autor, era fortalecer as contrações uterinas durante o
parto, massajando o útero e pressionando-o repetidamente na direção do canal de
parto (Diaz, 2011).
De acordo com Papadakis (2019), o principal objetivo da aplicação da manobra de
Kristeller, é usar uma força externa controlada no fundo uterino. Isto, segundo a
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hipótese de que o parto é mais rápido devido à maior eficácia das contrações
subjacentes à sua aplicação. Assim, pretende-se fortalecer o impacto das contrações
uterinas, massajando a parte superior do útero e pressionando-o repetidamente para
baixo de maneira nítida e curta, juntamente com o eixo do canal de parto. Esta
manobra é exercida através de uma pressão constante ou usando movimentos de
balanço no fundo do útero, recorrendo ao auxílio das mãos, um ou ambos os punhos
e, às vezes, o cotovelo. Existem também, meios experimentais para substituir a
assistência física, nomeadamente dispositivos infláveis de balão, cintos ou lençóis.
As principais indicações para a aplicação desta manobra, durante a segunda etapa do
trabalho de parto, consistem na suspeita de comprometimento fetal, trabalho de parto
prolongado e falta de força materna devido à fadiga, condições médicas coexistentes
ou paralisia da anestesia regional densa. Contudo, várias avaliações falharam em
estabelecer qualquer benefício clínico comprovado dessa manobra. Para além disso,
reconhece-se que pode ser aliado ao aumento da frequência de complicações
maternas e perinatais (Papadakis, 2019).
Esta técnica também é aplicada por presumidas vantagens, incluindo a diminuição da
duração do trabalho de parto através do aumento da força expulsiva, melhorando
assim os resultados neonatais e diminuindo a necessidade de partos instrumentais e
cesarianas. Por conseguinte, acredita-se que empurrar o abdômen da mãe para baixo
promove o parto vaginal espontâneo, o que poderia ser mais pertinente em locais
com poucos recursos, onde as opções para cesariana ou instrumental são limitadas.
Em contrapartida, verifica-se que os riscos superam os benefícios em larga escala
(Papadakis, 2019).
Na atualidade, a manobra de Kristeller é usada em ambientes hospitalares e
comunitários com popularidade variável. Em alguns hospitais, é aplicada
rotineiramente apesar de ter perdido significativamente a sua aceitação. Noutros
países, é considerada uma prática obsoleta ou até mesmo uma forma de violência
obstétrica, principalmente porque o consentimento informado não é um pré-requisito
(Papadakis, 2019).
Importa também referir que a Organização Mundial da Saúde (2018) descreve esta
manobra, como a técnica utilizada para fazer pressão, geralmente com as mãos e os
braços, “empurrando” o fundo do útero com a intenção de auxiliar o nascimento do
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bebé. Porém, não recomenda a sua utilização em contexto clínico baseando-se na
evidência encontrada numa revisão sistemática da Cochrane, estando representada
nas últimas recomendações “Cuidados intraparto para uma experiência positiva no
parto”.
Nesta revisão sistemática da Cochrane foram incluídos nove estudos, onde
participaram 3948 mulheres. Cinco ensaios (3057 mulheres) pertenciam à Índia, Irão,
África do Sul e dois à Turquia, onde se avaliou a aplicação da manobra de Kristeller
em mulheres com gravidez de baixo risco, em comparação com mulheres em que não
foi aplicada a manobra. De outra parte, quatro ensaios clínicos (891 mulheres)
realizados na Itália e dois na República da Coreia e Reino Unido, onde se avaliou a
pressão uterina externa por meio de um cinto inflável em comparação com a sua não
aplicação. Os resultados obtidos através dos ensaios, não encontraram evidências
significativas sobre os efeitos da aplicação da pressão uterina externa no
encurtamento da segunda etapa do trabalho de parto (Hofmeyr, Vogel, Cuthbert &
Singata, 2017).
Não obstante, Hofmeyr et al. (2017) demonstraram que as qualidades das evidências
existentes sobre os benefícios da manobra são de baixa relevância e insuficientes
para tirar conclusões. Portanto, são incentivadas pesquisas adicionais sobre o tema.
Neste sentido, é fundamental refletir sobre as possíveis sequelas físicas e questões
éticas relacionadas com a aplicação desta manobra nas salas de parto.
3.1.2. Consequências físicas da manobra de kristeller
Em diferentes estudos têm sido enunciadas consequências da aplicação da manobra
de Kristeller durante a segunda etapa do trabalho de parto, entre elas podemos
destacar: distocia fetal; acidose fetal; fratura materna das costelas; lacerações
perineais graves; rutura uterina; dispareunia; incontinência urinária de esforço;
retenção urinária pós-parto aguda e perda de outras funções do assoalho pélvico (Api
et al., 2009; Matsuo, Shiki, Yamasaki & Shimoya, 2009; Hofmeyr, Vogel Curthbert
& Singata, 2017 como referido por Youssef et al., 2018).
Segundo a Organização Mundial de Saúde (2018), a aplicação rotineira da manobra
de Kristeller traz preocupações devido à possibilidade de danos graves maternos e
perinatais resultantes do uso de força descontrolada a excessiva, incluindo rutura
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uterina e de outros órgãos. Entre os casos mais preocupantes temos a morte materna
e perinatal, porém, essas ocorrências não são frequentemente relatadas na literatura.
Um dos estudos com maior evidência é o de Matsuo, Shiki, Yamasaki e Shimoya
(2009), onde se verificou que com a utilização da manobra de Kristeller, existiu um
maior número de episiotomias e de partos instrumentados por ventosa. Assim, o uso
da pressão uterina externa durante o segundo estágio do trabalho de parto aumentou
o risco de laceração perineal grave, definida como rutura perineal de terceiro ou
quarto grau. De outra parte, no estudo de Acmaz et al. (2015) obtiveram-se taxas
mais elevadas de episiotomia num grupo de mulheres que foi submetido à manobra
de Kristeller.
Relativamente às lesões perineais, nos estudo Furrer et al. (2015) foi detetada maior
incidência de lacerações perineais e menor incidência de períneo intacto no grupo de
mulheres em que foi aplicada a manobra de Kristeller durante o parto espontâneo,
independentemente da paridade, duração do segundo estágio do parto e distocia da
ombro. O mesmo aconteceu no estudo de Matsuo et al. (2009) que demostrou um
aumento da taxa de lacerações perineais após a aplicação da pressão uterina externa,
em que cerca de 28% das mulheres em que foi aplicada manobra sofreram um
lacerações perineais.
Por outro lado, na Itália, Zanconato et al. (2014) também verificaram que o trauma
perineal materno foi maior após um parto vaginal com a aplicação da manobra de
Kristeller, do que num parto vaginal espontâneo sem a sua utilização.
O risco de rutura uterina é relatado em alguns estudos, inclusive no de Moreno
(2017), onde também está presente a dor psicológica e a frustração da mulher. Furrer
et al. (2015), também verificaram rutura uterina em 0,04% da população estudada.
No estudo de Youssef et al. (2018) a aplicação da manobra de Kristeller esteve
associada a mais do dobro do risco de avulsão do músculo elevador do ânus, quando
aplicada em mulheres durante o seu primeiro parto vaginal, independentemente da
idade materna, índice de massa corporal, peso ao nascer do recém-nascido,
episiotomia, duração da primeira e segunda etapa do trabalho de parto e do uso de
analgesia epidural.
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As consequências neonatais da aplicação da manobra de Kristeller, também são
referenciadas na literatura, nomeadamente no estudo de Furrer, Shaffer, Kimmich,
Zimmermann e Haslinger (2015). Entre os resultados obtidos neste estudo, destacamse os partos espontâneos em que foi utilizada a manobra de Kristeller, obtendo
resultados neonatais adversos com pH arterial umbilical <7,10, pH <7,20, Índice de
Apgar ao 5º minuto <7 e ao 10º minuto também <7. Em partos assistidos, a aplicação
da manobra foi também assim associada à acidose metabólica fetal (pH <7,20). Uma
possível explicação para estes casos de acidose metabólica após a aplicação da
manobra, passa por uma oxigenação reduzida da placenta, devido à pressão uterina
exercida.
É pertinente então, relacionar com o estudo de Api et al. (2009), que apesar de não se
terem encontrado diferenças no pH umbilical arterial ou nos índices de Apgar,
observou-se uma percentagem de oxigénio mais reduzida no grupo em que foi
aplicada a manobra de Kristeller.
Furrer et al. (2015) também relataram que no seu estudo a pressão uterina externa foi
associada a um aumento da ocorrência de distocia do ombro nos partos vaginais
espontâneos e assistidos. De acordo com estes autores, a associação da utilização da
manobra de Kristeller com a ocorrência de distocia do ombro pode ser explicada
pelas consequências da pressão externa. Explicando sucintamente, quando o feto é
empurrado para baixo através do canal de parto com maior rapidez, o processo
fisiológico e a dinâmica alteram-se, o que faz com que o modo de rotação e descida
fetal pela pélvis materna seja influenciado.
Num estudo realizado em Espanha, no âmbito do movimento STOP Kristeller, com o
objetivo de conscientizar as mulheres e os profissionais de saúde sobre perigos da
manobra e favorecer a sua erradicação, foi feita uma colheita de dados a 373 partos.
Dos partos em que foi aplicada a manobra, 70% foi necessário realizar outras
intervenções, nomeadamente ventosa (22,65%), fórceps (18,82%) e cesariana
(6,76%). Dessas mulheres, 61% tiveram de realizar episiotomia, 30% tiveram
lacerações, das quais 16% de primeiro grau e 7% segundo e terceiro grau. Não
obstante, 59,4% apresentou outras sequelas físicas, nomeadamente contusões, dor ou
fratura de costelas, prolapso uterino e descolamento prematuro da placenta, acabando
por 31,2% dos casos necessitar de tratamento adicional. Relativamente às sequelas
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neonatais, 26,5% dos recém-nascidos apresentaram sequelas: dificuldade respiratória
(40%); fratura de clavícula (17,78%); contusões (15,56%); lesão muscular e trauma
cerebral (6,7%); lesões de órgãos internos e hipoxia (4,4%), paralisia de Erb e fratura
do úmero (2,2%). Ainda neste estudo, 63,5% das mulheres relataram sequelas
emocionais e consideraram a manobra como uma experiência traumática para elas,
para o acompanhante e para o seu bebé (Alonso et al., 2014).
Em suma, embora seja sugerido que em algumas circunstâncias o uso da manobra de
Kristeller possa reduzir potencialmente as intervenções operatórias durante o
segundo estágio do trabalho de parto, não significa que esta possa ser aplicada de
forma rotineira. Essencialmente, porque a sua aplicação está associada a
complicações fetais e maternas durante o segundo estágio do trabalho de parto
(Matsuo et al., 2009).
3.1.3. Questões éticas da manobra de Kristeller
A Organização Mundial de Saúde (2018), destaca que em diversas ocasiões as
mulheres não receberam informações adequadas sobre a manobra de Kristeller e não
lhes foi solicitado o consentimento para a sua aplicação. Assim, a aplicação desta
manobra de forma indiscriminada, muitas vezes com força excessiva e sem
consentimento, poderá ser considerada um abuso dos direitos humanos da mulher.
Todas as mulheres têm o direito de receber informações relevantes dos profissionais
de saúde tecnicamente competentes e sensíveis às suas necessidades, sobre os
procedimentos a que poderão ser sujeitas, nunca descorando o pedido de
consentimento. O momento do nascimento é da mulher e do seu recém-nascido,
deste modo é do seu pleno direito desejar controlá-lo e ser envolvida na tomada de
decisão em torno do uso de intervenções.
Os diferentes profissionais de saúde, desde Médicos Obstetras a Enfermeiros
Especialistas em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica, deverão estar cientes
de que, até ao momento, não existem benefícios comprovados da aplicação da
manobra, e que a ela está associada um maior risco de lesão no assoalho pélvico,
entre outras sequelas maternas e perinatais. Portanto, de acordo com Youssef et al.
(2018) deve ser levada em consideração a obtenção de consentimento informado
antes do uso do procedimento e a avaliação do assoalho pélvico pós-parto, quando a
manobra é usada.
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Contudo, segundo Moreto (2017) apesar de ser fundamental avaliar a mulher no pósparto caso tenha sido usada a manobra de Kristeller, esta continua a ser “anónima” e
“invisível”, aparentemente sem responsabilidade, uma vez que nos registos clínicos
ou história clínica não se encontram dados sobre a mesma. No estudo deste autor, a
57% das mulheres não foi solicitado o consentimento, o que pode estar relacionado
com o contornar da responsabilidade médica legal pelos profissionais de saúde,
sendo camuflada no termo “nós ajudamos”.
Na campanha STOP Kristeller (Alonso et al., 2014), realizada em Espanha como
supracitado, verificou-se que das 373 mulheres entrevistadas 93,5% não foram
informadas sobre a manobra de Kristeller antes da sua aplicação. Destas mulheres,
96,2% afirmam que a mesma foi aplicada sem consentimento, o que de acordo com
“El parto es nuestro” (2014) representa uma violação flagrante da Lei da Autonomia
do Paciente. Por outro lado, 75,3% das mulheres consideraram que a manobra não
foi positiva e 47,1% que a mesma não ajudou a encurtar a segunda etapa do trabalho
de parto. Em 30% dos casos a pressão foi exercida repetidamente com os braços,
quatro ou mais vezes, causando dor intensa durante a manobra em 55,9% das mulher.
Posto isto, embora 39,1% das entrevistadas tenham pedido para parar, em 90% dos
casos os profissionais continuaram com a manobra.
Todos estes aspetos refletem-se no incumprimento dos princípios bioéticos, como a
autonomia da mulher, não solicitando o consentimento das mesmas para realizar o
procedimento, ou mesmo informá-las sobre o mesmo. O princípio da não
maleficência também é comprometido, inclusive quando as utentes solicitam que a
manobra seja interrompida por causa da dor que estão a vivenciar, mas a equipa
continua a realizar o procedimento (Alonso et al., 2014).
Ainda nesta perspetiva, Papadakis (2019) afirma que a manobra de Kristeller até ao
momento provou ser ineficaz e pouco segura. Todavia, os profissionais continuam a
ignorar essas diretrizes inequívocas e praticam esta manobra nos diversos contextos
clínicos. Consequentemente, torna-se fulcral que os mesmos tenham consciência da
importância de solicitar o consentimento informado, documentar os eventos
meticulosamente e posteriormente realizar uma avaliação do assoalho pélvico no
pós-parto em mulheres submetidas a pressão uterina externa. Se os profissionais não
tomarem estas precauções poderão ser responsabilizados por violar os direitos
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humanos básicos e criar barreiras significativas no modelo de atendimento centrado
nas mulheres. A orientação intraparto deverá seguir os objetivos de uma vivência
positiva do trabalho de parto, com segurança e que fortaleça as expetativas e a
equidade das mulheres. Portanto, embora o uso da manobra de Kristeller esteja a
diminuir em alguns hospitais, é necessária maior consciencialização das suas
sequelas e questões éticas a ter em consideração na prática de cuidados.
3.1.4. Panorama em Portugal
Em Portugal, pouco se sabe sobre a prevalência da Manobra de Kristeller, também
pela falta de registos acerca deste procedimento. Desta forma, existem poucos dados
que permitam fazer uma avaliação das consequências que poderão ter decorrido da
sua aplicação no parto de diferentes mulheres e dos seus bebés.
Porém, num estudo realizado por Rohde (2016) em Portugal, foi possível verificar
que 165 mulheres foram submetidas à Manobra de Kristeller durante o trabalho de
parto, o que correspondeu a 35% do total de partos do estudo (n=468). Por outro
lado, a grande maioria das mulheres, cerca de 100, não foram informadas sobre a
necessidade de realização da manobra. Isto, corresponde a 60,6% dos casos em que a
Manobra de Kristeller foi aplicada. Neste sentido, apenas em 38 partos (23,0%)
houve o consentimento das mulheres para a realização da manobra.
Por outro lado, os relatos de mulheres acerca da sua experiência no parto em
maternidades portuguesas, têm vindo a revelar que este procedimento é uma
realidade em Portugal. A Associação Portuguesa Pelos Direitos da Mulher na
Gravidez e Parto (APDMGP) (2018), recebeu inúmeros relatos espontâneos sobre
casos em que a manobra de Kristeller foi utilizada nos Hospitais portugueses,
demonstrando que esta prática ainda continua viva.
Nesta perspetiva a APDMGP (2018), refere que a manobra de Kristeller é uma
consequência direta do parto horizontal. O que se traduz pelo facto de que quando a
mulher se encontra em posição vertical, tem auxílio da gravidade para ajudar o bebé
a descer e a mãe a estar mais ativa quando sente necessidade de fazer força,
participando mais ativamente durante o período expulsivo. Em posição de litotomia,
frequentemente ginecológica, há a redução do diâmetro pélvico em cerca de 30%.
Tudo isto, leva com frequência a um parto excessivamente medicalizado, em que
cada intervenção surge para corrigir a anterior. Tornando-se assim, pertinente
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potenciar o parto verticalizado, reduzindo ao máximo a necessidade de intervenções
muitas vezes desfavoráveis para a mãe e o seu recém-nascido.
Atendendo ao exposto, é fundamental conhecer melhor a realidade em Portugal, no
que respeita à Manobra de Kristeller, para identificar a verdadeira dimensão do
fenómeno e também investir na compreensão das razões da sua prevalência. Nas
recentes Recomendações da Organização Mundial de Saúde, “Cuidados Intraparto
para uma Experiência de Parto Positiva” publicadas em fevereiro de 2018, consta que
é crucial garantir que o parto não seja só seguro, mas também uma experiência
positiva e empoderadora para as mulheres e as suas famílias. A mulher deverá ser
vista como um todo, através de uma abordagem holística baseada nos direitos
humanos, otimizando a qualidade da assistência ao parto.
Tendo em conta a problemática exposta, definiram-se as seguintes questões de
investigação:
- Que conhecimento têm, as mulheres que já experienciaram pelo menos um parto,
sobre a Manobra de Kristeller?
- De que forma foi obtido o consentimento das mulheres que já vivenciaram a
Manobra de Kristeller durante o seu parto?
- Qual a experiência das mulheres que foram sujeitas à Manobra de Kristeller?
De acordo com as questões de investigação, os objetivos do estudo são:
- Identificar mulheres que já vivenciaram a Manobra de Kristeller durante o seu parto
e de que forma foi obtido o seu consentimento;
- Verificar o conhecimento das mulheres que já experienciaram pelo menos um
parto, sobre a Manobra de Kristeller;
- Conhecer a experiência das mulheres que foram sujeitas à Manobra de Kristeller.
3.2. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS
De seguida serão abordados os procedimentos metodológicos que permitiram o
desenvolvimento do estudo e a análise dos dados.
3.2.1. Tipo de estudo
Perante a natureza das questões de investigação e para dar resposta aos objetivos
definidos, foi desenvolvido um estudo dentro do paradigma quantitativo, do tipo
exploratório, retrospetivo e descritivo.
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3.2.2. População/participantes no estudo
Para a realização deste estudo recorreu-se a uma amostra não probabilística, que
consiste num procedimento de seleção segundo o qual cada elemento da população
não tem igual probabilidade de ser escolhido para formar a amostra. Assim, utilizouse um método de amostragem por redes (“bola de neve”), que consiste na seleção de
sujeitos que seriam difíceis de encontrar de outra forma, segundo critérios
determinados. Tudo isto, através de redes sociais, partilhando um questionário em
busca de pessoas com características em comum, de acordo com os objetivos do
estudo (Fortin, 2009).
Foram incluídas no estudo 180 mulheres que responderam aos critérios de inclusão
definidos, nomeadamente terem vivenciado pelo menos uma experiência de parto por
via vaginal em Portugal e terem aceitado participar voluntariamente. Apresenta-se de
seguida as características sociodemográficas e obstétricas das participantes.
Em síntese, a maioria das mulheres pertencia ao grupo etário entre os 30 – 39 anos,
com nível de escolaridade superior, em situação de emprego, residentes na Região
Centro de Portugal e com nacionalidade portuguesa, multíparas, que vigiaram a
gravidez em instituição de saúde pública, sem situações de aborto, com um parto
vaginal normal em instituição pública, maioritariamente referindo uma experiência
positiva no parto.
Na Tabela 1, é apresentada a idade das mulheres participantes (n=180), organizada
por grupos etários. A idade média das participantes foi de 37,0 anos e um desvio
padrão de 7,4, sendo a idade mínima de 24 anos e a máxima de 63 anos. A maioria
57,8% (n=104) encontra-se no grupo etário dos 30-39 anos, seguida do grupo etário
dos ≥40 anos com 31,7% (n=57), e o grupo etário dos 20-29 anos com 10,5% (n=19).
Tabela 1 – Distribuição das participantes em função do grupo etário
Grupo etário

Frequência (N)

Percentagem (%)

20 – 29 anos

19

10,5

30 – 39 anos

104

57,8

≥ 40 anos

57

31,7

Total

180

100,0%

No que diz respeito ao nível de escolaridade, averiguou-se (Tabela 2) que 70.6%
(n=127) das inquiridas mencionaram ter concluído o Ensino Superior (Bacharelato,
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Licenciatura, Mestrado ou Doutoramento). As restantes, 21,1% (n=38) referiram ter
concluído o Ensino Secundário, 7,2% (n=13) aludiram ter concluído o 3º Ciclo do
Ensino Básico e 1,1% (n=2) havia concluído o 2º Ciclo do Ensino Básico.
Tabela 2 – Distribuição das participantes em função do nível de escolaridade concluído
Nível de escolaridade

Frequência (N)

Percentagem (%)

1º Ciclo do Ensino Básico (4º ano)

(----)

(----)

2º Ciclo do Ensino Básico (6º ano)

2

1,1

3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano)

13

7,2

Ensino Secundário (12º ano)

38

21,1

127

70,6

180

100,0%

Ensino Superior (Bacharelato
Licenciatura, Mestrado, Doutoramento)
Total

Relativamente à profissão/ocupação das mulheres que responderam ao inquérito,
pode averiguar-se (Tabela 3) que, 96,7% (n=174) estavam empregadas e apenas
3,3% (n=6) estavam desempregadas.
Tabela 3 – Distribuição das participantes em função da profissão/ocupação
Profissão/ocupação

Frequência (N)

Percentagem (%)

Empregada

174

96,7

Desempregada

6

3,3

Total

180

100,0%

Em relação à região do concelho de residência (Tabela 4), a maior frequência
observa-se na região Centro com 73,9% (n=133), seguida da região Norte com
18,9% (n=34), região Sul com 5,0% (n=9) e da Região Autónoma dos Açores com
2,2% (n=4).
Tabela 4 – Distribuição das participantes em função da região do concelho de residência
Região do concelho de residência

Frequência (N)

Percentagem (%)

Norte

34

18,9

Centro

133

73,9

Sul

9

5,0

Região Autónoma dos Açores

4

2,2

Região Autónoma da Madeira

(----)

(----)

Total

180

100,0%

55

Quanto à nacionalidade, pode apurar-se pela Tabela 5 que, 97,0% (n=174) das
mulheres que responderam ao inquérito são de nacionalidade portuguesa, sendo que
as restantes 3,0% apresentam nacionalidade Americana (n=1), Brasileira (n=1),
Francesa

(n=1), Húngara

(n=1), Russa

(n=1), com

dupla

nacionalidade

Boliviana/Portuguesa (n=1).
Tabela 5 – Distribuição das participantes em função da nacionalidade
Nacionalidade

Frequência (N)

Percentagem (%)

Americana

1

0,5

Boliviana/Portuguesa

1

0,5

Brasileira

1

0,5

Francesa

1

0,5

Húngara

1

0,5

Portuguesa

174

97,0

Russa

1

0,5

Total

180

100,0%

Em relação ao dados obstétricos, mais propriamente ao número de gravidezes
(Tabela 6), 47,2% (n=85) das participantes aludiram ter estado grávidas uma (1) vez,
30,0% (n=54) referiram ter estado grávidas duas (2) vezes, 18,3% (n=33) estiveram
grávidas três (3) vezes, e 4.4% (n=8) das participantes referiram ter estado grávidas
quatro (4) ou mais vezes.
Tabela 6 – Distribuição das participantes em função do número de gravidezes
Número de gravidezes

Frequência (N)

Percentagem (%)

1

85

47,2

2
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30,0

3

33

18,3

4 ou mais

8

4,4

Total

180

100,0%

De seguida, temos o local onde a vigilância da gravidez ocorreu, estando
representado na Tabela 7, onde existiram 2,2% (n=4) de omissões de resposta. De
outra parte, percebemos que 63,1% (n=111) das participantes vigiou a sua 1ª
gravidez numa instituição pública, ao contrário das restantes 36,4% (n=64) que
foram seguidas numa instituição privada e apenas 0,6% (n=1) em casa.
Relativamente à 2ª gravidez, 62,6% (n=57) das participantes afirmaram ter vigiado a
gravidez numa instituição pública e 37,4% (n=34) numa instituição privada. Numa 3ª
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gravidez, 76,3% (n=29) das participantes referiram que vigiaram a gravidez numa
instituição pública e outras 23,7% (n=9) em instituição privada. Por fim, na 4ª
gravidez ou mais, a totalidade (n=4) das participantes referenciaram que as consultas
ocorreram numa instituição pública.
Tabela 7 – Distribuição das participantes em função do local de consultas da gravidez
1ª gravidez

2ª gravidez

N (%)

N (%)

3ª gravidez
N (%)

4ª gravidez ou +
N (%)

Instituição privada

64 (36,4)

34 (37,4)

9 (23,7)

(----)

Instituição pública

111 (63,1)

57 (62,6)

29 (76,3)

4 (100,0)

Em casa

1 (0,6)

(----)

(----)

(----)

Noutro local

(----)

(----)

(----)

(----)

Total

176 (100,0)

91 (100,0)

38 (100,0)

4 (100,0)

Local de consulta

Na Tabela 8 pode verificar-se que, relativamente ao número de abortos, ocorreram
2,2% (n=4) de omissões de resposta. A maioria das participantes, cerca de 69,9%
(n=123), referiu que nunca tiveram abortos, seguidas de 18,7% (n=33) que referiram
que tiveram um (1) aborto e 10,2% (n=18) que referiram que tiveram dois (2)
abortos. Não obstante, apenas 0,6% (n=1) das participantes tiveram três (3) abortos e
0,6% (n=1) quatro (4) ou mais abortos.
Tabela 8 – Distribuição das participantes em função do número de abortos
Número de abortos

Frequência (N)

Percentagem (%)

0

123

69,9

1

33

18,7

2

18

10,2

3

1

0,6

4 ou mais

1

0,6

Total

176

100,0

Total

180

100,0%

Quanto ao número de partos podemos averiguar na Tabela 9 que, 60,5% (n=109) das
participantes mencionaram que tiveram apenas um (1) parto, o que corresponde à sua
maioria. De seguida temos 35,6% (n=64) que citaram que tiveram dois (2) partos,
seguida de 3,3% (n=6) que aludiram que tiveram três (3) partos e apenas 0,6% (n=1)
referiu ter quatro (4) ou mais.
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Tabela 9 – Distribuição das participantes em função do número de partos
Número de partos

Frequência (N)

Percentagem (%)

1

109

60,5

2

64

35,6

3

6

3,3

4 ou mais

1

0,6

Total

180

100,0%

A Tabela 10 permite-nos analisar a distribuição das participantes em função do ano
do(s) parto(s) e apurar a existência de 1,1% (n=2) de omissões de resposta. Por outro
lado, apura-se que o 1º parto da maioria das participantes ocorreu entre o ano de
2013 e 2020, correspondendo a 66,8% (n=119) da sua totalidade (n=178). De
seguida, surge o intervalo entre o ano 2002 e 2012, onde ocorreram 20,2% (n=36), o
intervalo de 1990 e 2001 em que se identificaram 9,0% (n=16) e até 1989 ocorreram
3,9% (n=7) dos partos das participantes. De outra parte, o 2º parto das participantes
em 70,6% (n=55) ocorreu entre o intervalo de 2013 e 2020, seguindo-se de 20,5%
(n=16) entre 2002 e 2012, 7,7% (n=6) entre 1990 e 2001 e até 1989 ocorreram 1,3%
(n=1). Em relação ao 3º parto, 84,7% (n=11) dos partos ocorreram entre 2013 e
2020, seguindo-se 15,4% (n=2) no intervalo entre 2002 e 2012. Por fim, no 4º ou
mais parto(s) apenas duas mulheres responderam, sendo que 50% (n=1) teve o seu
parto entre 2013 e 2020, já os outros 50% (n=1) foi entre o período de 2002 e 2012.
Tabela 10 – Distribuição das participantes em função do ano do(s) parto(s)
1º Parto

2º Parto

3º Parto

4º ou mais

N (%)

N (%)

N (%)

N (%)

Até 1989

7 (3,9)

1 (1,3)

0 (0)

0 (0)

1990-2001

16 (9,0)

6 (7,7)

0 (0)

0 (0)

2002-2012

36 (20,2)

16 (20,5)

2 (15,4)

1 (50)

2013-2020

119 (66,8)

55 (70,6)

11 (84,7)

1 (50)

Total

178 (100,0)

78 (100,0)

13 (100,0)

2 (100,0)

Ano

Quanto à distribuição das participantes em função do tipo de parto (Tabela 11),
existiram 8,9% (n=16) de omissões de resposta. No 1º parto, para um total de
participantes (n=164), 48,8% (n=80) referiram ter tido um parto vaginal/normal, 25,6
% (n=42) parto vaginal com ventosa, 10,4% (n=17) um parto vaginal com fórceps,
3,7% (n=6) uma cesariana programada e 11,5% (n=19) uma cesariana de urgência.
No que se refere à distribuição das participantes no seu 2º parto, verifica -se que a
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maioria 68,9% (n=51) teve um parto vaginal/normal, seguindo-se 10,8% (n=8)
cesariana programada, 8,1% (n=6) parto vaginal com ventosa, 8,1 (n=6) cesariana de
urgência e 4,1% (n=3) parto vaginal com fórceps. Por outro lado, no seu 3º parto
58,8% (n=10) das participantes tiveram um parto vaginal/normal, 17,6% (n=3) uma
cesariana programada, 11,8% (n=2) um parto com ventosa e 11,8% (n=2) um parto
por fórceps. Das três (3) mulheres que responderam relativamente ao seu 4º parto ou
mais, 66,7% (n=2) tiveram uma cesariana programada e 33,3% (n=1) um parto
vaginal/normal.
Tabela 11 – Distribuição das participantes em função do tipo de parto
1º parto

2º parto

3º parto

4º parto ou +

N (%)

N (%)

N (%)

N (%)

Parto vaginal/normal

80 (48,8)

51 (68,9)

10 (58,8)

1 (33,3)

Parto vaginal com ventosa

42 (25,6)

6 (8,1)

2 (11,8)

(----)

Parto vaginal com fórceps
(ferros)

17 (10,4)

3 (4,1)

2 (11,8)

(----)

Cesariana programada

6 (3,7)

8 (10,8)

3 (17,6)

2 (66,7)

Cesariana de urgência

19 (11,5)

6 (8,1)

(----)

(----)

Total

164 (100,0)

74 (100,0)

17 (100,0)

3 (100,0)

Tipo de parto

Relativamente à distribuição das mulheres que participaram neste estudo em função
do local do(s) parto(s), está representada na Tabela 12, onde é possível verificar que
ocorreram 9,4% (n=17) de omissões de resposta. Assim sendo, no 1º parto 95,7%
(n=156) das participantes referiram o local do seu parto foi uma instituição pública e
4,3% (n=7) numa instituição privada. Também no 2º parto se verificou que a maioria
das participantes 94,8% (n=73) teve o seu parto numa instituição pública, seguindose 3,9% (n=3) das participantes numa instituição privada e 1,3% (n=1) em casa. No
3º parto 89,5% (n=17) das participantes tiveram o seu parto numa instituição pública
e 10,5% (n=2) numa instituição pública. Por fim, no 4º parto ou mais 100% (n=3)
das participantes tiveram o seu parto numa instituição pública.
Tabela 12 – Distribuição das participantes em função do local do(s) parto(s)
1º parto

2º parto

3º parto

4º parto ou +

N (%)

N (%)

N (%)

N (%)

Instituição pública

156 (95,7)

73 (94,8)

17 (89,5)

3 (100,0)

Instituição privada

7 (4,3)

3 (3,9)

2 (10,5)

(----)

Em casa

(----)

1 (1,3)

(----)

(----)

Local do(s) parto(s)
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Em outro local

(----)

(----)

(----)

(----)

Total

163 (100,0)

77 (100,0)

19 (100,0)

3 (100,0)

Analogamente à experiência de parto, encontra-se representada a distribuição das
participantes na Tabela 13, onde se verificaram 10% (n=18) de omissões de resposta.
Portanto, podemos averiguar que num primeiro parto 30,9% (n=50) do total das
mulheres (n=162) que responderam à questão “Como classifica a sua experiência de
parto” ficaram muito satisfeitas com o seu primeiro parto. Numa percentagem muito
próxima 30,2% temos 49 mulheres que consideraram a sua experiência positiva.
Ainda neste tópico, verificou-se que 17,9% (n=29) consideraram esta experiência
satisfatória e um número significativo de mulheres 21% (n=34) classificaram esta
experiência como negativa. Comparativamente ao 2º parto, podemos averiguar que a
maioria das mulheres 39,5% (n=30) a classificou como muito positiva, seguindo-se
32,9% (n=25) que a classifica como positiva e 18,4 % (n=14) como satisfatória.
Nesta segunda experiência de parto a percentagem de experiências negativas reduz,
passando para 9,2% (n=7) do total de mulher (n=76). O número total de mulheres a
vivência uma terceira experiência de parto é menor, sendo apenas 18. Entre estas
mulheres 55,6% (n=10) classificam a sua experiência como muito positiva e 22,2%
(n=4) como positiva. Duas mulheres, correspondendo a 11,1% classificam a sua
experiência como satisfatória e outras duas (11,1%) como negativa. Por fim, na
quarta experiência de parto ou mais temos 3 mulheres. Uma das mulheres classificou
a sua experiência como muito positiva, outra como positiva e outra como satisfatória.
Tabela 13 – Distribuição das participantes em função da experiência do(s) parto(s)
1º parto

2º parto

3º parto

4º parto ou +

N (%)

N (%)

N (%)

N (%)

Muito positiva

50 (30,9)

30 (38,5)

10 (55,6)

1 (33,3)

Positiva

49 (30,2)

25 (32,9)

4 (22,2)

1 (33,3)

Satisfatória

29 (17,9)

14 (18,4)

2 (11,1)

1 (33,3)

Negativa

34 (21,0)

7 (9,2)

2 (11,1)

(----)

Total

162 (100,0)

76 (100,0)

18 (100,0)

3 (100,0)

Experiência do(s) parto(s)

Das 180 participantes, apenas 54 justificaram a classificação da sua experiência de
parto. Na Tabela 14 apresentam-se as experiências consideradas pelas participantes
como positivas, tendo sobressaído: a comunicação/interação adequada, sobretudo
por manifestações de carinho, apoio e dedicação, profissionalismo, humanismo,
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atenção e cuidado e simpatia; o facto de ter sido um parto rápido; ter acesso a
estratégias não farmacológicas para alívio da dor; e ainda, respeito pelas
preferências da mulher/casal sobretudo no que respeita à liberdade de movimentos,
consentimento informado e respeito pelas suas opções.
Tabela 14– Experiências positivas no(s) parto(s) referidas pelas participantes
Temas - Experiências positivas
Categorias

Subcategorias

Unidades de registo

N

“(...)O segundo parto correu muito
melhor, não vi médicos, estive só com a
enfermeira parteira que foi sempre muito
prestável e carinhosa comigo”. (5)

12

“Excelentes médicos e enfermeiras” (7)
“Foi parto induzido e a 1h após o
nascimento da minha filha foi na sala de
partos a tratarem de uma bilaceração do
útero, havia falta de recursos humanos e
de material, porém a minha experiência
foi extremamente positiva pelo esforço,
dedicação, profissionalismo e humanismo
da médica e das enfermeiras. Sem elas
tudo teria sido diferente e poderia mesmo
ter sido uma experiência traumática.” (9)
“Nível de acompanhamento” (17)

- Humanismo

“Não tive qualquer problema no parto ou
pós-parto! Inclusive estive para ter parto
por fórceps e nem me apercebi do
procedimento foi o meu marido que que
contou depois do acontecimento. Toda a
equipa foi atenciosa e cuidadosa.” (22) ´

-Atenção e cuidado

“Enfermeiro impecável. (....)” (23)

- Simpatia

“Equipe humanizada (…)” (33)

- Carinho, apoio e
dedicação
Comunicação/Interação
adequada

- Profissionalismo

“Fantástica equipa de enfermagem,
médicos e assistentes” (35)
“Fui muito bem atendida durante o parto e
após (…)” (36)
“Fui muito bem acompanhada durante a
gravidez e no parto. Adorei!” (39)
“(...) Digo que foi satisfatória porque
considero que apesar de tudo as
enfermeiras e auxiliares foram de uma
enorme simpatia e o mais importante:
sobrevivemos e estamos bem.” (51)
“Não me foi administrada ocitocina até à
hora em que finalmente a parteira pediu o
parecer a outra colega, que me mandou
puxar apenas uma vez, na hora viu que o
meu filho precisaria de ajuda para
nascer... chamaram a equipa médica que
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mandou na hora darem-me Ocitocina e
mais epidural mas como devem imaginar
em cima da hora fica complicado... o meu
filho precisou de ajuda de Espátula (Não
fórceps, mas não tem essa opção no
questionário) para nascer mas apesar
disso, depois da equipa de médicos chegar
e foram super atenciosos pois viram o
meu sofrimento, o meu filho nasceu em 5
min...” (47)
Parto Rápido

Estratégias
farmacológicas

Alívio da dor

não

“Foi rápido e correu muito bem.” (45)

1

“(…) duches, técnicas de alívio de dor
com massagens” (38)

2

“Primeiro e segundos partos induzidos,
sendo que no segundo parto a indução foi
mais respeitosa com a possibilidade de
usar bola de pilates (…)” (48)
“(…) permitiram liberdade total de
movimentos (…) e todo o tempo
necessário para um parto natural!” (38)

Liberdade
movimentos
Respeito
preferências
mulher/casal

pelas
da

de

Consentimento
informado
Respeito
opções

pelas

4

“(…)
procedimentos esclarecidos e
decisões tomadas por mim de forma
respeitosa” (33)
“(...)Na segunda procurei um sítio que
respeitassem o parto natural que desejava,
um excelente médico numa instituição
privada e uma doula acompanharam-me, a
par do meu marido.” (32)
“(…) e CTG wireless o que permitiu
deambular. (...)” (48)

Já na Tabela 15 apresentam-se as experiências consideradas pelas participantes como
negativas, tendo sobressaído: a dor pela falha/negação de analgesia; o trabalho de
parto demorado relacionado com falha na avaliação clínica e admissão precoce;
comunicação/interação inadequada sobretudo por falta de empatia, desrespeito, falta
e profissionalismo, comentários jocosos, falta de informação, repressão, rotinas
hospitalares,

arrogância;

intervencionismo/manobras

sem

consentimento

nomeadamente manobra de kristeller, toque vaginal, episiotomia, rotura de
membranas, indução do parto, remoção da placenta; negação das preferências da
mulher/casal relacionado com contacto com recém-nascido não proporcionado,
desvalorização do plano de parto, impedimento da presença do pai, impedimento da
liberdade de movimentos, frustração de expectativas.
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Tabela 15 - Experiências negativas no parto referidas pelas participantes
Tema - Experiências negativas
Categorias

Subcategorias

Unidades de registo

N

“Na segunda a epidural foi mal dada” (2)
“Senti me desamparada e senti que me deixaram com
dores até à última, havendo depois complicações (…)”
(10)
“Parto sem efeito de duas epidurais!” (37)

Dor

-Falha/Negação
de analgesia

“(…) não me deu as doses de epidural necessárias
porque segundo ela, as mulheres tem de sentir dor e a
epidural não tira a dor” (47)

7

“Foi difícil e o período de expulsão foi doloroso...
senti muitas dores e penso que senti os ferros e a
episiotomia quando não era suposto.” (28)
“Depois abrandaram [as contrações] mas esse período
de tempo deixou-me exausta. Levei duas vezes
epidural, nenhuma pegou. (...)” (51)
“Com muita dor.” (43) “
“Estive 2h30 em período expulsivo, ou seja com 10
dedos de dilatação e a enfermeira parteira não viu que
o meu filho não estava em posição para nascer, fiz
todas as posições e mais algumas, cheguei ao
desespero, (…)” (47)

Trabalho de
Parto demorado

- Falha na
avaliação clínica
- Admissão
precoce

“Demoraram muito tempo a decidir usar ventosas e
quando o fizeram quase era tarde demais.” (53)
“Na primeira gravidez foi negativa porque o processo
foi muito demorado” (25)

6

“No segundo parto permaneci 12h em trabalho de
parto provocado” (40)
“Muito demorada por motivo de admissão antes de
tempo.” (43)
“(...)No primeiro parto muitas horas deitada” (48)
- Falta de
empatia
- Desrespeito
Comunicação
/Interação
inadequada

-Falta de
profissionalismo

“O primeiro parto foi muito difícil e os profissionais
pouco empáticos, até mal-educados.” (5)
“Além disso não acreditaram que eu sentia as
contracções todas, mesmo com a epidural no
máximo.” (53)
“Anestesista pouco amável e compreensível...” (3)

-Comentários
jocosos

“Falta de prática e profissionalismo da médica
anestesista no segundo parto” (52)

-Falta de
informação

““(…) posso dizer sem vergonha que sofri de
violência obstetrica durante o parto do meu filho,
chegou ao ponto de "gozar" com o facto de se verem
as minha hemorroidas...” (47)

- Repressão
-Rotinas
hospitalares

“No primeiro parto a bebé estava com bradicardias
regulares que me deixaram bastante preocupada. Isso
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- Arrogância

aliado ao facto do pai estar a viajar para a Portugal
para assistir ao parto atacaram por me preocupar
bastante, não me fazendo viver de forma tão serena
quanto queria o momento do parto” (4)
“Senti-me muito impreparada, pouca informação sobre
o parto” (16)
“(…) alguma repressão por vocalizações.” (32)
“(...) Mas medidas covid19 e médica tornaram
experiência mais difícil.” (23)
“(...)Apesar da simpatia da equipa de estagiários, a
enfermeira chefe era bruta e arrogante.” (54)
“O que mais tinha receio que me fizessem durante o
parto. Fizeram [manobra de kristeller] eu disse que
não queria mas o médico levou-me a acreditar que era
mesmo necessário e que sabia o que e como estava a
fazer. Foi ineficaz e o momento mais traumático do
meu parto” (4)
“Lastimosamente só pesquisei depois do 1º parto onde
a manobra foi utilizada sem pedido de autorização
nenhum.” (7)
“A enfermeira colocou se em cima da minha barriga e
empurrou com força. O meu filho acabou por nascer
inanimado, azul. Tiveram de o levar para reanimar. E
acabou por ficar com problemas consequentes ao
parto.” (12)

- Manobra de
Kristeller
- Toque vaginal
Intervencio
nismo/manobras
sem
consentimento

- Episiotomia
- Rotura de
membranas
- Indução do
parto
- Remoção da
placenta

“Correu tudo bem, com excepção desta manobra
[manobra de kristeller], que me foi aplicada e foi
muito doloroso na altura!” (13)
“O médico que me fez a manobra era simpatico mas
achei na altura que foi necessária, dado que o meu
filho regressou para trás e foi ai que ele me fez a
manobra [manobra de kristeller] sem meu
consentimento. Isto trouxe-me consequencias a nivel
de perdas urinarias...descobri mais tarde que pode ser
uma consequencia.” (54)
“Na última consulta foi-me feita a manobra de
Hamilton sem o meu consentimento, tinha apenas 2cm
de dilatação. Desmaiei, fui imediatamente internada e
começaram contrações com dor ao máximo e umas a
seguir às outras (possivelmente devido à manobra e ao
choque em si). A expulsão da bebé só ocorreu 28h
depois. Com recurso à manobra de kristeller e ventosa.
(...)” (51)
“(…) Foram-me feitas manobras sem consentimento”
(6)
“No primeiro parto, num hospital público, fui sujeita a
uma série de procedimentos, desde uma constante
avaliação dos "dedos", muito intrusiva, a manobra de
kristeller, a episiotomia (…)” (32)
“O corpo clínico não perdia tempo para explicar os
procedimentos que seriam realizados. Faziam e pronto
nunca tiverem em consideração se eu queria ou não
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que os mesmos fossem realizados (ex. Rebentar da
bolsa)” (44)
“Instrumentalizado (...)” (20)
“Foi utilizada no parto da minha filhota porque ela
"não queria sair". Foi precisa a intervenção do médico
que fez pressão na barriga.” (53)
“Fui induzida às 40 semanas e 0 dias só porque a
minha obstetra lhe dava jeito naquele dia mas
claramente o bebé não estava pronto não reagiu e após
12 horas a ser induzida, sem comer, águas rebentas
pela médica para acelerar, dezenas de toques
maldosos, as 23h tive q ir para uma cesariana e tudo
despacharem em 5 minutos porque o bebe já estava em
esforço de águas rebentadas e a minha médica queria
ir dormir. Enfim, privados...” (31)
“Eu não conseguia fazer a força de forma correta e foi
em um desses momentos que uma enfermeira fez a
manobra. Graças a uma outra enfermeira que percebeu
minha reação de desaprovação a mesma pediu que
fosse repetida, pois eu não queria. Foi feita a
episiotomia. Não que fosse contra a minha vontade,
mas acredito que só foi utilizada pra acelerar a saída
do bebê. Acreditava também que a placenta sairia de
forma espontânea enquanto meu filho estivesse no
meu colo, mas não. Logo depois que ele nasceu
iniciaram um procedimento, que considerei invasivo,
pra retirar a placenta.” (34)
“Fui pressionada por tempo, os médicos queriam fazer
tudo mais rapidamente que possível” (19)

Negação das
preferências da
mulher/casal

- Contacto com
recém-nascido
não
proporcionado

“(…) não me deixaram fazer pele a pele nem me
passaram a bebé depois de estar vestida” (6)

- Desvalorização
do plano de
parto

“Tinha muitas expectativas e, apesar de ter feito um
plano de parto, a equipa que entrou depois que acabou
por fazer o parto não o leu. Não respeitaram quase
nada do que pedi” (29)

- Impedimento
presença do pai
- Impedimento
da liberdade de
movimentos
- Frustração de
expectativas

Complicações
durante o parto

“Plano de parto não foi respeitado” (11)

5

“(…) não deixando o pai da bebé assistir ao parto”
(10)
“O tipo de parto aconteceu como eu desejava, mas a
forma como foi conduzido não foi muito satisfatoria.
Eu tinha em mente que eu poderia conduzir meu
parto.” (34)
“A minha segunda gravidez foi muito traumatizante. O
meu filho era muito grande para a minha estatura. Não
quiseram realizar cesariana apesar de saberem que
estava com muitas dores e o meu bebê não descia. Ele
tinha o cordão enrolado à volta do pescoço, e
juntamente o braço direito.” (12)
“Dadas as circunstâncias fiquei com sequelas do pós
parto que poderiam ter sido evitadas se fizessem
cesariana. A criança era demasiado grande (tiveram
que recorrer à episiotomia) e como fiz uma dilatação
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rápida demais (4cm em 20 minutos) o corpo não
estava preparado para a expulsão.” (15)

3.2.3. Colheita de dados
Para a recolha de dados aplicou-se um questionário (Apêndice XXIV) elaborado com
recurso ao programa de Formulários do Google, de forma a permitir a propagação
online do questionário. Desta forma, através de grupos nas redes sociais, solicitou-se
a participação no estudo e a divulgação do mesmo.
Este questionário foi constituído por questões fechadas, em que a participante foi
submetida à escolha das respostas possíveis, e também por questões abertas, em que
a mesma poderia ser livre (Fortin, 2009). O instrumento de colheita de dados foi
organizado por partes. Para caracterização da amostra, a primeira parte continha
questões

sobre

dados

sociodemográficos

(idade,

nível

de

escolaridade,

profissão/ocupação, nacionalidade, região do concelho de residência) e a segunda
parte, dados obstétricos (número de gestações, local de consultas pré-natais, número
de abortos e partos, tipo de parto, local do parto, classificação da experiência de parto
e justificação). A terceira parte continha questões sobre a manobra de kristeller de
modo a obter respostas às questões de investigação.
A colheita de dados desenvolveu-se por um período de um mês, entre 10 de abril e
10 de maio de 2020, após aprovação pela Comissão de Ética (Anexo III).
3.2.4. Considerações éticas
Os Enfermeiros enquanto investigadores tem como principal alvo de atuação o Ser
Humano e as suas respostas às situações de saúde/doença. Nesse sentido, o
desenvolvimento da investigação deve suscitar o interesse pelas questões éticas,
advindas da necessidade de criar regras para regulamentar e controlar a investigação
envolvendo o Homem (Martins, 2008).
A ética coloca problemas peculiares aos investigadores decorrentes das exigências
morais que, em certas situações, podem entrar em conflito com o rigor da
investigação. Na persecução da aquisição dos conhecimentos, existe um limite que
não deve ser transposto, este refere-se ao respeito pela pessoa e à proteção do seu
direito de viver livre e dignamente enquanto ser humano (Fortin, 2009).
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Neste sentido, para a realização deste estudo e para proteger os direitos e liberdades
da população alvo, foram respeitados os seguintes princípios e direitos fundamentais
de acordo com Fortin (2009):
1. Direito à autodeterminação: respeitando a autonomia do individuo para
participar ou não na investigação em causa;
2. Direito à intimidade: evitando a intrusão na vida pessoal do participante,
procurando que a investigação seja o menos invasiva possível, respeitando a
liberdade da pessoa decidir sobre a extensão da informação a fornecer sobre a
sua vida íntima e privada;
3. Direito ao anonimato e à confidencialidade: respeitando a identidade do
individuo, não o associando a respostas individuais, apresentando os
resultados de forma que não possa ser reconhecido;
4. Direito à proteção contra o desconforto e o prejuízo: recorrendo a regras de
proteção do sujeito face a possíveis inconvenientes da participação na
presente investigação;
5. Direito a um tratamento justo e leal: tratando os sujeitos de forma justa e
equitativa, antes, durante e após a sua participação no estudo. Informando-os
sobre a natureza, o fim e a duração da investigação para a qual é solicitada a
sua participação.
Por tudo isto, torna-se primordial referir que, previamente ao acesso ao questionário,
foram dadas informações sobre a garantia da confidencialidade, tendo sido
informadas sobre o respeito pelo anonimato, pelo que em nenhum momento lhe seria
requerida a identificação pessoal, para responder ao questionário, assim como os seus
dados pessoais seriam sempre mantidos em sigilo e todas as respostas seriam
utilizadas apenas para os fins da investigação. Também foi garantida a
voluntariedade e autonomia das participantes, sendo que deveriam assinalar o seu
desejo de participar no estudo, antes de poderem prosseguir para o questionário.
Foram ainda informadas que ao fazê-lo, estariam a aceitar que os dados cedidos
fossem sujeitos a tratamento estatístico para os fins da presente investigação. Mesmo
assim, teriam o direito de abandonar a qualquer momento o preenchimento do
questionário, sem qualquer tipo de penalização.
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Para garantir que os procedimentos éticos foram corretamente salvaguardados, foi
solicitado um pedido de parecer à Comissão de Ética da Unidade de Investigação em
Ciências da Saúde: Enfermagem (UICISA: E) da Escola Superior de Enfermagem de
Coimbra, o qual foi positivo (Anexo III).
3.2.5. Análise dos dados
Após a recolha de dados, estes foram analisados e interpretados. Para a análise dos
dados quantitativos foi usada a estatística descritiva, sendo os mesmos apresentados
em forma de tabelas. Para análise dos dados qualitativos, recorreu-se à análise de
conteúdo de acordo com Bardin (1977), em que a análise é constituída por etapas,
onde se inclui a organização da análise, à qual corresponde a pré-análise, a
exploração do material e o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.
Desta forma, o material recolhido foi codificado, transformando-se os dados em
bruto do texto, de acordo com regras precisas de recorte, agregação e enumeração até
atingir uma representação do conteúdo ou da sua expressão. Foi depois feita a
categorização, através da operação de classificação de elementos constitutivos de um
conjunto por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o género
(analogia), com critérios previamente definidos. Optou-se pela categorização
temática, através de operações de desmembramento do texto em categorias e
subcategorias segundo reagrupamentos analógicos.
3.3. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Seguidamente, serão apresentados os resultados obtidos que permitem dar resposta
aos objetivos do estudo.
3.3.1. Conhecimento das participantes sobre a Manobra de Kristeller
Em relação ao conhecimento das participantes sobre a Manobra de Kristeller,
podemos averiguar pela Tabela 16 que 49,4% (n=89) das mulheres referiram que já
tinham ouvido falar sobre a manobra de Kristeller. Em contrapartida, 50,6% (n=91)
das mulheres afirmaram nunca ter ouvido falar.
Tabela 16 – Distribuição das participantes em função de terem ouvido falar sobre a Manobra
de Kristeller
Ouviu falar sobre Manobra de
Kristeller

Frequência (N)
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Percentagem (%)

Sim

89

49,4

Não

91

50,6

Total

180

100,0%

Entre as participantes que referiram ter ouvido falar sobre a manobra de Kristeller
(n=89), 78 destas caracterizaram a manobra de Kristeller de acordo com a sua
perspetiva e dos dados que lhe tinham sido transmitidos. Apresenta-se na Tabela 17 a
análise de conteúdo das suas respostas, com explicitação dos temas que emergiram,
respetivas categorias, subcategorias e unidades de registo.
Para as participantes, a manobra de kristeller é uma manobra não recomendada pela
OMS que integra a violência obstétrica, mas que, ainda é frequente, usada sem
consentimento

da

mulher,

desnecessária/sem

benefícios,

assim

como

é

dolorosa/agressiva e invasiva. Quanto ao procedimento mencionaram que é a
pressão externa sobre o fundo do útero, pressão na barriga, também denominada de
“empurrosa”. Este procedimento é realizado por profissionais de saúde/médicos/
enfermeiros, pode ser realizada com o braço, cotovelo, mãos ou peso do corpo,
pressionando de cima para baixo, no período expulsivo. É realizada com os objetivos
de forçar/facilitar a saída do bebé, para acelerar/apressar o parto, para que o feto
desça, para posicionar o bebé, e para facilitar a saída da placenta. Esta manobra tem
complicações associadas maternas, nomeadamente rotura uterina e fratura de
costelas, assim como fetais e neonatais.
Tabela 17 – Caracterização da Manobra de Kristeller na perspetiva das participantes
Tema - Manobra não recomendada pela OMS
Categorias

Subcategorias

Unidades de registo

N

“(…) é uma manobra que já foi proibida e faz
parte da violência obstétrica.” (7)
- Ainda frequente
- Usada sem
consentimento
Integra a violência
obstétrica

- Desnecessária /
sem benefícios

“(…) perigosa e que já não é recomendação da
OMS. Raramente, espero, usada e só em grande
necessidade” (27)
“Manobra não recomendada pela OMS e proibida
em alguns países, usada no período expulsivo e
com consequências muitas vezes nefastas para
bebé e mãe.” (32)
“Manobra desaconselhada pela oms” (36)
“Uma manobra que já não é consensual e
desnecessária” (38)
“Li que não é recomendada pela OMS”. (40)
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“É uma manobra que não deve ser feita (…)” (41)
“Violência obstétrica” (44)
“(…) já está provada como perigosa, incluindo
para o bebé, e com pouco benefício em relação aos
seus riscos.” (48)
“Aprendi que é uma manobra que não deve ser
feita mas é.” (57)
“Sempre ouvi dizer que é uma manobra perigosa"
(62)
“Manobra desaconselhada pela OMS pelos riscos
que trás para mãe e bebé. Usada no meu primeiro
parto e desconhecia a manobra” (67)
“Sendo feita muitas vezes recorrendo a formas
violentas que põem em risco a mãe e o bebé” (76)
“Que é desnecessária e tem consequências” (78)
“Sei o que é e como está desaconselhada ainda que
se mantenha com frequência” (2)
“Que é desaconselhada pela OMS, sendo mesmo
proibida em alguns países”. (19)
“É uma manobra que é considerada crime, já não
devia ser utilizada.” (30)
“É uma manobra perigosa sem evidência científica,
muito utilizada antigamente (…)” (31)
“Além disso em muitos locais nem avisam que vão
executar tal procedimento, se a grávida já assinou o
termo de responsabilidade eles partem do princípio
que têm total liberdade. Só acho que pelo menos
para primeiro parto onde tudo é desconhecido,
devia haver mais informações para com a mulher
dos procedimentos e esta ter a última palavra a
dizer momento”. (26)
“Que pode ser prejudicial” (71)
“Do que sei, é uma técnica usada em parto para
ajudar no nascimento do bebé. Consta ser muito
agressiva pelos relatos que ouvi.” (5)
“(…) bastante dolorosa (…)” (27)
“Que é dolorosa” (28)
Dolorosa/
agressiva /
Invasiva

“Nas minhas pesquisas essa manobra sempre está
relacionada a procedimento invasivo durante o
trabalho de parto” (45)
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“É uma manobra dolorosa para a mulher (…)” (48)
“Doloroso/horrivel” (51)
“Uma manobra muito violenta que força a saída do
bebé” (69)
Tema – Procedimento
Categorias

Subcategorias

Unidades de registo
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N

“Pressão externa sobre o fundo do útero.” (4)
“Sei que consiste em pressionar a barriga (…)” (7)
“Carregar no topo da barriga (…)” (10)
“(…) fazendo força na barriga da mae” (16)
“Fazer pressão no abdómen” (17)
“Colocação dos braços na parte de cima da barriga
da mulher de forma a pressionar o bebe para baixo
(…)” (23)
“Quando fazem pressão com o pedindo corpo sobre
a barriga da mulher durante o trabalho de parto
(…)” (24)
“Fazer pressão com o cotovelo ou as mãos, na
parte superior da barriga na altura do expulsivo
(…)” (25)
“Manobra que pode ser utilizada no momento de
parto pelos profissionais de saúde com braços,
mãos e peso do corpo (…)” (27)
- Realizada por
profissionais de
saúde / médicos /
Enfermeiros
Pressão Externa
sobre o fundo do
útero / Pressão na
barriga /
“Empurrosa”

- Pode ser realizada
com o braço,
cotovelo, mãos ou
peso do corpo
- Pressionando de
cima para baixo
- No período
expulsivo

“(…) carregar na barriga durante o parto” (29)
“É uma manobra que consiste em fazer pressão
com força na barriga da mulher, na parte de cima
com o braço, cotovelo (…)” (31)
“Consiste na aplicação de pressão na parte
superior do útero (…)” (35)
“(…) através da aplicação de força no útero da
mulher coincidente com a contração.” (36)
“Uma pessoa exerce força com o antebraço sobre a
barriga (…)” (37)
“Peso de uma pessoa na parte superior da barriga
(…)” (39)
“(…) consiste em fazer força na barriga (…).” (41)
“Pressão sobre a barriga durante o parto” (42)
“Pressão sobre a parte superior da barriga (…), em
caso de parto vaginal tendencialmente em posição
horizontal”. (43)
“A Manobra de Kristeller consiste em fazer pressão
no útero (…)” (46)
“Pressão na barriga durante o parto” (47)
“A manobra consiste em exercer pressão sobre
útero durante o trabalho de parto.” (48)
“(…) implica aplicação de força na zona da
barriga da mulher (…)” (49)
“Vulgarmente chamada de empurrosa” (50)
“É quando um médico/parteira faz força na barriga
(…)” (52)
“Uma enfermeira empurra a barriga (…)” (54)
“É fazer pressão na barriga (…)” (56)
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“Empurrando no cimo da barriga, pode ter lesões”
(57)
“Pressão física na parte superior do útero exercida
por um profissional” (58)
“É quando aplicam força na barriga (…)” (59)
“É quando um profissional de saúde faz pressão
sobre a barriga da grávida (…)” (61)
“Pressão exercida na parte superior do útero (…)”
(63)
“Pressão sobre o útero (…)” (72)
“É uma manobra feito por profissionais de saúde
(…)” (74)
“Pressão em cima da barriga, de cima para baixo
(…)” (75)
“Manobra em que consiste pressionar a parte
superior do útero (…)” (76)
“A médica ou enfermeira fazem pressão na barriga
da grávida (…)” (77)
“É uma manobra que ajuda o bebé a descer,
quando está muito subido.” (1)
“A médica ajuda com um empurrão para o bebê
nascer tipo quando sai a rolha de uma garrafa de
espumante” (3)
“(…) para “ajudar” o bebé a nascer (…) (7)
“Quando é exercida pressão na barriga da mãe para
ajudar à expulsão do bebé” (9)
- Para forçar /
facilitar a saída do
bebé
- Para acelerar/
apressar o parto
Realizada com os
objetivos

- Para que o feto
desça
- Para posicionar o
bebé
- Para facilitar saída
da placenta

“(…) para ajudar o bebé a sair” (10)
“Ajuda para o bebé nascer (…)” (16)
“Julgo ser uma ajuda na descida da criança não sei
se existe outra forma de procedimento” (12)
“Técnica obstétrica para auxiliar na expulsão do
bebé” (14)
“Seria a forma de ajudar o bebé a sair do útero”
(18)
“Apenas sei que é uma manobra para ajudar a
tentar que o bebé nasça pela via vaginal mas que
nem sempre resulta” (20)
“(…) para fazer o bebé sair” (24)
“(…) para tentar acelerar a saída do bebé” (25)
“(…) forçar a sua saída [do bebé]” (23)
“Forçar a saída do bebé (…)” (29)
“(…) a fim de apressar o parto.” (31)
“Utilizada ainda muito em Portugal, como forma
de acelerar parto”. (32)
“Trata se de uma forma de "empurrar" o bebé para
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que este desça” (33).
“(…) com o objetivo de facilitar a saída do bebé.”
(35)
“Manobra que pretende um posicionamento do
bebé e a sua expulsão” (36)
“(…) tentando ajudar a expulsar o bebé” (37)
“(…) para ajudar na expulsão do bebé” (39)
“(…) para ajudar o bebé a sair.” (41)
“(…) para "ajudar" o bebé a descer e sair (…)” (43)
“(…) para ajudar a saída do bebé” (46)
“(…) para facilitar a expulsão do bebé e da
placenta” (49)
“(…) para ajudar o bebé nascer.” (52)
“(…) para fazer o bebé descer.” (54)
“(…) para ajudar o bebé a nascer.” (56)
“(…) pra "ajudar" o bebé a descer até ao canal
vaginal” (59)
“(…) para que a progressão do parto” (61)
“(…) para auxiliar a saída do bebé” (63)
“Para ajudar a nascer o bebé” (68)
“(…) para fazer descer o bebé”. (72)
“Técnica usada para acelerar o momento do parto.”
(73)
“(…) para auxiliar o bebé a descer o canal de
parto” (74)
“(…) para ajudar na expulsão” (75)
“(…) para tentar acelerar a saída do bebé.” (76)
“(…) para obrigar o bebé a descer e o parto ser
mais rápido” (77)
Tema – Complicações associadas
Categorias

Subcategorias

Unidades de registo

N

“(…) proporcionando muitos problemas como
ruptura uterina, fratura de costeletas, etc” (31)
“(…) e em muitos casos partir algumas costelas à
mãe.” (26)
Maternas

- Rotura uterina
- Fratura de costelas

Fetais/neonatais

Além disso em muitos locais nem avisam que vão
exercutar tal procedimento, se a grávida já assinou
o termo de responsabilidade eles partem do
princípio que têm total liberdade.. Só acho que pelo
menos para primeiro parto onde tudo é
desconhecido, devia haver mais informações para
com a mulher dos procedimentos e esta ter a última
palavra a dizer momento”. (26)
“Às vezes desnecessária e pode comprometer a

73

3

1

vida do bebé (…)” (26)

3.3.2. Participantes sujeitas à manobra de kristeller no seu parto e forma de
consentimento
No que diz respeito à aplicação da Manobra de Kristeller durante o parto, podemos
averiguar na Tabela 18 a distribuição das mulheres. Em relação ao 1º parto, 52,5%
(n=84) do total das participantes (n=160) referiram ter sido aplicada a Manobra de
Kristeller, ao contrário de 45,0% (n=72) das mesmas que afirma que não foi aplicada
e 2,5% (n=4) não sabem. No 2º parto, a maioria das mulheres 76,2% (n=48) do total
(n=63) afirmam que não lhes foi realizada a Manobra de Kristeller. Porém, verificase que 22,2% (n=14) das mulheres tiveram um segundo parto onde a técnica foi
realizada e 1,6% (n=1) não sabe. Relativamente ao 3º parto, da totalidade das
participantes (n=16), 43,8% (n=7) declaram ter sido aplicada a Manobra durante o
seu parto e uma maioria 56,3% (n=9) afirmam o contrário. Não menos importante,
no 4º parto ou mais as participantes (n=2) declaram que não vivenciaram esta
manobra durante o seu parto.
Tabela 18 – Distribuição das participantes em função da Manobra de Kristeller ter sido
realizada no(s) parto(s)
Realizada Manobra
Kristeller no(s) parto(s)

1º parto

2º parto

3º parto

4º parto ou +

N (%)

N (%)

N(%)

N(%)

Sim

84 (52,5)

14 (22,2)

7 (43,7)

(----)

Não

72 (45,0)

48 (76,2)

9 (56,3)

2 (100,0)

Não sei

4 (2,5)

1 (1,6)

(----)

(----)

Total

160 (100,0)

63 (100,0)

16 (100,0)

2 (100,0)

Seguidamente, na Tabela 19 temos representada a distribuição das participantes em
função da informação e consentimento para a realização da Manobra de Kristeller
no(s) seu(s) parto(s). Neste sentido, no que diz respeito à informação sobre a
necessidade de realização da Manobra, 93 mulheres responderam, tendo-se
verificado que no 1º parto a maioria, 80,6% (n=75) das mulheres não foi informada e
as restantes 19,4% (n=18) foram informadas da necessidade da sua realização. De
outra parte, no 2º parto a situação repete-se, e das 17 mulheres que responderam
82,4% (n=14) não foram informadas e apenas 17,6% (n=3) afirmam ter sido.
Relativamente ao 3º parto apenas 6 mulheres responderam, dessas 50% (n=3)
afirmam ter sido informadas e 50% (n=3) não terem sido informadas.
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Por outro lado, em relação ao pedido de consentimento para realização da manobra
de Kristeller, das 91 mulheres que responderam a esta questão, a sua maioria 85,7%
(n=78) afirma que não lhes foi pedido o consentimento no seu 1º parto.
Contrariamente, apenas 14,3% (n=13) afirmam que lhes foi pedido o consentimento
para realização da manobra no seu 1º parto. Já no 2º parto verificou-se que a
totalidade das participantes 100% (n=17), afirmaram que não lhes foi pedido
consentimento. Isto, repete-se no 3º parto, onde também 100% (n=6) das mulheres
afirmam que não lhes foi pedido o consentimento.
Tabela 19 – Distribuição das participantes em função da informação e consentimento para
realização da Manobra de Kristeller no(s) parto(s)
Informação e
consentimento para
realização da Manobra
Kristeller no(s) parto(s)

1º parto

2º parto

3º parto

4º parto ou +

N (%)

N (%)

N(%)

N(%)

Fui informada

18 (19,4)

3 (17,6)

3 (50,0)

(----)

Não fui informada

75 (80,6)

14 (82,4)

3 (50,0)

(----)

Total

93 (100,0)

17 (100,0)

6 (100,0)

(----)

Pediram consentimento

13 (14,3)

(----)

(----)

(----)

Não pediram consentimento

78 (85,7)

17 (100,0)

6 (100,0)

(----)

Total

91 (100,0)

17 (100,0)

6 (100,0)

(----)

Relativamente à informação dada sobre as razões que levaram à realização da
Manobra de Kristeller, podemos verificar na Tabela 20 que da totalidade de mulheres
que responderam a esta questão (n=107), a sua maioria 60,7% (n=65) não foi
informada. Deste modo, apenas 39,3% (n=42) foram informadas após a realização da
manobra.
Tabela 20 – Distribuição das participantes em função de terem sido informadas sobre as
razões para realização da Manobra de Kristeller no(s) parto(s)
Informação sobre as razões para a
realização da Manobra de Kristeller Frequência (N)
no(s) parto(s)

Percentagem válida (%)

Sim

42

39,3

Não

65

60,7

Total

107

100,0%

Na Tabela 21, está representada a distribuição das participantes em função das razões
que levaram à realização da Manobra de Kristeller no(s) seu(s) parto(s), totalizando75

se 69 participantes. Assim sendo, 52,2% (n=36) das mulheres referenciaram que lhes
foi justificada a realização da manobra devido ao bebé não estar a descer e de que a
teriam de ajudar, 20,3% (n=14) mencionam que lhes foi dito que não estavam a
puxar com eficácia e estavam muito cansadas, 11,6% (n=8) que o bebé não estava na
posição correta, 8,7% (n=6) que o parto não estava a avançar como esperado e 7,2%
(n=5) que o bebé não estava bem e era muito grande.
Tabela 21 – Distribuição das participantes em função das razões para realização da Manobra
de Kristeller no(s) parto(s)
Razões para a realização da Manobra de Kristeller no(s)
parto(s)

Frequência
(N)

Percentagem válida
(%)

O bebé não estava bem, era muito grande

5

7,2

O bebé não estava na posição correta

8

11,6

O bebé não estava a descer e tinham de “ajudar-me”

36

52,2

Não estava a puxar com eficácia e estava muito cansada

14

20,3

O meu parto não estava a avançar como esperado

6

8,7

Total

69

100,0%

3.3.3. Experiências das participantes sujeitas à manobra de kristeller
Na Tabela 22, encontra-se representada a distribuição das participantes em função da
forma de realização da Manobra de Kristeller no(s) parto(s). Neste sentido, no 1º
parto da totalidade das participantes (n=85), 22,4% (n=19) afirmaram ter sido
realizada a manobra com as mãos, 68,2% (n=58) com o antebraço, 1,2% (n=1) com
outra parte do corpo e 8,2% (n=7) não se recorda. Verifica-se também no caso do 2º
parto que a técnica foi maioritariamente realizada com o antebraço a 80% das
mulheres (n=12), seguidamente temos 6,7% (n=1) com as mãos e 13,3% (n=2) que
não se recordam. No 3º parto, novamente o antebraço é o mais referido por 66,7%
(n=4) e as mãos por 33,3% (n=2) das participantes.
Tabela 22 – Distribuição das participantes em função da forma de realização da Manobra de
Kristeller no(s) parto(s)
Forma de realização da
Manobra Kristeller no(s)
parto(s)

1º parto

2º parto

3º parto

4º parto ou +

N (%)

N (%)

N (%)

N (%)

Com mãos

19 (22,4)

1 (6,7)

2 (33,3)

(----)

Com o antebraço

58 (68,2)

12 (80,0)

4 (66,7)

(----)

Com outra parte do corpo

1 (1,2)

(----)

(----)

(----)

76

Não me recordo

7 (8,2)

2 (13,3)

(----)

(----)

Total

85 (100,0)

15 (100,0)

6 (100,0)

(----)

De seguida, na Tabela 23 encontram-se representadas as respostas dadas por 103 das
participantes em relação aos sujeitos que realizaram a manobra no(s) seu(s) parto(s).
Neste sentido, cada mulher poderá ter selecionado mais do que um sujeito. De todos
os sujeitos referidos, o mais frequente foi a Enfermeira Especialista/Parteira (n=56),
seguindo-se o Médico Obstetra (n=46), o companheiro/marido (n=7), outro(s)
elementos que as participantes não identificaram (n=4), o médico anestesista (n=2) e
o médico pediatra (n=1).
Tabela 23 – Distribuição das participantes em função dos sujeitos que participaram na
realização da Manobra de Kristeller no(s) seus parto(s)
Participantes na realização da Manobra Kristeller

Frequência (N)

Médico Obstetra

46

Enfermeira Especialista/Parteira

58

Médico Anestesista

2

Outros:

Médico Pediatra

1

Companheiro/marido

7

Assistente Operacional

2

Enfermeiro Estagiário

1

Não sabe esclarecer

2

Posteriormente, em relação à presença de consequências físicas resultantes da
Manobra de Kristeller no(s) parto(s), apresenta-se na Tabela 24 as que foram
referidas pelas participantes que viveram esta experiência. Da totalidade das
mulheres (n=111) a sua maioria 87,4% (n=97) referiram não ter sofrido
consequências físicas resultantes da aplicação da Manobra de Kristeller no seu parto.
Em

contrapartida, 12,6%

(n=14) das

participantes

referiram

ter sofrido

consequências com a realização da mesma.
Tabela 24 – Distribuição das participantes em função da presença de consequências físicas
resultantes da Manobra de Kristeller no(s) parto(s)
Consequências físicas da Manobra
Kristeller no(s) parto(s)

Frequência (N)

Percentagem válida (%)

Sim

14

12,6

77

Não

97

87,4

Total

111

100,0%

Das 14 participantes que responderam que sofreram consequências físicas associadas
à realização da manobra de kristeller, 13 identificaram-se as que foram descritas,
estando representadas na Tabela 25. As participantes referiram a dor a nível
abdominal e nas costas, assim como traumas vários, como hematomas no abdómen,
fratura/lesão de costelas e laceração. Também foi referida incontinência urinária e
outras situações indefinidas.
Tabela 25 – Consequências físicas sentidas pelas participantes associadas à manobra de
kristeller
Tema – Consequências físicas
Categorias

Subcategorias

Unidades de Registo

N

“Dor local, durante a primeira semana” (1)
“(…) dorida” (9)
Dor

- Abdominal
- Costas

“Fiquei durante várias semanas com dores no sítio onde fez
força.” (10)
“Dor na zona abdominal durante 2 semanas. Custava
levantar-me (…).” (11)

5

“Fiquei com o abdómen e as costas muito doridos (…)” (12)
- Hematomas no
abdómen
Traumas

“(…) as costelas pisadas.” (12)
“Hematomas no abdómen” (3)

- Fratura/lesão
de costelas

“Fiquei cheias de hematomas na minha barriga” (6)

- Laceração

“Duas costelas partidas” (5)

“Fiquei com sangue pisado (…)” (9)

6

“Laceração” (13)
“Perdas urinárias” (2)
Incontinência
Urinária

“Não tenho como afirmar se há correlação entre a
manobra e incontinência, por exemplo. Mas o trauma é
sem dúvida uma consequência direta de toda a violência
envolvida nessa manobra em particular. E o trauma
também tem manifestações físicas.” (8)

2

“A placenta não saiu e tive que ser anestesiada” (4)
Outras

“No pós-parto, o meu útero demorou mais tempo do que o
normal a voltar ao "sítio". Tive saída de um grande lóquio
nos primeiros dias no hospital. Não sei se isso foi ou não
relacionado com a manobra.” (7)

2

Na Tabela 26 consta a distribuição das participantes em função do pedido para
pararem a realização da Manobra de Kristeller, sendo totalizado 101 participantes.
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Destas mulheres, 63,4% (n=64) referem não terem sentido necessidade de mandarem
parar a realização da manobra, 14,9% (n=15) não pediram para parar por medo,
outras 14,9% (n=15) pediram para parar, mas não respeitaram o seu pedido e
continuaram e por último, 6,9% (n=7) pediram para pararem de realizar a manobra e
assim o fizeram.
Tabela 26 – Distribuição das participantes em função do pedido para pararem a
realização da Manobra de Kristeller no(s) parto(s)
Pedido para pararem a realização da Manobra de
Kristeller no(s) parto(s)

Frequência
(N)

Percentagem válida
(%)

Sim, e pararam de realizar a manobra

7

6,9

Sim, mas não respeitaram o meu pedido e continuaram

15

14,9

Não, não senti necessidade de mandar pararem

64

63,4

Não, tive medo de pedir para pararem

15

14,9

Total

101

100,0%

Destas 101 participantes, n=87 descreveram o que sentiram no momento da
aplicação da manobra. Após análise do conteúdo das respostas, apresenta-se na
Tabela

27

a

síntese

da

análise

temática. Sobressaiu

nesta

experiência

sentimentos/sensações negativos/as em que as participantes referiram sensação de
morte/colapso, dor, medo/pânico, sujeita a violência por humilhação, desrespeito,
coação/pressão dos profissionais, negação de informação/obtenção de consentimento,
sentimento de violação e culpabilização. Também sentimentos de revolta, de roubo
da sua dignidade e das expectativas sobre o momento do parto, desconforto
relacionado com a pressão nas costelas e falta de ar, e frustração. De outra parte,
temos é de salientar a experiência sentimentos/sensações positivos/as onde se
destacou a aceitação/consentimento, alívio e ajuda/proteção.
Tabela 27 – O que sentiram as participantes no momento da manobra de Kristeller
Tema - Sentimentos/sensações negativos/as
Categorias

Subcategorias

Unidades de Registo

N

“Senti-me a morrer, rezava por desmaiar (…)” (11)
Sensação de
morte/colapso

“Pensei que ia morrer e não ia aguentar” (21)
“Que ia rebentar” (29)
“(…) dor muito intensa” (9)

Dor

“(…) as dores (…) foram inexplicáveis.” (11)

79

2

“Uma dor horrível (…)” (31)
“Dor (…)” (39)
“(…) dor, que me fez atrapalhar o processo de respiração
e controlo das contrações para a expulsão da bebé.” (42)
“(…) dor.” (46)
“Muita dor” (2)
“Uma dor indescritível. (12)

20

“Uma pressão imensa aliada a dor.” (13)
“Dores mas eu achava normal para a situação (trabalho
de parto)” (15)
“Dor” (17)
“Muita pressão causando dor” (51)
“Muita dor.” (57)
“Dor insuportável” (58)
“Muita dor!!” (87)
“Dor (…)” (68)
“Alguma dor.” (69)
“Dor intensa nas costelas em dificuldade em respirar. Foi
por isso que pedi para pararem, estava impossível
respirar enquanto o faziam.” (76)
“Dor” (79)
“dor (…)” (84)
“(…) e o medo foram inexplicáveis.” (11)
“E um medo profundo sobre o que poderia estar a correr
tão mal para recorrerem àquilo.” (12)
“Medo (…)” (26)
“Fiquei com medo por saber que a técnica por vezes é
violenta. Mas a parteira estava a ser meiga no
movimento.” (28)
“Medo” (37)
Medo/Pânico

“(…) medo” (39)
“Pânico (…)” (42)
“Fiquei assustada (…)” (49)
“(…) medo que pudesse magoar o bebé” (68)
“Todo o parto foi muito doloroso, sem anestesia, a
manobra em si apenas contribuiu para me assustar ainda
mais pois já tinha ouvido “alguém” (a pessoa que fez o
parto mas não sei dizer quem é) dizer que o bebé
precisava de ajuda e a pedir a ventosa.” (80)

Violência

- Humilhação

“(…) uma sensação de humilhação gigante (…)” (31)

- Desrespeito

“Desrespeito e autoritarismo.” (40)

- Violação

“(…) senti-me violentada” (49)

- Coação/

“Gritei para ela parar, mas ignorou-me e continuou.”

80

10

pressão dos
profissionais
- Culpabilização
- Negação de
informação
/obtenção de
consentimento

(57)
“No primeiro parto pedi para pararem porque nem
conseguia inspirar para voltar a fazer força. Pararam
apenas para eu voltar a inspirar e voltaram a fazer a
manobra com força. (…) Senti-me abusada em vários
aspetos.” (83)
“Essa manobra foi feita com uma violência atroz, com os
antebraços de duas enfermeiras a empurrarem todo o seu
peso pra cima de mim. Senti que o que me estavam a
fazer era absolutamente bárbaro. (…) “Nunca fui
informada de nada.” (12)
“(…) chorei e pedi para pararem, disseram que tinha de
ser” (26)
“Espremeram-me toda!” (7)
“Já nada estava a correr como tinha imaginado, portanto
nem sequer disse nada... Quando a médica obstetra
entrou na sala de partos é que mandou um berro para
saírem de cima de mim e quando saíram o bebé nasceu
logo” (53)
“No momento tudo me pareceu muito a bruta, mas no
meu caso era a 1 vez e nunca sabes o que dizer ou fazer.”
(55)
“Estava a médica com os fórceps e 2 enfermeiras a
seguras as pernas e puxar a barriga, parecia uma camara
de tortura.” (11)
“Pediram-me para fazer 3 vezes, que no final não resisti,
porque senti muita pressão dos médicos” (36)
“Apenas aconteceu porque já estava tudo pouco
respeitado, muito impositivo (…)” (56)
“Senti que eu não sabia parir e que meu filho poderia
estar em sofrimento.” (59)
“Achei estranho ter uma pessoa em cima de mim e
especialmente por dizerem antes que eu não sabia fazer
força o que me levou a sentir culpada e achar que aquilo
era mesmo necessário” (78)
“Não fui informada antes, durante ou depois das razões
que levassem á necessidade da utilização da manobra.”
(5)
“Eu estava,tão exausta que nem tive a percepção do que
estava a,acontecer.” (8)
“Nem dei conta” (41)
“Não me recordo” (47)
“Assim que a parteira se colocou em cima de mim pedi
logo nesse momento que saísse e ela assim fez, soube à
posteriori que apenas saiu pois teve a indicação do
médico que não iria valer a pena pois o bebé era muito
grande.” (33)
“Não sabia o que era, era o meu primeiro parto, a médica
só que tinham de ajudar o bebé a nascer e efetuou a
manobra. Nunca se dirigiu a mim ou ao pai, que estava

81
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comigo.” (52)
Revolta

- Da dignidade
Roubo

- Das
expectativas

“Senti-me revoltada com a falta de sensibilidade e
compreensão.” (83)

1

“Não me recordo desta parte do meu parto, apenas soube
pelo meu marido que presenciou em choque a enfermeira
a colocar-se praticamente toda em cima de mim para
fazer a manobra. (…) Até hoje sinto que me roubaram
parte da minha dignidade no parto e a alegria de ter um
parto calmo e respeitador de ambas.” (5)

1

“Foi tudo muito rápido, senti as costelas a colar às
costas, ... sou muito magra, ... mesmo após as 39
semanas de gravidez, apenas aumentei 6 kg, ... pesava
55jg no momento do parto, senti um mau estar imenso...
foi muito violento e repentino” (24)

Desconforto

- Pressão nas
costelas
- Falta de ar

“(…) impressão mas não dor” (44)
“Desconforto (…). Foi o pior momento dum parto
relativamente calmo.” (46)

7

“(…) desconforto” (84)
“(…) por fim uma falta de ar que não conseguia
compreender” (31)
“Alguma dificuldade em respirar” (73)
“Falta de ar (…)” (9)
“Senti muito frustrada.” (36)

Frustração

1

Tema - Sentimentos/sensações positivos/as
Categorias

Subcategorias

Unidades de Registo

N

“(…) mas pensei que tinha de ser assim...” (87)
“A técnica em si não me incomodou porque foi aplicada
no momento em que deixaram de captar o ritmo cardíaco
da bebé, que estava no canal de parto e que ao longo do
trabalho de parto havia tido várias bradicardias.” (10)
“Não senti nada” (54)
- Necessária

Aceitação/
consentimento

- Indolor/sem
incómodo
- Simples e
rápido
- Informação

“Sinceramente com as dores só queria mesmo que ele
saisse nem dei para as manobras” (61)
“Se mo descrevessem pensaria que me custaria mas no
momento fez-me sentido (…)” (64)
“Sem nenhum tipo de desconforto.” (67)
“Não senti nada, porque não me magoaram” (72)
“Sinceramente, a minha experiência de parto até essa
fase foi tao dolorosa e dificil que esse momento nao me
marcou nada em termos positivos, pelo contrário, eu
estava no limite de todas as minhas forças, e a medica
obstetra com muito carinho veio informar me que o meu
bebé nao estava em posicao para nascer e que precisaria
de ajuda daí terem de utilizar a espátula, e a medica
como forma de tornar toda a experiência mais acolhedora
pediu ajuda ao meu marido para empurrar a barriga...
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estava com tantas dores que esse momento sinceramente
nao me custou nada nem fiquei com sequelas, pelo
contrário até hoje dizemos que o meu marido ajudou o
filho a nascer...” (75)
“Não me lembro de sentir nada.” (77)
“Não senti qualquer desconforto ou dor. Foi simples e
rápido, sem qualquer efeito negativo” (81)
“Foi tudo muito rápido. A bebé nasceu logo de seguida.”
(66)
“Senti que saiu mais rápido” (27)
“Não tive grande noção da manobra. Apenas me recordo
da obstetra assistente ter dito que não gostava de fazer
aquilo, pois tinha sido o obstetra que fez o parto que lhe
disse para fazer a manobra. Eu estava como “ausente”,
não me lembro de todas as partes do parto. Não tinha
noção que esta manobra era perigosa” (30)
“Não senti dor tinha epidural” (85)
“Não houve muito tempo para pensar. Na altura em que
viram que já estava com a dilatação completa e que seria
para fazer a expulsão, pediram-me para respirar como
tinham ensinado no curso de preparação pré-natal e para
fazer força. Após a primeira expiração a fazer força para
a expulsão pediram-me para fazer outra e logo aí a
anestesista debruçou-se sobre mim e com o antebraço fez
força na parte superior da minha barriga e disse para eu
fazer força. Lembro-me de lhe dizer que não conseguia
respirar e de ela dizer: consegue sim. Fiz força e a minha
filha nasceu” (16)
“No segundo parto a enfermeira foi cuidadosa e teve o
cuidado de perguntar se estava a magoar. Uma
experiência francamente mais positiva mas ainda assim
pouco amistosa.” (83)
“Senti que seria necessária caso contrário não a faziam.”
(4)
“No seguimento de alguma dificuldade na progressão do
parto pareceu-me que esta opção médica era a necessária.
Nem pensei em por isso em causa.” (71)
“Se bem me recordo não pediram o meu consentimento
mas disseram o que iam fazer, disseram que me iam
ajudar precisamente porque eu não estava a puxar o
suficiente para a bebé sair. Naturalmente achei que fosse
algo positivo e depois de tantas horas e dores só queria
que tudo aquilo acabasse, de tal forma que na contração
seguinte fui eu que pedi a dita “ajuda”. Naquele
momento tudo dói, pelo que não sei dizer se com a
manobra algo me doeu mais ou não. Até porque como
primeiro filho nunca sabemos as dores que são normais
ou anormais. Fiquei naturalmente com dores de barriga.
Talvez não venha ao caso, mas por comparação, doeume mais a colocação da ventosa.” (82)
“A Obstetra perguntou se a enfermeira poderia dar uma
“ajuda” em empurrar a barriga!” (18)
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“A enfermeira pediu autorização e eu disse que não
queria nada que me fizessem isso e ela disse se não quer
não faço mas é para ajudar. Eu consenti e nunca me
magoou (como muitos relatos que ouvi). Foi a única
altura do parto todo que senti respeito, fui informada e
ouviram o que tinha para dizer.” (70)
“A enfermeira pediu ao meu marido para fazer pressão
para ajudar a bebé a nascer. O parto estava a correr bem
e quando ele acedeu a fazer pressão a bebé nasceu.
Índice de apgar 10 ao 1, 5 e 10 minutos. Provavelmente
foi desnecessário e levou a que precisasse de mais
pontos.” (60)
“Questionei o motivo no início e esforcei me para
realizar a expulsão no momento seguinte” (63)
“Uma pressão .um alívio” (3)
“Alívio pela ajuda” (6)
“Alívio” (22)
“Alivio pois o meu filho estava em sofrimento” (23)
Alívio

"Sabia que não era aconselhada mas aliviou-me o
auxílio. Embora seja estranho ter alguém em cima de
nós, era "só mais uma". (56)
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“(…) dado que durante o parto deixei de ter contrações,
senti alívio” (86)
“senti desconforto e alívio,em simultâneo. O bebé estava
realmente "preso" e eu não estava a conseguir expulsalo” (74)
“Uma ajuda muito útil” (14)
“Senti que estavam a ajudar.” (32)
“K me estavam a ajudar” (35)
“Senti que me estavam a ajudar. Foi cesariana com
fórceps” (34)
“Na altura não conhecia a técnica e senti que era um
auxílio para a saída do bebe mais facilmente” (38)
“Não estava a conseguir expulsar o meu bebé e foi uma
ajuda. Não me lembro de sentir mais alguma coisa.” (45)
Ajuda/proteção

“Não senti qualquer desconforto ou pressão excessiva.
No momento tive a percepção de que seria para ajudar na
expulsão do bebé.” (48)
“Foi uma manobra muito delicada, senti que me estavam
a ajudar.” (50)
“Foi muito inesperado. Penso que já se via a cabeça do
bebé mas estaria demorado. Penso que a manobra que
fizeram foi esta a que se refere o questionário, mas
apenas foi feita na última fase da expulsão. O bebé saiu
de imediato.” (25)
“(…) senti-me ajudada e protegida por todos os
presentes” (64)
“Mas a verdade é que só queria que o meu filho saísse e
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assim ajudou.” (69)
“Foi uma ajuda para o bebé nascer” (77)

Na Tabela 28 encontra-se a distribuição das participantes em função de conhecerem
alguém a quem foi realizada a Manobra de Kristeller. A maioria das participantes
61,1% (n=110) referiu não conhecer alguém a quem tenha sido realizada a manobra,
contrariamente às restantes 38,9% (n=70) que referiram conhecer.
Tabela 28 – Distribuição das participantes em função de conhecerem alguém a quem foi
realizada a manobra de Kristeller
Conhece alguém a quem foi
realizada a Manobra de Kristeller

Frequência (N)

Percentagem (%)

Sim

70

38,9

Não

110

61,1

Total

180

100,0%

3.4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Após a apresentação dos resultados torna-se fundamental realizar a discussão dos
mesmos, permitindo dar resposta às questões de investigação supracitadas e o
cumprir dos objetivos propostos.
Neste sentido, de forma a comparar os resultados do inquérito com uma assistência
adequada, foram observadas as diretrizes “Cuidados intraparto para uma experiência
positiva no parto” da Organização Mundial de Saúde (2018), entre outros estudos
pertinentes para análise e anteriormente referidos.
Com este estudo exploratório-descritivo foi possível apurar que quase metade das
participantes, 49,4% (n=89) já ouviram falar sobre a Manobra de Kristeller. Ao
contrário de 50,6% (n=91) que nunca ouviram falar (Tabela 16).
Das mulheres que referiram ter ouvido falar sobre a mesma, 78 caracterizaram-na
segundo a sua perspetiva e de acordo com os dados que lhe tinham sido transmitidos.
Entre essa classificação (Tabela 17) destacamos que para as participantes, a manobra
de Kristeller é uma manobra não recomendada pela OMS que integra a violência
obstétrica, mas que, ainda é frequentemente usada sem consentimento da mulher,
desnecessária/sem benefícios, assim como é dolorosa/agressiva e invasiva. Quanto
ao procedimento aludiram que é a pressão externa sobre o fundo do útero, pressão
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na barriga, também denominada de “empurrosa”. Este procedimento é concretizado
por profissionais de saúde/médicos/enfermeiros, podendo ser realizado com o braço,
cotovelo, mãos ou peso do corpo, pressionando de cima para baixo, no período
expulsivo. É realizada com os objetivos de forçar/facilitar a saída do bebé, para
acelerar/apressar o parto, para que o feto desça, para posicionar o bebé, e para
facilitar a saída da placenta. Esta manobra tem complicações associadas maternas,
principalmente rotura uterina e fratura de costelas, assim como fetais e neonatais.
Desta forma, podemos concluir que embora 78 das mulheres tenham demostrado
conhecimento sobre a manobra de Kristeller, a sua maioria (n=102) da totalidade
(n=180), não possui conhecimento sobre a técnica ou não pretendeu responder à
questão. Tudo isto, poderá colocar em causa a qualidade dos cuidados prestados por
desinformação, tornando as mulheres mais vulneráveis à aplicação de manobras sem
o seu consentimento. Estes dados vão dar resposta a um dos objetivos do estudo,
permitindo verificar o conhecimento das mulheres que já experienciaram pelo menos
um parto, sobre a manobra de Kristeller e salientando a necessidade de mais estudos
nesta área.
Em relação à aplicação da manobra de Kristeller durante o parto (Tabela 18), 52,5%
(n=84) das participantes afirmam que lhes foi aplicada a manobra durante o seu 1º
parto. Isto, traduz-se num número significativo de mulheres em que a manobra foi
aplicada,

tendo

em

consideração

a

totalidade

das

inquiridas

(n=180).

Consequentemente, damos resposta a mais um objetivo do estudo, identificando
mulheres que vivenciaram a manobra de Kristeller durante o seu parto no nosso país.
Resultados similares foram encontrados no estudo de Rohde (2016) em Portugal, que
averiguou que 165 mulheres foram submetidas à manobra de Kristeller durante o seu
trabalho de parto, correspondendo a 35% do total de partos do estudo (n=468). Por
outro lado, surge também o estudo de Chauca e Rojas (2019) realizado no Perú, em
que 46,4% das puérperas reportaram que lhes foi realizada a manobra de Kristeller
durante o seu parto. Já no Brasil, também se verificou a sua utilização em 37% das
mulheres (Do Carmo et al., 2014).
Com esta análise apercebemo-nos da aplicabilidade desta manobra em diferentes
pontos do mundo, embora seja desaconselhada pela OMS (2018) nas suas diretrizes
“Cuidados intraparto para uma experiência positiva no parto”. Porém, é de salientar
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que no nosso país existem dados estatísticos escassos sobre a aplicação da manobra e
as sequelas associadas, embora a mesma continue a ser aplicada tal como podemos
verificar pelos resultados do nosso estudo e de Rohde (2016).
Não menos importante, também tínhamos como objetivo saber a forma como foi
obtido o consentimento destas mulheres para a realização da manobra de Kristeller.
Queríamos saber se este consentimento foi obtido, se existiu informação previa antes
da realização do procedimento e qual foi a informação transmitida.
Sendo assim, apuramos quanto à informação sobre a necessidade de realização da
manobra Kristeller (Tabela 19), que no 1º parto a maioria das mulheres 80,6%
(n=75), não foi informada e as restantes 19,4% (n=18) foram informadas da
necessidade da sua realização. De outra parte, no 2º parto a situação repete-se, e das
17 mulheres que responderam 82,4% (n=14) não foram informadas e apenas 17,6%
(n=3) afirmam ter sido. Relativamente ao 3º parto apenas 6 mulheres responderam,
dessas 50% (n=3) afirmam ter sido informadas e 50% (n=3) não terem sido
informadas. Já em relação, ao pedido de consentimento (Tabela 19), verificou-se que
num 1º parto a sua maioria 85,7% (n=78) afirma que não lhes foi pedido o
consentimento e apenas 14,3% (n=13) afirma que o mesmo foi solicitado. Por outro
lado, no 2º parto verifica-se 100% (n=17) das participantes afirmaram que não lhes
foi pedido consentimento. Isto, repete-se no 3º parto, onde também 100% (n=6) das
mulheres afirmam que não lhes foi pedido o consentimento.
O mesmo se averiguou em outros estudos, nomeadamente no de Moreno (2017) na
Colômbia, em que a 57% das mulheres não lhes foi solicitado o consentimento, o que
pode estar relacionado com o contornar da responsabilidade médica legal pelos
profissionais de saúde, sendo camuflada no termo “nós ajudamos”. Por outro lado, na
campanha STOP Kristeller (Alonso et al., 2014), realizada em Espanha, apurou-se
que das 373 mulheres entrevistadas 93,5% não foram informadas sobre a manobra de
Kristeller antes da sua aplicação. Destas mulheres, 96,2% afirmam que a mesma foi
aplicada sem consentimento, o que de acordo com “El parto es nuestro” (2014)
representa uma violação flagrante da Lei da Autonomia do Paciente.
Torna-se relevante mencionar o estudo de Rohde (2016) em Portugal, onde a maioria
das manobras foi efetuada sem informar as mulheres. Tratando-se de 100 casos, o
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que correspondeu a 60,6% do total das manobras de Kristeller aplicadas durante o
parto.
Assim, vamos ao encontro do afirmado pela Organização Mundial de Saúde (2018),
que refere que em muitas ocasiões as mulheres não receberam informações
adequadas sobre a manobra de Kristeller, não lhes sendo solicitado o consentimento
para a sua aplicação. O que se traduz na aplicação desta manobra de forma
indiscriminada, muitas vezes com força excessiva e sem consentimento, o que poderá
ser considerada um abuso dos direitos humanos da mulher.
É de refletir também, no que toca à informação transmitida às participantes, referente
às razões (Tabela 20) que levaram à realização da Manobra de Kristeller, que da
totalidade de mulheres que responderam a esta questão (n=107) a sua maioria 60,7%
(n=65) não foi informada. Deste modo, apenas 39,3% (n=42) foram informadas após
a realização da manobra. E nesta perspetiva é basilar refletir sobre o direito à
informação antecipada e consciente, para a tomada de decisão adequada para aquela
mulher e família.
No que diz respeito às razões que levaram à realização da Manobra de Kristeller
(Tabela 21), das 69 mulheres que responderam a esta questão, 52,2% (n=36)
referiram que lhes foi justificada a realização da manobra devido ao bebé não estar a
descer e de que a teriam de ajudar, 20,3% (n=14) mencionam que lhes foi dito que
não estavam a puxar com eficácia e estavam muito cansadas, 11,6% (n=8) que o
bebé não estava na posição correta, 8,7% (n=6) que o parto não estava a avançar
como esperado e 7,2% (n=5) que o bebé não estava bem e era muito grande.
Na campanha STOP Kristeller (Alonso et al., 2014) os motivos dados para a
realização da manobra são semelhantes aos encontrados no nosso estudo,
particularmente que o bebé não estava encaixado, que o bebé era muito grande ou
que não estava bem, que estavam muito cansadas, entre outros.
De outra parte, era primordial para o estudo conhecer a experiência das mulheres que
foram sujeitas à manobra de Kristeller no(s) seu(s) partos. Para se compreender esta
experiência procurou-se dar resposta a um conjunto de questões, desde a forma como
a manobra foi aplicada, aos sujeitos que participaram na sua aplicação, à necessidade
de as mulheres mandarem suspender a realização da manobra, às suas consequências
físicas e aos sentimentos que surgiram.
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Nesta linha de pensamento, foi possível apurar a forma como foi aplicada a manobra
de Kristeller nos partos das participantes no estudo (Tabela 22). Portanto, alude-se ao
facto da mesma se ter aplicada na maioria das vezes com o antebraço em 68,2%
(n=58) das mulheres no seu 1º parto, 80,0% (n=12) no seu 2ºparto e 66,7% (n=4) no
seu 3º parto. Seguidamente surge a aplicação da manobra com as mãos com 22,4%
(n=19) no 1º parto, 6,7% (n=1) no seu 2º parto e 33,3% (n=2) no seu terceiro. E por
fim, algumas mulheres não se recordavam de como foi aplicada e outras referem que
foi com outra parte do corpo. Estes dados diferem um pouco do estudo de Chauca e
Rojas (2019), em que 77% das mulheres referiram que a manobra foi aplicada com a
palma das mãos e 13,9% com o antebraço. No estudo, da campanha “El Parto es
Nuestro” em Espanha, destacou-se que em 22,4% dos casos a manobra se realizou
com o antebraço, em 17,4% com o peso do corpo e em 15% com os braços (Alonso
et al., 2014).
Os sujeitos que participaram na realização da manobra, foram referidos por 103
participantes, tendo sido obtido diversos intervenientes (Tabela 23). De todos os
referidos, o mais frequente foi a Enfermeira Especialista/Parteira (n=56), seguindo-se
o Médico Obstetra (n=46), o companheiro/marido (n=7), outro(s) elementos que as
participantes não identificaram (n=4), o médico anestesista (n=2) e o médico pediatra
(n=1). Entre estes podemos destacar o envolvimento do pai, que nos permite refletir
sobre o facto da manobra dever ser aplicada por profissionais dotados de formação
adequada e não o contrário. O envolvimento do pai nesta prática poderá acarretar
riscos para a mulher e o seu bebé, visto que não detém conhecimento sobre a
dinâmica de parto e estruturas anatómicas envolvidas.
Em função da presença de consequências físicas (Tabela 24) resultantes da aplicação
da Manobra de Kristeller no(s) parto(s), averiguamos que da totalidade das mulheres
(n=111) que responderam a esta questão, na sua maioria 87,4% (n=97) referiram não
ter sofrido consequências/sequelas. Em contrapartida, 12,6% (n=14) mencionaram
terem sofrido consequências com a realização da mesma. Todavia, embora seja uma
minoria o número de mulheres que refere ter sofrido consequências físicas
decorrentes da manobra, talvez a restante maioria não tenha conhecimento de quais
são as possíveis sequelas associadas à aplicação da mesma.
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Por outro lado, das 14 participantes que responderam que sofreram consequências
físicas da manobra, 13 identificaram as que foram sentidas (Tabela 25). As
participantes referiram dor a nível abdominal e nas costas, assim como traumas
vários, como hematomas no abdómen, fratura/lesão de costelas e laceração. Também
foi referida incontinência urinária e outras situações indefinidas.
Nesta perspetiva, temos o estudo de Chauca e Rojas (2019) em que 32,8% das
mulheres referiram ter sofridos consequências da manobra, entre elas a sua maioria
sofreu laceração ligeira (84,2%) e só 15,8% laceração profunda.
Já no estudo da campanha “El Parto es Nuestro” em Espanha obteve-se números
mais significativos, tendo averiguado que das mulheres entrevistadas 59,4% teve
sequelas (n=202 casos). Entre as sequelas referidas 14,8% teve dor de costas, 12,24%
hematomas costais e no abdómen, 4,59% fratura de uma ou mais costelas, 3,06%
prolapso uterino e 2,04% descolamento prematuro da placenta (Alonso et al., 2014).
Não menos importante, no nosso estudo cerca de 63,4% (n=64) das mulheres
referiram não ter sentido necessidade de mandar parar a realização da manobra. Por
sua vez, 14,9% (n=15) não pediram para parar por medo e outras 14,9% (n=15)
pediram para parar, mas não respeitaram o seu pedido e continuaram. Por último,
6,9% (n=7) pediram para pararem de realizar a manobra e assim o fizeram (Tabela
26). Entre estes dados salienta-se que 15 mulheres não foram ouvidas, não sendo
respeitada a sua vontade e os seus direitos.
Já noutros estudos o mesmo se averiguou, destacando-se a campanha STOP
Kristeller (Alonso et al., 2014), em que embora 39,1% das entrevistadas tenham
pedido para parar, em 90% dos casos os profissionais continuaram com a manobra,
significando que 133 mulheres pediram para parar, mas apenas 14 foram ouvidas.
Tudo isto, compromete o princípio da não maleficência, uma vez que as mulheres
solicitam que a manobra seja interrompida, mas a equipa continua a realizar o
procedimento sem atender à sua vontade.
Das participantes no nosso estudo, n=87 descreveram o que sentiram no momento da
aplicação da manobra (Tabela 27). Entre descrições das participantes, sobressaiu
experiência de sentimentos/sensações negativos/as em que foi referida sensação de
morte/colapso, dor, medo/pânico, sujeita a violência por humilhação, desrespeito,
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coação/pressão dos profissionais, negação de informação/obtenção de consentimento,
sentimento de violação e culpabilização. Também sentimentos de revolta, de roubo
da sua dignidade e das expectativas sobre o momento do parto, desconforto
relacionado com a pressão nas costelas e falta de ar, e frustração. E por outro lado,
ressaltou

a

experiência

de

sentimentos/sensações

positivos/as

como

a

aceitação/consentimento, alívio e ajuda/proteção.
É ressaltar também os resultados da campanha STOP Kristeller (Alonso et al., 2014),
em que 75,3% das mulheres consideraram que a manobra não foi positiva e 47,1%
que a mesma não ajudou a encurtar a segunda etapa do trabalho de parto.
Acreditamos assim, que embora algumas mulheres tenham sentido alívio e
ajuda/proteção, provavelmente não serão dotadas do conhecimento sobre as sequelas
que poderia acarretar a aplicação da manobra durante o seu trabalho de parto e parto.
Por último, verificamos que a maioria das participantes 61,1% (n=110) do nosso
estudo, não conhece ninguém a quem tenha sido realizada a manobra (Tabela 28).
Embora se tenha que considerar que as 38,9% ainda correspondem a um número
significativo.
Todos estes dados devem alertar-nos para a necessidade de informar a população,
não só as mulheres grávidas, como também a sua família e comunidade em que estão
inseridas. Deverá ser transmitida informação sobre a manobra de Kristeller de forma
a prepará-las para o seu trabalho de parto e parto, dotando-as de conhecimento
adequado.
Apuramos ainda, que embora existam diretrizes inequívocas sobre a prática desta
manobra, a mesma continua a ser aplicada nos diversos contextos hospitalares,
inclusive em Portugal. Posto isto, é primordial refletir sobre diversos aspetos,
incluindo os princípios bioéticos das nossas práticas, a autonomia da mulher e o seu
direito à liberdade de escolha informada.
O consentimento deve ser sempre preservado e com ele o direito à informação sobre
o procedimento, já numa época de acompanhamento no pré-parto e não intraparto.
Consideramos pertinente que sejam informadas sobre a existência de manobras como
a de Kristeller, que poderão acarretar sequelas no pós-parto e até para a vida. As
mulheres devem ser empoderadas sobre os seus direitos, mas também sobre as
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técnicas usadas, inclusive nas aulas de preparação para o parto ou consultas de
vigilância na gravidez. Com a transmissão de informação à mulher/casal estaremos a
preservar os seus direitos básicos e a tomada de decisão informada.
É de destacar ainda, que uma das limitações deste estudo é a existência de um
número reduzido de dados estatísticos validados no nosso país sobre a aplicação da
Manobra de Kristeller, comprometendo a criação de evidência científica. Posto isto,
considero uma área de interesse para futuros trabalhos académicos na área de saúde
materna e obstétrica, possibilitando um maior esclarecimento sobre a sua
aplicabilidade em Portugal e da necessidade de uma maior consciencialização dos
profissionais de saúde e das mulheres.
Enquanto estudante e futura Mestre em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica,
vejo este trabalho com diversos contributos, incluindo a reflexão pessoal e
profissional sobre a importância da preservação dos direitos da mulher, num
momento tão vulnerável da sua vida, como é o seu parto. Então considero que os
EEESMO deverão estar despertos para esta crescente necessidade de informar as
mulheres, tendo um importante papel no seu empoderamento para escolhas
conscientes e de acordo com as suas necessidades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a unidade curricular de estágio com relatório, foi possível a aquisição e
desenvolvimento de competências basilares para o alcançar dos objetivos do
CMESMO da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. Assim, durante os estágios
foram diversas as oportunidades proporcionadas para o aprimorar do conhecimento
desenvolvido na componente teórica do curso. Não obstante surgiu o atendimento
especializado a mulheres durante todo o seu ciclo vital, particularmente jovens
adolescentes, mulheres em idade fértil, grávidas com ou sem patologia associada,
parturientes e puérperas, os seus recém-nascidos e a sua família. Foi também possível
o contacto com situações particulares e com um grande impacto na vida da mulher,
tais como a morte fetal e todo o processo de abortamento, bem como a patologia
ginecológica e a vivência da entrada no climatério.
A reflexão sobre as práticas diárias nos estágios foi fulcral, permitindo o
aperfeiçoamento constante de técnicas e do desenvolvimento de um olhar clínico mais
especializado. Nesta perspetiva, surge o relatório final que permitiu compilar todas as
vivências e aprendizagens desenvolvidas gradualmente durante o curso, apercebendome do papel de cada profissional que se cruzou no meu caminho. Destacando as
professoras orientadoras e as tutoras dos contextos clínicos que contribuíram para a
minha formação, tornando-me mais confiante e adquirindo maior habilidade na prática
clínica. Deste modo, considero ter atingido os objetivos de aprendizagem delineados
para a componente clínica do CMESMO, mas também o desenvolvimento das
competências comuns do EE e específicas do EEESMO.
Para além de tudo isto, surge a componente de investigação desta unidade curricular,
tendo como tema central “A Manobra de Kristeller na voz das mulheres” num estudo
do tipo exploratório. Com este estudo e através dos relatos das participantes apurei que
esta manobra continua a ser aplicada no nosso país, embora não seja recomenda pela
OMS nas suas novas diretrizes “Cuidados intraparto para uma experiência positiva no
parto” (2018). De outra parte, destaca-se o facto de ser descorado por parte dos
profissionais de saúde envolvidos, o pedido de consentimento e a transmissão de
informação à mulher/casal antes da aplicação da manobra. Embora algumas mulheres
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tenham demonstrado conhecimento sobre a manobra, ainda existiu um número
significativo de participantes que desconheciam o procedimento. Foram também
identificadas, por algumas mulheres, consequências físicas da manobra de Kristeller e
até sentimentos negativos vividos pela sua aplicação. Todavia, este estudo tem
algumas limitações, inclusive a falta de dados estatísticos em Portugal para poder darlhe suporte empírico de maior relevância.
Através disto, é importante refletir sobre as nossas práticas enquanto profissionais de
saúde e sobre os direitos da mulher, em especial o direito à informação. Como futuros
EEESMO temos de estar despertos para a perda de autonomia da mulher na sua tomada
de decisão sobre um momento tão próprio e natural, devendo procurar empoderá-la
nas diferentes etapas da gravidez. O parto como processo fisiológico deve ser
preservado sempre que não coloque em risco a vida da mulher e do seu recém-nascido,
respeitando a sua vontade e intimidade.
É crucial que os profissionais de saúde tenham consciência das consequências que
poderão decorrer da utilização da pressão uterina externa (Manobra de Kristeller), bem
como as questões éticas que poderão estar relacionadas. Portanto, é relevante investir
em estudos nesta área, procurando identificar mulheres que já vivenciaram esta
manobra no seu parto, com ou sem o seu consentimento, bem como o seu
conhecimento em relação ao tema.
Em suma, através deste relatório final foi possível contribuir para a reflexão sobre as
práticas e informação prestada, potenciando a melhoria da qualidade da assistência à
mulher durante o seu trabalho de parto e parto, promovendo ganhos em saúde.
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APÊNDICES

APÊNDICE I
Instrumento de Colheita de dados

QUESTIONÁRIO
A MANOBRA DE KRISTELLER NA VOZ DAS MULHERES
Vimos convidá-la a participar no presente estudo, que se desenvolve no âmbito da
componente de investigação do Relatório de Estágio do Curso de Mestrado em
Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica, da Escola Superior de Enfermagem de
Coimbra. O questionário é dirigido a mulheres que tenham vivido a experiência de um
parto por via vaginal em Portugal e que aceitem participar no estudo de forma totalmente
voluntária.
Os objetivos deste estudo incluem:
- Identificar mulheres que já vivenciaram a Manobra de Kristeller durante o seu parto e
de que forma foi obtido o seu consentimento;
- Verificar o conhecimento das mulheres que já experienciaram pelo menos um parto,
sobre a Manobra de Kristeller;
- Conhecer a experiência das mulheres que foram sujeitas à Manobra de Kristeller.
Trata-se de um questionário simples, demorando o seu preenchimento cerca de 10
minutos. A maioria das questões são de preenchimento rápido e ao longo do questionário
existem caixas de comentários, que são opcionais e estão disponíveis para a mulher
comentar ou relatar a sua experiência.
O questionário é anónimo pelo que, em nenhum momento lhe será requerida a
identificação pessoal, para responder a este questionário. Os seus dados pessoais serão
sempre mantidos em sigilo e todas as respostas a este questionário serão utilizadas apenas
para os fins desta investigação.

Caso aceite participar no estudo, deverá assinalar o icon abaixo indicando que aceita
participar no estudo, para que possa avançar para o questionário. Ao fazê-lo, estará a
aceitar que os dados cedidos sejam sujeitos a tratamento estatístico para os fins da
presente investigação. Mesmo assim, tem o direito de abandonar a qualquer momento o
preenchimento do questionário, sem qualquer tipo de penalização.
Em caso de necessidade de esclarecimento adicional, poderá contactar a investigadora
para o seguinte e-mail: evabarreiros30@gmail.com.
Agradecemos desde já a sua participação.
Com os melhores cumprimentos,
Eva Barreiros
Aceito participar no estudo.

Por favor, leia com atenção a informação relativa a cada questão. Assinale com (X) na(s)
opções que considerar a mais adequada à sua situação e quando se justificar, responda à
restante informação complementar de forma sucinta.

I PARTE – DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS
1. Idade ___ anos

2. Nível de Escolaridade Concluído
1º Ciclo do Ensino Básico (4ª ano) ___
2º Ciclo do Ensino Básico (6º ano) ___
3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano) ___
Ensino Secundário (12º ano) ___
Ensino Superior (Bacharelato, Licenciatura, Mestrado, Doutoramento) ___
3. Profissão/Ocupação:__________________________________________________

4. Nacionalidade: ______________________________________________________

5. Região do conselho de residência:
Norte ____
Centro ____
Lisboa ____
Alentejo ____
Algarve _____
Região autónoma da Madeira ____
Região autónoma dos Açores ____

II PARTE – DADOS OBSTÉTRICOS

1. Número de vezes que esteve grávida _____

2. Local de consultas de vigilância da gravidez?
Gravidez

1ª

2ª

3ª

4ª
ou mais

Parto

1º

2º

3º

4º
ou mais

1º

2º

3º

4º
ou mais

2º

3º

4º
ou mais

Local
Instituição pública
Instituição privada
Em casa
Noutro local

3. Nº de abortos _____
4. Nº de Partos _____
5. Tipo de Partos:
Tipo
Parto vaginal/normal
Parto vaginal com ventosa
Parto vaginal com forceps
(ferros)
Cesariana programada
Cesariana de urgência
6. Local do(os) parto(os):
Parto
Local
Instituição pública
Instituição privada
Em casa
Em outro local
12. Como classifica a sua experiência de parto:
Parto
Local
Muito positiva
Positiva

1º

Satisfatória
Negativa
Justifique se pretender:

III Parte – MANOBRA DE KRISTELLER
1. Já ouviu falar sobre a Manobra de Kristeller?
Sim ____ Não ____
Se respondeu Sim, pode descrever o que ouviu falar ou sabe sobre esta manobra?

2. A “Manobra de Kristeller” é uma técnica utilizada no momento do parto/nascimento,
para fazer pressão no útero, geralmente com as mãos, braços ou cotovelos, com a
intenção de auxiliar o nascimento do bebé.
Durante algum do(s) seu(s) parto(s) foi realizada esta técnica?
Parto

1º

Manobra Kristeller
Sim
Não
Não sei

2º

3º

4º
ou mais

Se respondeu que sim, sobre esta técnica ter sido realizada durante algum do(s)
seu(s) parto(s), assinale:
a) De que forma esta técnica foi realizada?

Parto

1º

2º

3º

Manobra Kristeller
Com as mãos
Com o antebraço
Com outra parte do corpo
Não me recordo

4º
ou mais

b) Quem identificou ter participado na realização desta técnica?
Médico Obstetra ____
Enfermeira Especialista/Parteira ____
Médico Anestesista ____
Outro ____ Quem ? ________________________________________________

c) Que tenha conhecimento, sofreu alguma consequência física após o parto,
relacionada com esta técnica?
Sim ____ Não ____
Se respondeu sim, pode descrever essa situação?

d) Em algum momento foi informada de que seria necessária esta técnica e/ou
pediram o seu consentimento para a sua realização?
Parto

1º

2º

Manobra Kristeller
Fui informada
Não fui informada

3º

4º
ou mais

Pediram o consentimento
Não pediram o consentimento

e) Após a realização da técnica, foi informada sobre as razões que levaram à
sua realização? (pode assinalar mais que uma opção)
Sim ____ Não ____

Se respondeu Sim:
Disseram que o bebé não estava bem, era muito grande __
Disseram que o bebé não estava na posição correta __
Disseram que o bebé não estava a descer e tinham de “ajudar-me” __
Disseram que não estava a puxar com eficácia e que estava muito cansada __
Disseram que o meu parto não estava a avançar como esperado __

f) Em qualquer momento pediu para pararem de realizar esta técnica?
Sim, e pararam de realizar a manobra ____
Sim, mas não respeitaram o meu pedido e continuaram ____
Não, não senti necessidade de mandar pararem ____
Não, tive medo de pedir para pararem ____

g) Sucintamente descreva o que sentiu quando lhe realizaram esta técnica.

h. Conhece alguém a quem durante o parto realizaram esta técnica?
Sim ___ Não ___
Se sim, poderá referenciar este questionário e o meu contacto correio eletrónico
(evabarreiros@gmail.com)
Obrigada pela sua participação,
Eva Barreiros

ANEXOS

ANEXO I
Competências Comuns do Enfermeiro Especialista
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4 — Os requerentes relativamente aos quais subsistam dúvidas fundamentadas nos termos do previsto n.º 4 do artigo 6.º, serão submetidos
a uma prova oral e escrita, pessoal e presencial nos termos previstos no
presente Regulamento.
Artigo 9.º
Organização
1 — A organização e coordenação da prova de procedimento de
controlo linguístico compete ao Conselho de Enfermagem, o qual pode,
sempre que se justifique, ser coadjuvado pelos Colégios das Especialidades em Enfermagem.
2 — Nos termos do número anterior, compete ao Conselho de Enfermagem estabelecer as normas orientadoras, matrizes, conteúdos
programáticos e critérios de avaliação no âmbito da atribuição do título
de Enfermeiro de Cuidados Gerais.
3 — Quando esteja em causa a realização de procedimento de controlo
linguístico para atribuição do título de Enfermeiro Especialista, compete
ao Conselho de Enfermagem, em colaboração com os Colégios das
Especialidades, estabelecer as normas orientadoras, matrizes, conteúdo
programático e critérios de avaliação da prova.
4 — A prova será realizada por júri composto por três membros
efetivos e três suplentes, indicados pelo Conselho de Enfermagem de
entre os seus membros e, ou peritos e nomeados pelo Conselho Diretivo,
que designa o presidente.
Artigo 10.º
Natureza
1 — A prova é obrigatoriamente constituída por uma componente
escrita e uma componente oral, as quais têm natureza técnico-científica,
incidindo sobre áreas do conhecimento relevantes para o acesso e exercício da profissão de Enfermeiro em Portugal.
2 — A classificação é de “Apto” e “Não apto”, sendo a decisão tomada por maioria.
3 — Serão considerados aptos os requerentes que obtenham aprovação
na componente escrita e na componente oral.
4 — Os requerentes que vierem a obter classificação de “não apto”,
poderão repetir a prova seis meses depois.
Artigo 11.º
Realização da Prova
1 — As provas que integram o procedimento de controlo linguístico
terão lugar em data e local a indicar pelo Conselho de Enfermagem
através da página oficial da Ordem dos Enfermeiros.
2 — As normas orientadoras, matrizes, conteúdo programático e critérios de avaliação da prova a realizar serão disponibilizados na página
oficial da Ordem dos Enfermeiros.

CAPÍTULO IV
Disposições Finais
Artigo 12.º
Casos omissos
As dúvidas e omissões suscitadas pelo presente Regulamento serão
apreciadas e decididas pelo Conselho Diretivo, ouvida a Comissão de
Atribuição de Títulos e o Conselho de Enfermagem, quando necessário,
tendo por base o Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, a Diretiva 2005/36/
CE, a Lei n.º 9/2009, nas suas redações atuais, o Código do Procedimento
Administrativo e a demais legislação aplicável.
Artigo 13.º
Norma revogatória
Com a entrada em vigor do presente Regulamento é revogado o
Regulamento da Prova de Comunicação Linguística, publicado pelo
Regulamento n.º 339/2017, em Diário da República, 2.ª série, n.º 120,
de 23 de junho de 2017.
Artigo 14.º
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua publicação no Diário da República.
18 de janeiro de 2019. — A Bastonária da Ordem dos Enfermeiros,
Ana Rita Pedroso Cavaco.
311997376

Regulamento n.º 140/2019
Regulamento das Competências Comuns
do Enfermeiro Especialista
Preâmbulo
A entrada em vigor da Lei n.º 156/2015, de 16 de setembro veio introduzir alterações ao Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, conformando-o com
a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que aprovou o regime jurídico da criação,
organização e funcionamento das associações públicas profissionais.
A mencionada alteração originou um desfasamento entre o Estatuto
agora em vigor e regulamentos previamente existentes, em particular
quanto à atribuição de títulos bem como aos critérios desenvolvidos
para a atribuição de título de enfermeiro especialista.
A necessidade de conformar o atual Regulamento das Competências
Comuns do Enfermeiro Especialista com o Estatuto da Ordem dos Enfermeiros em vigor, e ainda com a realidade da prestação de cuidados
de enfermagem, justificam a alteração agora proposta, através da qual se
pretende consolidar e uniformizar procedimentos em vigor, conferindo
maior objetividade e transparência aos processos subjacentes.
Os cuidados de saúde e, consequentemente, os cuidados de Enfermagem, assumem hoje uma maior importância e exigência técnica e
científica, sendo a diferenciação e a especialização, cada vez mais, uma
realidade que abrange a generalidade dos profissionais de saúde.
O Estatuto da Ordem dos Enfermeiros acompanha esta exigência,
através da atribuição de título de enfermeiro especialista, em seis especialidades: a) Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica; b) Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica; c) Enfermagem de Saúde
Mental e Psiquiátrica; d) Enfermagem de Reabilitação; e) Enfermagem
Médico-Cirúrgica, e f) Enfermagem Comunitária.
Neste sentido, enfermeiro especialista é aquele a quem se reconhece
competência científica, técnica e humana para prestar cuidados de enfermagem especializados nas áreas de especialidade em enfermagem,
e que viu ser-lhe atribuído, nos termos do disposto na alínea i) do n.º 3
do artigo 3.º do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, conjugado com
o Regulamento n.º 392/2018, de 28 de junho, que define a Inscrição,
Atribuição de Títulos e Emissão de Cédula Profissional, o título de Enfermeiro Especialista numa das especialidades em enfermagem previstas
no artigo 40.º do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros.
A atribuição do título de enfermeiro especialista pressupõe, para além
da verificação das competências enunciadas em cada um dos Regulamentos da respetiva Especialidade em Enfermagem, que estes profissionais
partilhem um conjunto de competências comuns, aplicáveis em todos os
contextos de prestação de cuidados de saúde, e que constituem o objeto
do presente Regulamento.
As designadas Competências Comuns do Enfermeiro Especialista, que
aqui se regulam de acordo com as disposições do Estatuto agora em vigor,
envolvem as dimensões da educação dos clientes e dos pares, de orientação,
aconselhamento, liderança, incluindo a responsabilidade de descodificar,
disseminar e levar a cabo investigação relevante e pertinente, que permita
avançar e melhorar de forma contínua a prática da enfermagem.
Considera-se o presente projeto de Regulamento dispensado de audiência
dos interessados, nos termos do artigo 100.º do CPA, uma vez que as suas
disposições não afetam, de modo direto e imediato, direitos ou interesses legalmente protegidos dos cidadãos, uma vez que não é provocada na ordem jurídica qualquer alteração significativa merecedora de tutela ou proteção jurídica.
Assim,
A Assembleia Geral da Ordem dos Enfermeiros, reunida em sessão extraordinária de 18 de janeiro de 2019 ao abrigo do disposto na alínea i) do
artigo 19.º do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, deliberou aprovar o
presente Regulamento das Competências Comuns do Enfermeiro Especialista, apresentado e aprovado pelo Conselho Diretivo em reunião de 21 de
novembro de 2018 sob proposta do Conselho de Enfermagem, nos termos
do disposto nas alíneas h) e o) do n.º 1 do artigo 27.º, após parecer do Conselho Jurisdicional, em cumprimento do vertido na alínea h) do n.º 1 do artigo 32.º, todos do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, com a seguinte redação:

CAPÍTULO I
Disposições Gerais
SECÇÃO I
Disposições gerais
Artigo 1.º
Objeto
O presente Regulamento define o perfil das competências comuns do
enfermeiro especialista e estabelece o quadro de conceitos aplicáveis
na regulamentação das competências específicas para cada área de
especialização em enfermagem.
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Artigo 2.º
Âmbito e finalidade
1 — O conjunto de competências especializadas decorre do aprofundamento dos domínios de competências do enfermeiro de cuidados
gerais e concretiza-se, em competências comuns, aqui previstas, e em
competências específicas definidas em regulamentos próprios de cada
área de especialidade.
2 — O perfil de competências comuns e específicas visa prover um
enquadramento regulador para a certificação das competências e comunicar aos cidadãos o que podem esperar dos cuidados de enfermagem
especializados.
3 — A certificação das competências clínicas especializadas assegura
que o enfermeiro especialista possui um conjunto de conhecimentos,
capacidades e habilidades que, ponderadas as necessidades de saúde
do grupo-alvo, mobiliza para atuar em todos os contextos de vida das
pessoas e nos diferentes níveis de prevenção.

SECÇÃO II
Conceitos
Artigo 3.º
Conceitos
Para efeitos do presente Regulamento e dos demais Regulamentos
que estabelecem as competências específicas dos enfermeiros para cada
área de especialidade em enfermagem, entende-se por:
a) “Competências comuns”: são as competências, partilhadas por
todos os enfermeiros especialistas, independentemente da sua área de
especialidade, demonstradas através da sua elevada capacidade de conceção, gestão e supervisão de cuidados e, ainda, através de um suporte
efetivo ao exercício profissional especializado no âmbito da formação,
investigação e assessoria;
b) “Competências específicas”: são as competências que decorrem
das respostas humanas aos processos de vida e aos problemas de saúde
e do campo de intervenção definido para cada área de especialidade,
demonstradas através de um elevado grau de adequação dos cuidados
às necessidades de saúde das pessoas.
c) “Competência Acrescida”: os conhecimentos, as habilidades e as
atitudes que permitem o exercício profissional a um nível de progressiva
complexidade nos diversos domínios de intervenção do enfermeiro e
ao desenvolvimento técnico-científico da profissão, potenciando novos
campos de atuação do exercício profissional autónomo.
d) “Certificação de competências”: o ato formal que permite reconhecer, validar e certificar o conjunto de conhecimentos, habilidades e
atitudes, nos diversos domínios de intervenção, direcionado a atestar a
formação, experiência ou qualificação do enfermeiro numa área diferenciada, avançada e ou especializada, bem como a verificação de outras
condições exigidas para o exercício da Enfermagem;
e) “Reconhecimento”: o processo de avaliação e verificação de conformidade, de competências e aprendizagens demonstráveis, aos critérios
estabelecidos na Matriz de Reconhecimento das áreas de competência
acrescida, conforme anexo ao Regulamento n.º 556/2017, de 17 de
outubro;
f) “Domínio de competência”: uma esfera de ação, compreendendo
um conjunto de competências com linha condutora semelhante e um
conjunto de elementos agregados.
g) “Descritivo de competência”: a competência, em relação aos atributos gerais e específicos, sendo decomposta em segmentos menores,
podendo descrever os conhecimentos, as habilidades e operações que
devem ser desempenhadas e aplicadas em distintas situações de trabalho.
h) “Unidade de competência”: é um segmento maior da competência, tipicamente representado como uma função major ou conjunto
de elementos de competência afins que representam uma realização
concreta, revestindo-se de um significado claro e de valor reconhecido
no processo.
i) “Critérios de avaliação”: compreendem a lista integrada dos elementos que devem ser entendidos como evidência do desempenho
profissional competente em exercício, expressando as características
dos resultados e relacionando-se com o alcance descrito.

CAPÍTULO II
Das Competências
Artigo 4.º
Domínios das competências comuns
Os domínios das Competências Comuns do Enfermeiro Especialista,
conforme os anexos I a IV ao presente Regulamento, e que dele fazem
parte integrante, são as seguintes:
a) Responsabilidade profissional, ética e legal (A);
b) Melhoria contínua da qualidade (B);
c) Gestão dos cuidados (C);
d) Desenvolvimento das aprendizagens profissionais (D).
Artigo 5.º
Competências do domínio da responsabilidade
profissional, ética e legal
1 — As competências do domínio da responsabilidade profissional,
ética e legal são as seguintes:
a) Desenvolve uma prática profissional, ética e legal, na área de
especialidade, agindo de acordo com as normas legais, os princípios
éticos e a deontologia profissional (A1);
b) Garante práticas de cuidados que respeitem os direitos humanos e
as responsabilidades profissionais (A2).
2 — Cada competência prevista no número anterior é apresentada com
descritivo, unidades de competência e critérios de avaliação (Anexo I).
Artigo 6.º
Competências do domínio da melhoria contínua da qualidade
1 — As competências do domínio da melhoria contínua da qualidade
são as seguintes:
a) Garante um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte
das iniciativas estratégicas institucionais na área da governação clínica (B1);
b) Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de melhoria contínua (B2);
c) Garante um ambiente terapêutico e seguro (B3).
2 — Cada competência prevista no número anterior é apresentada com
descritivo, unidades de competência e critérios de avaliação (Anexo II).
Artigo 7.º
Competências do domínio da gestão dos cuidados
1 — As competências do domínio da gestão dos cuidados são as
seguintes:
a) Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua
equipa e a articulação na equipa de saúde (C1);
b) Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto, visando a garantia da qualidade dos cuidados (C2).
2 — Cada competência prevista no número anterior é apresentada com
descritivo, unidades de competência e critérios de avaliação (Anexo III).
Artigo 8.º
Competências do domínio do desenvolvimento
das aprendizagens profissionais
1 — As competências do domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais são as seguintes:
a) Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade (D1);
b) Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência científica (D2).
2 — Cada competência prevista no número anterior é apresentada com
descritivo, unidades de competência e critérios de avaliação (Anexo IV)

CAPÍTULO III
Da Atribuição do Título de Enfermeiro Especialista
Artigo 9.º
Atribuição do Título de Enfermeiro Especialista
A atribuição do título de enfermeiro especialista faz-se nos termos do
Regulamento n.º 392/2018, de 28 de junho, conjugado com as disposições
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específicas dos Regulamentos em vigor para cada uma das Especialidades em Enfermagem, conforme previsto no Estatuto da Ordem dos
Enfermeiros.

ANEXO I
A — Domínio da Responsabilidade Profissional,
Ética e Legal

CAPÍTULO IV

Competência

Disposições finais

A1 — Desenvolve uma prática profissional ética e legal, na área de
especialidade, agindo de acordo com as normas legais, os princípios
éticos e a deontologia profissional

Artigo 10.º
Revogação e entrada em vigor
1 — O presente Regulamento revoga o Regulamento n.º 122/2011,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 35 de 18 de fevereiro,
que definia o perfil das competências comuns do enfermeiro especialista e
estabelecia o quadro de conceitos aplicáveis na regulamentação das competências específicas para cada área de especialização em enfermagem.
2 — O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Diário da República.

Descritivo
O Enfermeiro Especialista demonstra um exercício seguro, profissional e ético, utilizando habilidades de tomada de decisão ética e deontológica. A competência assenta num corpo de conhecimento no domínio
ético-deontológico, na avaliação sistemática das melhores práticas e nas
preferências do cliente.

Unidades de competência

Critérios de avaliação

A1.1 — Demonstra uma tomada de decisão segundo princípios, A1.1.1 — Constrói as estratégias de resolução de problemas em parceria com o
valores e normas deontológicas.
cliente.
A1.1.2 — Suporta a tomada de decisão em juízo baseado no conhecimento e
experiência.
A1.1.3 — Participa na construção da tomada de decisão em equipa.
A1.1.4 — Seleciona as respostas mais apropriadas a partir de um amplo leque de
opções.
A1.1.5 — Orienta a tomada de decisão na observância da deontologia profissional.
A1.1.6 — Integra elementos de enquadramento jurídico no julgamento de enfermagem.
A1.1.7 — Promove o exercício profissional de acordo com a deontologia profissional, na equipa de enfermagem onde está inserido.
A1.2 — Lidera de forma efetiva os processos de tomada de A1.2.1 — Desempenha o papel de consultor quando os cuidados requerem um
decisão ética na sua área de especialidade.
nível de competência correspondente à sua área de especialidade.
A1.2.2 — Recolhe contributos para a análise dos fundamentos das tomadas de
decisão.
A1.2.3 — Suscita a reflexão sobre os processos de tomada de decisão.
A1.2.4 — Reconhece a sua competência na área da sua especialidade.
A1.3 — Avalia o processo e os resultados da tomada de deci- A1.3.1 — Afere os resultados das tomadas de decisão com o processo e a pondesão.
ração realizada.
A1.3.2 — Fomenta a avaliação e partilha dos resultados dos processos de tomada
de decisão.
Competência
A2 — Garante práticas de cuidados que respeitem os direitos humanos e as responsabilidades profissionais.
Descritivo
O Enfermeiro Especialista demonstra uma prática que respeita os direitos humanos, analisa e interpreta as situações específicas de cuidados
especializados, gerindo situações potencialmente comprometedoras para os clientes.
Unidades de competência

Critérios de avaliação

A2.1 — Promove a proteção dos direitos humanos. . . . . . . . . . A2.1.1 — Assume a defesa dos Direitos Humanos, conforme deontologia profissional.
A2.1.2 — Assegura o respeito pelo direito dos clientes no acesso à informação.
A2.1.3 — Assegura a confidencialidade e a segurança da informação escrita e oral
adquirida enquanto profissional.
A2.1.4 — Fomenta o respeito pelo direito do cliente à privacidade.
A2.1.5 — Assegura o respeito do cliente à escolha e à autodeterminação no âmbito
dos cuidados especializados e de saúde.
A2.1.6 — Assegura o respeito pelos valores, costumes, as crenças espirituais e as
práticas específicas dos indivíduos e grupos.
A2.2 — Gere, na equipa, as práticas de cuidados fomentando a A2.2.1 — Analisa a informação com a finalidade de aumentar a segurança das
segurança, a privacidade e a dignidade do cliente.
práticas, nas dimensões ética e deontológica.
A2.2.2 — Implementa medidas de prevenção e identificação de práticas de risco.
A2.2.3 — Adota conduta antecipatória, garantindo a segurança, a privacidade e a
dignidade do cliente.
A2.2.4 — Acompanha incidentes de prática insegura para prevenir recorrência.
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ANEXO II
B — Domínio da Melhoria Contínua da Qualidade
Competência

B1 — Garante um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas estratégicas institucionais na área da governação clínica.
Descritivo
O Enfermeiro Especialista colabora na conceção e operacionalização de projetos institucionais na área da qualidade e participa na disseminação
necessária à sua apropriação, até ao nível operacional.
Unidades de competência

Critérios de avaliação

B1.1 — Mobiliza conhecimentos e habilidades, garantindo a B1.1.1 — Detém conhecimentos avançados sobre as diretivas na área da qualidade
melhoria contínua da qualidade.
e em melhoria contínua.
B1.1.2 — Divulga experiências avaliadas como sendo de sucesso.
B1.1.3 — Promove a incorporação dos conhecimentos na área da qualidade na
prestação de cuidados.
B1.2 — Orienta projetos institucionais na área da qualidade . . . . B1.2.1 — Participa na definição de metas para a melhoria da qualidade dos cuidados
ao nível organizacional.
B1.2.2 — Agiliza a análise e o planeamento estratégico da qualidade dos cuidados.
B1.2.3 — Colabora na realização de atividades na área da qualidade e em protocolos
da qualidade com outras instituições.
B1.2.4 — Coopera na comunicação de resultados das atividades institucionais na
área da qualidade aos enfermeiros e gestores.

Competência
B2 — Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de melhoria contínua.
Descritivo
O Enfermeiro Especialista reconhece que a melhoria da qualidade envolve a avaliação das práticas e, em função dos seus resultados, a eventual
revisão das mesmas e a implementação de programas de melhoria contínua.
Unidades de competência

Critérios de avaliação

B2.1 — Avalia a qualidade das práticas clínicas . . . . . . . . . . . . B2.1.1 — Usa evidência científica e normas necessárias para a avaliação da qualidade.
B2.1.2 — Utiliza indicadores e instrumentos adequados para avaliação das práticas
clínicas.
B2.1.3 — Integra auditorias clínicas.
B2.1.4 — Analisa os resultados da avaliação efetuada.
B2.2 — Planeia programas de melhoria contínua . . . . . . . . . . . B2.2.1 — Identifica oportunidades de melhoria.
B2.2.2 — Estabelece prioridades de melhoria.
B2.2.3 — Seleciona estratégias de melhoria.
B2.2.4 — Agiliza a elaboração de guias orientadores de boa prática.
B2.2.5 — Fomenta a implementação de programas de melhoria contínua da qualidade.
B2.3 — Lidera programas de melhoria contínua. . . . . . . . . . . . B2.3.1 — Supervisiona os processos de melhoria e o desenvolvimento da qualidade.
B2.3.2 — Incrementa a normalização e a atualização de soluções eficazes e eficientes.
Competência
B3 — Garante um ambiente terapêutico e seguro.
Descritivo
O Enfermeiro Especialista considera a gestão do ambiente centrado na pessoa como condição imprescindível para a efetividade terapêutica e
para a prevenção de incidentes, atua proactivamente promovendo a envolvência adequada ao bem-estar e gerindo o risco.
Unidades de competência

Critérios de avaliação

B3.1 — Promove um ambiente físico, psicossocial, cultural e B3.1.1 — Fomenta a sensibilidade, a consciência e o respeito pela identidade
espiritual gerador de segurança e proteção dos indivíduos/
cultural e pelas necessidades espirituais, como parte das perceções de segurança
grupo.
de um indivíduo/grupo.
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Unidades de competência

Critérios de avaliação

B3.1.2 — Envolve a família e outros no sentido de assegurar a satisfação das
necessidades culturais e espirituais.
B3.1.3 — Assegura a aplicação dos princípios relevantes para garantir a segurança
da administração de substâncias terapêuticas pelos pares.
B3.1.4 — Assegura a aplicação dos princípios da ergonomia e tecnológicos para
evitar danos aos profissionais e aos utentes.
B3.1.5 — Fomenta a adesão à saúde e segurança ocupacional.
B3.1.6 — Incrementa a adoção de medidas para a segurança de dados e de registos.
B3.2 — Participa na gestão do risco ao nível institucional e/ou B3.2.1 — Colabora na definição de recursos adequados para a prestação de cuide unidades funcionais.
dados seguros.
B3.2.2 — Envolve os colaboradores na gestão do risco.
B3.2.3 — Previne os riscos ambientais.
B3.2.4 — Fomenta o recurso a mecanismos formais para a participação dos incidentes, avaliação das consequências e investigação das causas, sem atribuição
de culpa.
B3.2.5 — Coopera na organização do trabalho, de forma a reduzir a probabilidade
de ocorrência de erro humano.
B3.2.6 — Participa na criação de mecanismos formais que permitam avaliar a
efetividade das estratégias, planos e processos da gestão do risco.
B3.2.7 — Colabora na elaboração de planos de manutenção preventiva de instalações, materiais e equipamentos.
B3.2.8 — Coordena a implementação e manutenção de medidas de prevenção e
controlo da infeção.
B3.2.9 — Colabora na elaboração de planos de emergência e de catástrofe.
ANEXO III
C — Domínio da gestão dos cuidados
Competência
C1 — Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a articulação na equipa de saúde.
Descritivo
O Enfermeiro Especialista realiza a gestão dos cuidados, otimizando as respostas de enfermagem e da equipa de saúde, garantindo a segurança
e qualidade das tarefas delegadas.
Unidades de competência

Critérios de avaliação

C1.1 — Otimiza o processo de cuidados ao nível da tomada C1.1.1 — Disponibiliza assessoria aos enfermeiros e à equipa.
de decisão.
C1.1.2 — Colabora nas decisões da equipa de saúde.
C1.1.3 — Melhora a informação para a tomada de decisão no processo de cuidar.
C1.1.4 — Reconhece quando deve “negociar com” ou “referenciar para” outros
prestadores de cuidados de saúde.
C1.2 — Supervisiona as tarefas delegadas, garantindo a segu- C1.2.1 — Orienta a decisão relativa às tarefas a delegar.
rança e a qualidade.
C1.2.2 — Cria guias orientadores das tarefas a delegar.
C1.2.3 — Utiliza uma variedade de técnicas diretas ou indiretas tais como a instrução ou a demonstração prática das tarefas a delegar.
C1.2.4 — Avalia a execução das tarefas delegadas.
Competência
C2 — Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto, visando a garantia da qualidade dos cuidados.
Descritivo
O Enfermeiro Especialista, na gestão dos cuidados, adequa os recursos às necessidades de cuidados, identificando o estilo de liderança mais
adequado à garantia da qualidade dos cuidados.
Unidades de competência

Critérios de avaliação

C2.1 — Otimiza o trabalho da equipa adequando os recursos às C2.1.1 — Aplica a legislação, políticas e procedimentos de gestão de cuidados.
necessidades de cuidados.
C2.1.2 — Implementa métodos de organização do trabalho adequados.
C2.1.3 — Coordena a equipa de prestação de cuidados.
C2.1.4 — Negoceia recursos adequados à prestação de cuidados de qualidade.
C2.1.5 — Utiliza os recursos de forma eficiente para promover a qualidade.
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Unidades de competência

Critérios de avaliação

C2.2 — Adapta o estilo de liderança, do local de trabalho, C2.2.1 — Reconhece os distintos e interdependentes papéis e funções de todos os
membros da equipa.
adequando-o ao clima organizacional e favorecendo a melhor
C2.2.2 — Fomenta um ambiente positivo e favorável à prática.
resposta do grupo e dos indivíduos.
C2.2.3 — Aplica estratégias de motivação da equipa para um desempenho diferenciado.
C2.2.4 — Adapta o estilo de liderança à maturidade dos colaboradores e às contingências.
C2.2.5 — Usa os processos de mudança para influenciar a introdução de inovações
na prática especializada.
ANEXO IV
D — Domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais
Competência
D1 — Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade.
Descritivo
O Enfermeiro Especialista demonstra a capacidade de autoconhecimento, que é central na prática de enfermagem, reconhecendo que interfere no
estabelecimento de relações terapêuticas e multiprofissionais. Releva a dimensão de Si e da relação com o Outro, em contexto singular, profissional
e organizacional.
Unidades de competência

Critérios de avaliação

D1.1 — Detém consciência de si enquanto pessoa e enfer- D1.1.1 — Otimiza o autoconhecimento para facilitar a identificação de fatores
meiro.
que podem interferir no relacionamento com a pessoa cliente e ou a equipa
multidisciplinar.
D1.1.2 — Gere as suas idiossincrasias na construção dos processos de ajuda.
D1.1.3 — Reconhece os seus recursos e limites pessoais e profissionais.
D1.1.4 — Consciencializa a influência pessoal na relação profissional.
D1.2 — Gera respostas de adaptabilidade individual e organi- D1.2.1 — Otimiza a congruência entre auto e heteropercepção.
zacional.
D1.2.2 — Gere sentimentos e emoções em ordem a uma resposta eficiente.
D1.2.3 — Atua eficazmente sob pressão.
D1.2.4 — Reconhece e antecipa situações de eventual conflitualidade.
D1.2.5 — Utiliza adequadamente técnicas de resolução de conflitos.
Competência
D2 — Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência científica
Descritivo
O Enfermeiro Especialista alicerça os processos de tomada de decisão e as intervenções em conhecimento válido, atual e pertinente, assumindo-se como facilitador nos processos de aprendizagem e agente ativo no campo da investigação.
Unidades de competência

Critérios de avaliação

D2.1 — Responsabiliza-se por ser facilitador da aprendizagem, D2.1.1 — Atua como formador oportuno em contexto de trabalho.
em contexto de trabalho.
D2.1.2 — Diagnostica necessidades formativas.
D2.1.3 — Gere programas e dispositivos formativos.
D2.1.4 — Favorece a aprendizagem, a destreza nas intervenções e o desenvolvimento de habilidades e competências dos enfermeiros.
D2.1.5 — Avalia o impacto da formação.
D2.2 — Suporta a prática clínica em evidência científica. . . . . D2.2.1 — Atua como dinamizador e gestor da incorporação do novo conhecimento
no contexto da prática de cuidados, visando ganhos em saúde dos cidadãos.
D2.2.2 — Identifica lacunas do conhecimento e oportunidades relevantes de investigação.
D2.2.3 — Investiga e colabora em estudos de investigação.
D2.2.4 — Interpreta, organiza e divulga resultados provenientes da evidência que
contribuam para o conhecimento e desenvolvimento da enfermagem.
D2.2.5 — Discute as implicações da investigação.
D2.2.6 — Contribui para o conhecimento novo e para o desenvolvimento da prática
clínica especializada.
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Unidades de competência

Critérios de avaliação

D2.3 — Promove a formulação e implementação de padrões D2.3.1 — Possui conhecimentos de enfermagem e de outras disciplinas que cone procedimentos para a prática especializada no ambiente
tribuem para a prática especializada.
de trabalho.
D2.3.2 — Revela conhecimentos na prestação de cuidados especializados, seguros
e competentes.
D2.3.3 — Rentabiliza as oportunidades de aprendizagem, tomando a iniciativa na
análise de situações clínicas.
D2.3.4 — Usa as tecnologias de informação e métodos de pesquisa adequados.
D2.3.5 — Assegura a formulação e a implementação de processos de formação e
desenvolvimento na prática clínica.
18 de janeiro de 2019. — A Bastonária, Ana Rita Pedroso Cavaco.
311997392

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Regulamento n.º 141/2019
No âmbito do Despacho RT.010/2019 de 21 de janeiro, publica-se o
Regulamento da Comissão Ética da Universidade do Algarve.
21 de janeiro de 2019. — O Reitor, Paulo Águas.
Regulamento da Comissão de Ética da Universidade
do Algarve
Considerando que:
Na prossecução da sua missão, a Universidade do Algarve, enquanto
centro de criação, transmissão e difusão da cultura e do conhecimento
humanístico, artístico, científico e tecnológico, incumbe fomentar a investigação científica de alto nível e o desenvolvimento experimental;
Os membros da comunidade académica desta Universidade devem
pautar a sua atividade em estrita observância de elevados padrões de
integridade, de ética e de profissionalismo;
Aos membros da comunidade académica é exigida uma elevada
responsabilidade profissional e social;
Com frequência, em determinadas candidaturas a projetos de I&D,
carecem de ser validadas metodologias específicas por uma Comissão
de Ética;
Em conformidade com o disposto no n.º 7 do artigo do artigo 9.º da
Lei n.º 62/2007 de 10 de setembro, as instituições de ensino superior
podem definir códigos de boas práticas em matéria pedagógica e de boa
governação e gestão.
Nos termos conjugados do disposto na alínea o) e q) do n.º 1 do
artigo 92.º da Lei n.º 62/2007 de 10 de setembro, da alínea w) do n.º 1
do artigo 33.º e ouvido o Senado Académico, nos termos do disposto na
alínea a) do n.º 3 do artigo 38.º dos Estatutos da Universidade do Algarve,
homologados pelo Despacho Normativo n.º 65/2008, publicados no
Diário da República n.º 246 de 22 de setembro, aprovo o Regulamento
da Comissão de Ética da Universidade do Algarve.
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 113.º da Lei
n.º 62/2007 de 10 de setembro, o projeto que esteve na génese do presente Regulamento foi objeto de discussão pública, tendo sido para
o efeito amplamente divulgado através da sua publicação no Diário
da República n.º 199 de 16 de outubro de 2018 e no sítio da Internet
https://www.ualg.pt/content/documentos-ualg, durante o prazo de 30
(trinta) dias, e audição do Senado Académico, em conformidade com o
disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 38.º dos Estatutos da Universidade do Algarve, homologados pelo Despacho Normativo n.º 65/2008,
publicados no Diário da República n.º 246 de 22 de dezembro, findo os
quais, foi em definitivo aprovado o Regulamento da Comissão de Ética
da Universidade do Algarve.

I — Disposições Gerais
Artigo 1.º
Objeto
O presente regulamento estabelece as regras de composição e funcionamento da Comissão de Ética da Universidade do Algarve, doravante
designada por CE-UALG.

Artigo 2.º
Natureza e Atribuições
1 — A CE-UALG é um órgão colegial, multidisciplinar e independente, de natureza consultiva, que tem por missão promover
a reflexão e contribuir para a definição de orientações, visando a
consolidação de uma política de salvaguarda de princípios éticos,
bioéticos e deontológicos nas áreas da investigação científica, do
ensino, da interação com a sociedade e no funcionamento geral da
Universidade.
2 — A CE-UALG zela pela observância e promoção de padrões de
qualidade ética, nomeadamente de integridade e honestidade, bem como
dos princípios deontológicos na atividade das unidades que integram
a Universidade do Algarve e na conduta dos seus membros nas áreas
referidas no número anterior.

II — Composição e Competências
Artigo 3.º
Composição
1 — A CE-UALG é constituída por 7 (sete) a 9 (nove) membros,
designados e empossados pelo Reitor, ouvidos os Diretores das Unidades Orgânicas, devendo ser cumprido um critério de interdisciplinaridade.
2 — Dos membros a que se refere o número anterior, 2 (dois)
a 3 (três) membros da CE-UALG são personalidades externas à
Universidade, de forma a garantir os valores culturais e morais da
comunidade, devendo o órgão funcionar com um número ímpar de
membros.
3 — A designação de membros internos deve garantir um representante dos estudantes e um trabalhador não docente.
4 — A CE-UALG pode constituir comissões especializadas e solicitar
a colaboração de outros técnicos ou peritos, sempre que o considere
necessário.
5 — Os membros dos órgãos de direção ou gestão da Universidade
não podem fazer parte da CE-UALG.
6 — O Presidente, o Vice-presidente e o Secretário da CE-UALG são
eleitos de entre os seus membros.
7 — O Vice-presidente substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos.
Artigo 4.º
Mandato
1 — A duração do mandato dos membros da CE-UALG é de 4
(quatro) anos, a contar da data da sua nomeação, podendo ser renovado uma única vez, por idêntico período, devendo, para o efeito,
ser obtida a anuência dos mesmos até 60 (sessenta) dias antes do
respetivo termo.
2 — Qualquer membro poderá renunciar ao seu mandato desde que o
declare por escrito ao Reitor da Universidade do Algarve, mantendo-se,
porém, em funções até à designação do novo membro, mas nunca por
período superior a 60 (sessenta) dias.
3 — A renúncia considera-se tácita quando o membro faltar injustificadamente mais do que três vezes consecutivas às reuniões da
Comissão.
4 — Os membros da CE-UALG podem ser destituídos pelo Reitor,
após audição da própria Comissão, verificando-se situação de justa
causa, nomeadamente o incumprimento dos seus deveres.

ANEXO II
Competências específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde
Materna, Obstétrica e Ginecológica
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São critérios para avaliação da CM os seguintes parâmetros:
Perfil enquadrado em áreas ou funções relevantes — 71 a 100 pontos.
Perfil enquadrado noutras áreas ou funções — até 70 pontos (inclusive).
2 — O júri procede à Avaliação do Percurso Científico e Curricular
(APCC) dos/as candidatos/as em obediência aos critérios adotados utilizando uma escala inteira de 0 a 100, sendo a classificação e ordenação
final obtida pela média das pontuações atribuídas a cada candidato/a
por cada um dos elementos do júri. Em caso de empate, o/a presidente
do júri tem voto de qualidade.
X — Entrevista Profissional de Seleção (EPS)
1 — Finda a avaliação curricular, são admitidos/as à Entrevista Profissional de Seleção (EPS) os/as candidatos/as seriados/as nos 3 primeiros lugares, considerando-se excluídos/as do concurso os/as restantes
candidatos/as.
2 — A entrevista tem como objetivo clarificar aspetos relacionados
com as competências metodológicas e resultados da investigação do/a
candidato/a, e tem uma duração estimada de 20 minutos.
3 — São critérios de avaliação da entrevista o nível de conhecimento
científico demonstrado pelo/a candidato, bem como as respostas às
questões colocadas pelo júri e as suas perspetivas de desenvolvimento
no lugar para a qual está a concorrer.
4 — A avaliação da entrevista é expressa numa escala numérica de
0 a 100.
5 — A classificação de cada candidato/a na entrevista é obtida pela
média das pontuações de cada um dos elementos do júri.
XI — Ordenação final
1 — A ordenação final dos candidatos admitidos à Entrevista Profissional de Seleção resulta de uma classificação final (CF), que resulta
por sua vez da média ponderada das avaliações obtidas nos diferentes
métodos de seleção atribuindo -se um fator de ponderação de 90 % à
avaliação do Percurso Científico e Curricular (APCC) e 10 % à entrevista
profissional de seleção (EPS), segundo a seguinte fórmula:
CF = 90 % APCC + 10 % EPS
2 — Em caso de empate, o/a presidente do júri tem voto de qualidade.
XII — Audiência de interessados/as
1 — Das listas de candidatos/as admitidos/as e excluídos/as em requisitos gerais e em mérito absoluto, bem como da lista de classificação
final e ordenação dos/as candidatos/as, há lugar a audiência de interessados/as, nos termos do disposto nos artigos 121.º e 122.º do Código
do Procedimento Administrativo, procedendo-se à notificação dos/as
interessados/as por mensagem de correio eletrónico e publicitação no
sítio da internet do ISCTE-IUL.
2 — O processo de concurso poderá ser consultado pelos/as candidatos/as na Unidade de Recursos Humanos, nos termos indicados na
notificação referida no ponto anterior.
XIII — Constituição do júri
Em conformidade com o artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, o júri
é constituído pela Doutora Carla Marina Madureira de Matos Moleiro,
Diretora do CIS-IUL, que preside, pelo Doutor João Daniel de Sousa
Graça, Investigador de Pós-Doutoramento no Instituto de Ciências
Sociais da Universidade de Lisboa e Coordenador do Projeto SUSTAINMEALS e pela Doutora Cristina Isabel Albuquerque Godinho, Professora
Auxiliar Convidada no ISCTE-IUL. É vogal suplente a Doutora Marília
Ester Prada Fernandes, Investigadora do ISCTE-IUL.
XIV — Política de não discriminação e de igualdade de acesso
O ISCTE-IUL promove ativamente uma política de não discriminação e de igualdade de acesso, pelo que nenhum/a candidato/a pode ser
privilegiado/a, beneficiado/a, prejudicado/a ou privado/a de qualquer
direito ou isento/a de qualquer dever em razão, nomeadamente, de
ascendência, idade, sexo, orientação sexual, estado civil, situação
familiar, situação económica, instrução, origem ou condição social,
património genético, capacidade de trabalho reduzida, deficiência,
doença crónica, nacionalidade, origem étnica ou raça, território de
origem, língua, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação
sindical.
XV — Nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, o/a
candidato/a com deficiência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal. Os/as
candidatos/as devem declarar no formulário de candidatura, sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade, o tipo de deficiência
e os meios de comunicação/expressão a utilizar no processo de seleção,
nos termos do diploma supramencionado.
1 de abril de 2019. — A Reitora, Maria de Lurdes Rodrigues.
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ORDEM DOS ENFERMEIROS
Regulamento n.º 391/2019
Regulamento das competências específicas do enfermeiro
especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica
Preâmbulo
Com a entrada em vigor das alterações ao Estatuto da Ordem dos
Enfermeiros introduzidas pela Lei n.º 156/2015, de 16 de setembro, o
Estatuto da Ordem dos Enfermeiros identifica os títulos profissionais
de Enfermeiro Especialista passíveis de serem atribuídos, conforme
se encontra estabelecido no seu artigo 40.º, os quais correspondem
aos seguintes: Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde
Materna e Obstétrica; Enfermeiro Especialista em Enfermagem de
Saúde Infantil e Pediátrica; Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica; Enfermeiro Especialista em
Enfermagem de Reabilitação; Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica; Enfermeiro Especialista em Enfermagem
Comunitária.
Ainda de acordo com as alterações introduzidas pela referida Lei
n.º 156/2015, o título de Enfermeiro Especialista é atribuído ao detentor
do título de Enfermeiro, após ponderação dos processos formativos e
da certificação de competências, numa área clínica de especialização,
nos termos do regulamento da especialidade, aprovado pela Ordem
dos Enfermeiros e homologado pelo membro do Governo responsável
pela área da saúde.
Nesse sentido, e atentas as referidas alterações, importa aprovar o
presente Regulamento, que tem por objeto definir o perfil de competências específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde
Materna e Obstétrica.
Nesta conformidade, nos termos conjugados da alínea c) do n.º 1 do
artigo 42.º do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, após aprovação em
Assembleia de Colégio, em 26 de janeiro de 2018, a Mesa do Colégio da
Especialidade de Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica apresentou
ao Conselho Diretivo, a sua proposta de Regulamento, tendo o mesmo
sido aprovado na reunião de 18 de abril de 2018.
Foi ouvido o Conselho de Enfermagem, nos termos e para os efeitos
do disposto na alínea a) do artigo 37.º, emitido Parecer pelo Conselho
Jurisdicional, em observância dos termos conjugados da alínea h), do
n.º 1 do artigo 27.º e da alínea h), do n.º 1 do artigo 32.º, todos do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, tendo a proposta de Regulamento
sido submetida a consulta pública dos membros do respetivo Colégio
da Especialidade, nos termos do disposto no artigo 101.º do Código de
Procedimento Administrativo.
Assim,
A Assembleia Geral da Ordem dos Enfermeiros, reunida em sessão
ordinária no dia 12 de maio de 2018, ao abrigo do disposto nas alíneas i)
e o) do artigo 19.º do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, aprovou o
presente Regulamento de Competências Específicas do Enfermeiro
Especialista em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica, tendo-se
verificado, em fevereiro de 2019, no dia seguinte ao fim do prazo, a
concessão tácita da homologação pelo Ministério da Saúde, nos termos
da alínea c) do n.º 1 do artigo 42.º, alínea h) do n.º 1 do artigo 27.º,
alínea i) do artigo 19.º, todos do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros e
no n.º 3 do artigo 17.º da Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, pelo que se
procede à respetiva publicação:
Artigo 1.º
Objeto
O presente regulamento define o perfil das competências específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Materna e
Obstétrica.
Artigo 2.º
Âmbito e Finalidade
O perfil de competências específicas do Enfermeiro Especialista
em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica integra, junto com o
perfil das competências comuns, o conjunto de competências clínicas
especializadas que visa prover um enquadramento regulador para a
certificação das competências e comunicar aos cidadãos o que podem
esperar.
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Artigo 3.º
Conceitos
Os termos utilizados no presente Regulamento regem-se pelas definições previstas no artigo 3.º do Regulamento que estabelece as competências comuns dos enfermeiros especialistas.
Artigo 4.º
Competências específicas do enfermeiro especialista
em enfermagem de saúde materna e obstétrica
1 — As competências do Enfermeiro Especialista e Enfermagem de
Saúde Materna e Obstétrica são as seguintes:
a) Cuida a mulher inserida na família e comunidade no âmbito do
planeamento familiar e durante o período preconcecional;
b) Cuida a mulher inserida na família e comunidade durante o período
pré-natal;
c) Cuida a mulher inserida na família e comunidade durante o trabalho de parto;
d) Cuida a mulher inserida na família e comunidade durante o período
pós-natal;
e) Cuida a mulher inserida na família e comunidade durante o período
do climatério;
f) Cuida a mulher inserida na família e comunidade a vivenciar processos de saúde/doença ginecológica;
g) Cuida o grupo-alvo (mulheres em idade fértil) inserido na comunidade.
2 — Cada competência prevista no número anterior é apresentada com
descritivo, unidades de competência e critérios de avaliação no Anexo I
do presente Regulamento, o qual faz parte integrante deste.
Artigo 5.º
Norma revogatória
Com a publicação deste documento é revogado o Regulamento
n.º 127/2011, aprovado pela Assembleia Geral da Ordem dos Enfermeiros e publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 35, de 18
de fevereiro.
Artigo 6.º
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação no Diário da República.
ANEXO I
Competências Específicas do Enfermeiro Especialista
em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica
Em concordância com o conceito alvo de intervenção, definido e
assente na premissa que “os cuidados de enfermagem tomam por foco

Unidades de competência

de atenção a promoção dos projetos de saúde que cada pessoa vive e
persegue”, define-se a Mulher no âmbito do ciclo reprodutivo como a
entidade beneficiária de cuidados de enfermagem desta especialidade,
tendo subjacente o pressuposto de que a pessoa, como ser sociável e
agente intencional de comportamentos é um ser único, com dignidade
própria e direito a autodeterminar-se — a Mulher, como a entidade
beneficiária de cuidados de enfermagem desta especialidade, deve
ser entendida numa perspetiva individual como a pessoa no seu todo,
considerando a inter-relação com os conviventes significativos e com
o ambiente no qual vive e se desenvolve, constituído pelos elementos
humanos, físicos, políticos, económicos, culturais e organizacionais;
e numa perspetiva coletiva como grupo-alvo entendido como o conjunto das Mulheres em idade fértil ligadas pela partilha de condições
e interesses comuns.
O enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica assume a responsabilidade pelo exercício das seguintes áreas
de atividade de intervenção: (i) Planeamento familiar e preconcecional — assistência à mulher a vivenciar processos de saúde/doença no
âmbito da sexualidade, do planeamento da família e do período preconcecional; (ii) Gravidez — assistência à mulher a vivenciar processos de
saúde/doença durante o período pré-natal; (iii) Parto — assistência à
mulher a vivenciar processos de saúde/doença durante o trabalho de parto
e parto; (iv) Puerpério — assistência à mulher a vivenciar processos de
saúde/doença durante o período pós-natal; (v) Climatério — assistência
à mulher a vivenciar processos de saúde/doença durante o período peri-menopáusico; (vi) Ginecologia — assistência à mulher a vivenciar processos de saúde/doença ginecológica; (vii) Comunidade — assistência
às mulheres em idade fértil, atuando no ambiente em que vivem e se
desenvolvem, no sentido de promover a saúde sexual e reprodutiva e
prevenir processos de doença.
O enfermeiro especialista de saúde materna e obstétrica — assume
no seu exercício profissional intervenções autónomas em todas as situações de baixo risco, entendidas como aquelas em que estão envolvidos
processos fisiológicos e processos de vida normais no ciclo reprodutivo
da mulher e intervenções autónomas e interdependentes em todas as
situações de médio e alto risco, entendidas como aquelas em que estão
envolvidos processos patológicos e processos de vida disfuncionais no
ciclo reprodutivo da mulher.
Face ao exposto, e em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 4.º
do presente Regulamento, apresenta-se cada competência específica do
enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica,
com descritivo, unidades de competência e critérios de avaliação.
1 — Cuida a mulher inserida na família e comunidade no âmbito do
planeamento familiar e durante o período preconcecional
Descritivo:
Cuida a mulher inserida na família e comunidade no âmbito do planeamento familiar e durante o período preconcecional, estabelecendo e
implementando programas de intervenção e de educação para a saúde de
forma a promover famílias saudáveis, gravidezes planeadas e vivências
positivas da sexualidade e parentalidade.

Critérios de avaliação

1.1 — Promove a saúde da mulher no âm- 1.1.1 — Concebe, planeia, coordena, supervisiona, implementa e avalia programas, projetos e intervenções
bito da saúde sexual, do planeamento
de educação sexual e de saúde preconcecional.
familiar e durante o período precon- 1.1.2 — Concebe, planeia, coordena, supervisiona, implementa e avalia programas, projetos e intervenções
cecional.
de promoção da regulação da fecundidade e da fertilidade.
1.1.3 — Informa e orienta sobre recursos disponíveis na comunidade no âmbito do planeamento familiar
e preconcecional.
1.1.4 — Informa e orienta em matéria de planeamento familiar e preconcecional.
1.1.5 — Promove a decisão esclarecida no âmbito do planeamento familiar e saúde preconcecional.
1.1.6 — Faculta métodos contracetivos e supervisiona a utilização.
1.2 — Diagnostica precocemente e pre- 1.2.1 — Concebe, planeia, coordena, implementa e avalia intervenções de rastreio e de diagnóstico da
vine complicações para a saúde da
situação de saúde da mulher.
mulher no âmbito da saúde sexual, do 1.2.2 — Concebe, planeia, coordena, implementa e avalia intervenções de proteção da saúde e prevenção
planeamento familiar e durante o período
das infeções sexualmente transmissíveis.
1.2.3 — Identifica problemas relacionados com a vivência da sexualidade, referenciando as situações
preconcecional.
que estão para além da sua área de atuação.
1.2.4 — Identifica e monitoriza o potencial de risco preconcecional e obstétrico, referenciando as situações
que estão para além da sua área de atuação.
1.2.5 — Concebe, planeia, implementa e avalia intervenções à mulher com infeção sexualmente transmissível, incluindo os conviventes significativos.
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Unidades de competência

Critérios de avaliação

1.3 — Providencia cuidados à mulher 1.3.1 — Concebe, planeia, implementa e avalia intervenções à mulher com disfunções sexuais, incluindo
com disfunções sexuais, problemas
os conviventes significativos.
de fertilidade e infeções sexualmente 1.3.2 — Concebe, planeia, implementa e avalia intervenções à mulher com problemas de fertilidade,
transmissíveis.
considerando as necessidades de saúde do companheiro.
1.3.3 — Concebe, planeia, implementa e avalia medidas de suporte emocional e psicológico à mulher
com disfunções sexuais e/ou com problemas de fertilidade, incluindo conviventes significativos.
1.3.4 — Coopera com outros profissionais no tratamento da mulher com infeção sexualmente transmissível, incluindo os conviventes significativos.
1.3.5 — Coopera com outros profissionais no tratamento da mulher com problemas de fertilidade, considerando as necessidades de saúde do companheiro.

2 — Cuida a mulher inserida na família e comunidade durante o período pré-natal
Descritivo:
Cuida a mulher inserida na família e comunidade durante o período pré-natal, de forma a potenciar a sua saúde, a detetar e a tratar precocemente
complicações, promovendo o bem-estar materno-fetal.
Unidades de competência

Critérios de avaliação

2.1 — Promove a saúde da mulher durante 2.1.1 — Concebe, planeia, coordena, supervisiona, implementa e avalia programas, projetos e interveno período pré-natal e em situação de
ções de promoção da saúde pré-natal.
abortamento.
2.1.2 — Informa e orienta a mulher sobre sexualidade e contraceção no período pós-aborto.
2.1.3 — Diagnostica e monitoriza a gravidez.
2.1.4 — Promove a decisão esclarecida no âmbito da interrupção voluntária da gravidez, informando e
orientando para os recursos disponíveis na comunidade.
2.1.5 — Informa e orienta sobre estilos de vida saudáveis na gravidez.
2.1.6 — Promove a decisão esclarecida no âmbito da saúde pré-natal, facultando informação à grávida
sobre recursos disponíveis na comunidade.
2.1.7 — Concebe, planeia, coordena, supervisiona, implementa e avalia programas, projetos e intervenções
de promoção da saúde mental na vivência da gravidez.
2.1.8 — Concebe, planeia, coordena, supervisiona, implementa e avalia programas de preparação completa
para o parto e parentalidade responsável.
2.1.9 — Concebe, planeia, coordena, supervisiona, implementa e avalia programas, projetos e intervenções
de promoção do aleitamento materno.
2.1.10 — Promove o plano de parto, aconselha e apoia a mulher na decisão.
2.2 — Diagnostica precocemente e pre- 2.2.1 — Informa e orienta a grávida e conviventes significativos sobre os sinais e sintomas de risco.
vine complicações na saúde da mulher 2.2.2 — Identifica e monitoriza saúde materno-fetal pelos meios clínicos e técnicos apropriados.
durante o período pré-natal e em situa- 2.2.3 — Prescreve exames auxiliares de diagnósticos necessários à deteção de gravidez de risco.
ção de abortamento.
2.2.4 — Identifica e monitoriza desvios à gravidez fisiológica, referenciando as situações que estão para
além da sua área de atuação.
2.2.5 — Identifica e monitoriza desvios ao padrão de adaptação à gravidez, referenciando as situações
que estão para além da sua área de atuação.
2.2.6 — Avalia bem-estar materno-fetal pelos meios clínicos e técnicos apropriados.
2.2.7 — Avalia e determina a adequação da estrutura pélvica em relação ao feto.
2.2.8 — Concebe, planeia, implementa e avalia intervenções com a finalidade de potenciar uma gravidez
saudável.
2.2.9 — Identifica e monitoriza trabalho de abortamento.
2.2.10 — Concebe, planeia, implementa e avalia intervenções com a finalidade de potenciar a saúde da
mulher durante o abortamento e após o aborto.
2.2.11 — Identifica complicações pós-aborto, referenciando as situações que estão para além da sua
área de atuação.
2.3 — Providencia cuidados à mulher e 2.3.1 — Informa e orienta sobre medidas de suporte para alívio dos desconfortos da gravidez.
facilita a sua adaptação, durante o pe- 2.3.2 — Concebe, planeia, implementa e avalia intervenções à mulher com desvios ao padrão de adapríodo pré-natal e em situação de abortação à gravidez.
tamento.
2.3.3 — Concebe, planeia, implementa e avalia intervenções à mulher com patologia associada e/ou
concomitante com a gravidez.
2.3.4 — Coopera com outros profissionais no tratamento da mulher com complicações da gravidez, ainda
que com patologia associada e/ou concomitante.
2.3.5 — Aplica medidas de suporte básico de vida à mulher em situação crítica.
2.3.6 — Assume a decisão de transferir, assegura a transferência e cuida da grávida durante o transporte.
2.3.7 — Concebe, planeia, implementa e avalia intervenções à mulher com complicações pós-aborto.
2.3.8 — Concebe, planeia, implementa e avalia intervenções de apoio à mulher, incluindo conviventes
significativos, durante o período de luto em caso de abortamento.
2.3.9 — Coopera com outros profissionais no tratamento da mulher com complicações pós-aborto.

3 — Cuida a mulher inserida na família e comunidade durante o trabalho de parto
Descritivo
Cuida a mulher inserida na família e comunidade durante o trabalho de parto, efetuando o parto em ambiente seguro, no sentido de otimizar a
saúde da parturiente e do recém-nascido na sua adaptação à vida extrauterina.
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Unidades de competência

Critérios de avaliação

3.1 — Promove a saúde da mulher du- 3.1.1 — Atua de acordo com o plano de parto estabelecido com mulher, garantindo intervenções de
rante o trabalho de parto e otimiza a
qualidade e risco controlado.
adaptação do recém-nascido à vida 3.1.2 — Garante um ambiente seguro durante o trabalho de parto e parto.
3.1.3 — Concebe, planeia, implementa e avalia intervenções de promoção do conforto e bem-estar da
extrauterina.
mulher e conviventes significativos.
3.1.4 — Concebe, planeia, implementa e avalia intervenções de promoção da vinculação mãe/pai/recém-nascido/conviventes significativos.
3.1.5 — Concebe, planeia, implementa e avalia intervenções de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno.
3.1.6 — Coopera com outros profissionais na implementação de intervenções de promoção, prevenção
e controlo da dor.
3.2 — Diagnostica precocemente e pre- 3.2.1 — Identifica e monitoriza trabalho de parto.
vine complicações para a saúde da mu- 3.2.2 — Identifica e monitoriza o risco materno-fetal durante o trabalho de parto e parto, referenciando
lher e do recém-nascido.
as situações que estão para além da sua área de atuação.
3.2.3 — Identifica e monitoriza desvios ao padrão normal de evolução do trabalho de parto, referenciando
as situações que estão para além da sua área de atuação.
3.2.4 — Avalia e determina a adequação da estrutura pélvica em relação ao feto durante o trabalho de
parto.
3.2.5 — Concebe, planeia, implementa e avalia intervenções adequadas à evolução do trabalho de parto,
otimizando as condições de saúde da mãe e do feto.
3.2.6 — Aplica as técnicas adequadas na execução do parto de apresentação cefálica e, em caso de
urgência, do parto de apresentação pélvica.
3.2.7 — Assegura a avaliação imediata do recém-nascido implementando medidas de suporte na adaptação à vida extrauterina.
3.2.8 — Assegura reanimação do recém-nascido em situação de emergência.
3.2.9 — Coopera com outros profissionais no tratamento do recém-nascido com alterações morfológicas
e funcionais.
3.2.10 — Identifica alterações morfológicas e funcionais do recém-nascido, referenciando as que estão
para além da sua área de atuação.
3.3 — Providencia cuidados à mulher com 3.3.1 — Concebe, planeia, implementa e avalia medidas de suporte emocional e psicológico à parturiente
patologia associada e/ou concomitante
e à mulher em trabalho de parto, incluindo conviventes significativos.
com a gravidez e/ou com o trabalho de 3.3.2 — Concebe, planeia, implementa e avalia intervenções à parturiente com patologia associada e/ou
parto.
concomitante com a gravidez durante o trabalho de parto.
3.3.3 — Concebe, planeia, implementa e avalia intervenções à parturiente em caso de retenção de placenta,
efetuando em caso de urgência, extração manual e revisão uterina.
3.3.4 — Avalia a integridade do canal de parto e aplica técnicas de reparação, referenciando as situações
que estão para além da sua área de atuação.
3.3.5 — Coopera com outros profissionais no tratamento da parturiente com complicações da gravidez
e do parto.
3.3.6 — Assume a decisão de transferir, assegura a transferência e cuida da parturiente durante o transporte.

4 — Cuida a mulher inserida na família e comunidade durante o período pós-natal
Descritivo
Cuida a mulher inserida na família e comunidade durante o período pós-natal, no sentido de potenciar a saúde da puérpera e do recém-nascido,
apoiando o processo de transição e adaptação à parentalidade:

Unidades de competência

Critérios de avaliação

4.1 — Promove a saúde da mulher e recém- 4.1.1 — Informa e orienta sobre recursos disponíveis na comunidade passíveis de responder às necessi-nascido no período pós-natal.
dades da puérpera e do recém-nascido, promovendo a decisão esclarecida.
4.1.2 — Informa e orienta a mulher sobre crescimento, desenvolvimento, sinais e sintomas de alarme
no recém-nascido.
4.1.3 — Informa e orienta a mulher sobre sexualidade e contraceção no período pós-parto.
4.1.4 — Concebe, planeia, implementa e avalia intervenções de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno.
4.1.5 — Concebe, planeia, implementa e avalia intervenções de promoção e apoio à adaptação pós-parto.
4.1.6 — Concebe, planeia, coordena, supervisiona, implementa e avalia programas, projetos e intervenções
de promoção da saúde mental na vivência do puerpério, potenciando a parentalidade responsável.
4.2 — Diagnostica precocemente e pre- 4.2.1 — Informa, orienta e apoia a mãe no auto cuidado e a cuidar do seu filho.
vine complicações para a saúde da mu- 4.2.2 — Identifica e monitoriza alterações aos processos de transição e adaptação à parentalidade, refelher e recém-nascido durante o período
renciando as situações que estão para além da sua área de atuação.
pós-natal.
4.2.3 — Identifica e monitoriza o estado de saúde da puérpera e do recém-nascido, referenciando as
situações que estão para além da sua área de atuação.
4.2.4 — Identifica complicações pós-parto, referenciando as situações que estão para além da sua área
de atuação.
4.2.5 — Concebe, planeia, implementa e avalia intervenções com a finalidade de potenciar a saúde da
mulher após o parto.
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Unidades de competência

Critérios de avaliação

4.3 — Providencia cuidados nas situa- 4.3.1 — Concebe, planeia, implementa e avalia medidas de suporte emocional e psicológico à puérpera,
ções que possam afetar negativamente
incluindo conviventes significativos.
a saúde da mulher e recém-nascido no 4.3.2 — Concebe, planeia, implementa e avalia intervenções de recuperação pós-parto.
período pós-natal.
4.3.3 — Concebe, planeia, implementa e avalia medidas corretivas ao processo de aleitamento materno.
4.3.4 — Concebe, planeia, implementa e avalia intervenções à mulher com complicações pós-parto.
4.3.5 — Concebe, planeia, implementa e avalia intervenções à puérpera com patologia associada e/ou
concomitante.
4.3.6 — Concebe, planeia, implementa e avalia intervenções de apoio à mulher, incluindo conviventes
significativos, em caso de alterações morfológicas e/ou funcionais do recém-nascido.
4.3.7 — Concebe, planeia, implementa e avalia intervenções de apoio à mulher, incluindo conviventes
significativos, durante o período de luto em caso de morte fetal/neonatal.
4.3.8 — Coopera com outros profissionais no tratamento da mulher com complicações pós-parto.
4.3.9 — Coopera com outros profissionais no tratamento da puérpera com patologia associada e/ou
concomitante.
4.3.10 — Coopera com outros profissionais no tratamento do recém-nascido com problemas de saúde
no período neonatal.
4.3.11 — Assume a decisão de transferir, assegura a transferência e cuida da puérpera e do recém-nascido
durante o transporte.
5 — Cuida a mulher inserida na família e comunidade durante o período do climatério
Descritivo
Cuida a mulher inserida na família e comunidade durante o período do climatério, no sentido de potenciar a saúde, apoiando o processo de
transição e adaptação à menopausa.
Unidades de competência

Critérios de avaliação

5.1 — Promove a saúde da mulher 5.1.1 — Concebe, planeia, coordena, supervisiona, implementa e avalia programas, projetos e intervenções
de rastreio e de promoção da saúde durante o climatério.
apoiando o processo de transição à
menopausa.
5.1.2 — Concebe, planeia, coordena, supervisiona, implementa e avalia programas, projetos e intervenções
de promoção da saúde mental na vivência da menopausa.
5.1.3 — Informa e orienta a mulher com alterações associadas ao climatério.
5.1.4 — Informa e orienta a mulher sobre os recursos disponíveis, promovendo a decisão esclarecida.
5.2 — Diagnostica precocemente e pre- 5.2.1 — Concebe, planeia, coordena, supervisiona, implementa e avalia intervenções de proteção da
vine complicações para a saúde da musaúde e prevenção das alterações associadas ao climatério.
lher durante o período do climatério. 5.2.2 — Identifica e monitoriza o estado de saúde da mulher no climatério, referenciando as situações
que estão para além da sua área de atuação.
5.2.3 — Identifica e monitoriza o potencial de risco de doenças causadas pelo decréscimo da função
ovárica, referenciando as situações que estão para além da sua área de atuação.
5.2.4 — Identifica alterações físicas, psicológicas, emocionais e sexuais decorrentes do climatério,
referenciando as situações que estão para além da sua área de atuação.
5.2.5 — Concebe, planeia, implementa e avalia intervenções à mulher com alterações associadas ao
climatério.
5.3 — Providencia cuidados à mulher 5.3.1 — Concebe, planeia, implementa e avalia intervenções à mulher com disfunções sexuais associadas
que vivencia processos de adaptação
ao climatério, incluindo os conviventes significativos.
à menopausa.
5.3.2 — Concebe, planeia, implementa e avalia intervenções à mulher com patologia associada e/ou
concomitante ao climatério.
5.3.3 — Concebe, planeia, implementa e avalia medidas de suporte emocional e psicológico à mulher
com complicações associadas ao climatério., incluindo conviventes significativos.
5.3.4 — Coopera com outros profissionais no tratamento da mulher com complicações associadas ao
climatério.
6 — Cuida a mulher inserida na família e comunidade a vivenciar processos de saúde/doença ginecológica
Descritivo
Cuida a mulher inserida na família e comunidade a vivenciar processos de saúde/doença ginecológica no sentido de potenciar a saúde.
Unidades de competência

Critérios de avaliação

6.1 — Promove a saúde ginecológica da 6.1.1 — Concebe, planeia, coordena, supervisiona, implementa e avalia programas, projetos e intervenções
de rastreio no sentido de promover a saúde ginecológica.
mulher.
6.1.2 — Informa e orienta a mulher sobre saúde ginecológica.
6.1.3 — Informa e orienta a mulher sobre recursos da comunidade no âmbito da saúde ginecológica,
promovendo a decisão esclarecida.
6.2 — Diagnostica precocemente e pre- 6.2.1 — Diagnostica e monitoriza potencial de risco da mulher para afeções do aparelho genito-urinário
vine complicações relacionadas com
e/ou mama.
afeções do aparelho genito-urinário 6.2.2 — Diagnostica e monitoriza afeções do aparelho genito-urinário e/ou mama, referenciando as
e/ou mama.
situações que estão para além da sua área de atuação.
6.2.3 — Concebe, planeia, implementa e avalia intervenções à mulher com afeções do aparelho genito-urinário e/ou mama, incluindo os conviventes significativos.
6.2.4 — Coopera com outros profissionais no diagnóstico das afeções do aparelho genito-urinário e/ou mama.
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Unidades de competência

Critérios de avaliação

6.3 — Providencia cuidados à mulher com 6.3.1 — Informa e orienta a mulher em tratamento de afeções do aparelho genito-urinário e/ou mama.
afeções do aparelho genito-urinário e/ou 6.3.2 — Concebe, planeia implementa e avalia intervenções à mulher em tratamento de afeções do
mama e facilita a sua adaptação à nova
aparelho genito-urinário e/ou mama.
situação.
6.3.3 — Concebe, planeia, implementa e avalia medidas de suporte emocionais e psicológicas à mulher
em tratamento de afeções do aparelho genito-urinário e/ou mama, incluindo os conviventes significativos.
6.3.4 — Concebe, planeia, implementa e avalia intervenções à mulher com complicações pós-cirúrgicas
de afeções do aparelho genito-urinário e/ou mama.
6.3.5 — Coopera com outros profissionais no tratamento da mulher com afeções do aparelho genito-urinário e/ou mama.
7 — Cuida o grupo-alvo (mulheres em idade fértil) inserido na comunidade
Descritivo
Cuida o grupo-alvo promovendo cuidados de qualidade, culturalmente sensíveis e congruentes com as necessidades da população:
Unidades de competência

Critérios de avaliação

7.1 — Promove a saúde do grupo alvo 7.1.1 — Identifica infraestruturas de saúde da comunidade e as condições de acesso.
7.1.2 — Gere os recursos disponíveis na comunidade para dar resposta em situação de urgência/emergência e de transporte.
7.1.3 — Diagnostica e monitoriza o estado de saúde das mulheres em idade fértil.
7.1.4 — Identifica necessidades em cuidados de enfermagem relacionadas com a saúde sexual e reprodutiva.
7.1.5 — Identifica as causas diretas e indiretas da morbi-mortalidade materna e neonatal utilizando o
conhecimento epidemiológico.
7.1.6 — Desenvolve estratégias para promover cuidados seguros em diferentes ambientes de nascimento.
7.1.7 — Advoga e promove estratégias de “empowerment” para as mulheres em idade fértil.
7.1.8 — Advoga o cumprimento da legislação em vigor relacionada com a saúde reprodutiva e maternidade/paternidade.
7.2 — Diagnostica precocemente e inter- 7.2.1 — Concebe, planeia, coordena, supervisiona, implementa e avalia programas, projetos e intervenções
no sentido de responder às necessidades de saúde sexual e reprodutiva.
vêm no grupo alvo no sentido de prevenir complicações na área da saúde 7.2.2 — Valoriza as práticas de saúde tradicionais e contemporâneas, gerindo os seus riscos e benefícios
sexual e reprodutiva.
para a saúde das mulheres em idade fértil.
7.2.3 — Gere os benefícios e riscos dos locais de nascimento disponíveis.
7.2.4 — Avalia e dá parecer sobre condições apropriadas à prática clínica.
7.2.5 — Aplica o programa nacional de vacinação e informa sobre as condições de acesso aos serviços
de imunização.
7.3 — Intervém na minimização das 7.3.1 — Concebe, planeia, coordena, supervisiona, implementa e avalia programas, projetos e intervenções
causas de morbi-mortalidade maternono sentido de minimizar as causas diretas e indiretas de morbi-mortalidade materno-fetal.
-fetal.
7.3.2 — Coopera com outros profissionais em programas, projetos e intervenções para melhorar a qualidade global dos serviços no âmbito da saúde sexual e reprodutiva.
12 de maio de 2018. — A Bastonária, Ana Rita Pedroso Cavaco.
Regulamento n.º 392/2019
Regulamento das competências específicas do enfermeiro
especialista em Enfermagem de Reabilitação
Preâmbulo
A reabilitação, enquanto especialidade multidisciplinar, compreende
um corpo de conhecimentos e procedimentos específicos que permite
ajudar as pessoas com doenças agudas, crónicas ou com as suas sequelas
a maximizar o seu potencial funcional e independência. Os seus objetivos
gerais são melhorar a função, promover a independência e a máxima
satisfação da pessoa e, deste modo, preservar a autoestima.
O Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação concebe,
implementa e monitoriza planos de enfermagem de reabilitação diferenciados, baseados nos problemas reais e potenciais das pessoas. O
nível elevado de conhecimentos e experiência acrescida permitem-lhe
tomar decisões relativas à promoção da saúde, prevenção de complicações secundárias, tratamento e reabilitação maximizando o potencial
da pessoa.
A sua intervenção visa promover o diagnóstico precoce e ações preventivas de enfermagem de reabilitação, de forma a assegurar a manutenção
das capacidades funcionais dos clientes, prevenir complicações e evitar
incapacidades, assim como proporcionar intervenções terapêuticas que
visam melhorar as funções residuais, manter ou recuperar a indepen-
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dência nas atividades de vida, e minimizar o impacto das incapacidades
instaladas (quer por doença ou acidente) nomeadamente, ao nível das
funções neurológica, respiratória, cardíaca, ortopédica e outras deficiências e incapacidades. Para tal, utiliza técnicas e tecnologias específicas de
reabilitação e intervém na educação dos clientes e pessoas significativas,
no planeamento da alta, na continuidade dos cuidados e na reintegração
das pessoas na família e na comunidade, proporcionando-lhes assim, o
direito à dignidade e à qualidade de vida.
O avanço no conhecimento requer que o Enfermeiro Especialista
em Enfermagem de Reabilitação incorpore continuamente as novas
descobertas da investigação na sua prática, desenvolvendo uma prática
baseada na evidência, orientada para os resultados sensíveis aos cuidados
de enfermagem, participando também em projetos de investigação que
visem aumentar o conhecimento e desenvolvimento de competências
dentro da sua especialização.
Com a entrada em vigor das alterações ao Estatuto da Ordem dos
Enfermeiros introduzidas pela Lei n.º 156/2015, de 16 de setembro,
identificam-se os títulos profissionais de Enfermeiro Especialista passíveis de serem atribuídos, estabelecendo no seu artigo 40.º que a Ordem
atribui os títulos de: Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde
Materna e Obstétrica; Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde
Infantil e Pediátrica; Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde
Mental e Psiquiátrica; Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação; Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica;
Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária.

ANEXO III
Parecer da Comissão de Ética da Unidade de Investigação em Ciências da Saúde:
Enfermagem (UICISA: E) da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

