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Argumentação da contestação enviada à Direção-Geral da Saúde  
sobre partos na água no Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 

 
 
I. De acordo com o previsto no Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros (REPE), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 161/96, de 4 de Setembro: 
 
«- Enfermeiro é o profissional habilitado com um curso de enfermagem legalmente reconhecido, a quem foi atribuído 
um título profissional que lhe reconhece competência científica, técnica e humana para a prestação de cuidados de 
enfermagem gerais ao indivíduo, família, grupos e comunidade, aos níveis da prevenção primária, secundária e 
terciária. 

- Enfermeiro especialista é o enfermeiro habilitado com um curso de especialização em enfermagem ou com 
um curso de estudos superiores especializados em enfermagem, a quem foi atribuído um título profissional 
que lhe reconhece competência científica, técnica e humana para prestar, além de cuidados de enfermagem 
gerais, cuidados de enfermagem especializados na área da sua especialidade. 
- Cuidados de enfermagem são as intervenções autónomas ou interdependentes a realizar pelo enfermeiro 
no âmbito das suas qualificações profissionais. 
- Consideram-se autónomas as ações realizadas pelos enfermeiros, sob sua única e exclusiva iniciativa e 
responsabilidade, de acordo com as respetivas qualificações profissionais, seja na prestação de cuidados, na 
gestão, no ensino, na formação ou na assessoria, com os contributos na investigação em enfermagem. 
- Consideram-se interdependentes as ações realizadas pelos enfermeiros de acordo com as respetivas 
qualificações profissionais, em conjunto com outros técnicos, para atingir um objetivo comum, decorrentes de 
planos de ação previamente definidos pelas equipas multidisciplinares em que estão integrados e das 
prescrições ou orientações previamente formalizadas. 
- Os enfermeiros têm uma atuação de complementaridade funcional relativamente aos demais profissionais 
de saúde, mas dotada de idêntico nível de dignidade e autonomia de exercício profissional.» 
 

II. Por sua vez, a Diretiva 2005/36/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Setembro de 2005, relativa ao 
reconhecimento das qualificações profissionais, alterada pela Diretiva 2013/55/UE, determina, no que para esta 
matéria é relevante, que: 
 

«- Os Estados-Membros assegurarão que as parteiras (em Portugal, enfermeiros especialistas em 
enfermagem de saúde materna e obstétrica) estejam habilitadas, pelo menos, para o acesso e o exercício das 
seguintes atividades: 

• Diagnosticar a gravidez, vigiar a gravidez normal, efetuar os exames necessários à vigilância da evolução 
da gravidez normal; 
• Prescrever ou aconselhar os exames necessários ao diagnóstico mais precoce possível da gravidez de 
risco; 
• Estabelecer programas de preparação para a paternidade e de preparação completa para o parto, incluindo 
o aconselhamento em matéria de higiene e de alimentação; 
• Assistir a parturiente durante o trabalho de parto e vigiar o estado do feto in utero pelos meios clínicos e 
técnicos apropriados; 
• Fazer o parto normal quando se trate de apresentação de cabeça incluindo, se for necessário, a 
episiotomia, e, em caso de urgência, do parto em caso de apresentação pélvica; 
• Detetar na mãe ou no filho sinais reveladores de anomalias que exijam a intervenção de um médico e 
auxiliar este último em caso de intervenção; tomar as medidas de urgência que se imponham na ausência 
do médico, designadamente a extração manual da placenta, eventualmente seguida de revisão uterina 
manual; 
• Examinar e assistir o recém-nascido; tomar todas as iniciativas que se imponham em caso de necessidade 
e praticar, se for caso disso, a reanimação imediata; 
• Cuidar da parturiente, vigiar o puerpério e dar todos os conselhos necessários para tratar do recém-
nascido, garantindo-lhe as melhores condições de evolução.» 

 



III. No mesmo sentido dispõe a Lei n.º 9/2009, de 4 de Março, que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva 
n.º 2005/36/CE. 
 
IV. Também o Regulamento n.º 127/2011 (Regulamento das Competências Específicas do Enfermeiro Especialista 
em Enfermagem de Saúde Materna, Obstétrica e Ginecológica), aprovado em Assembleia Geral da Ordem dos 
Enfermeiros, de 20/11/2010 e publicado em Diário da República a 18/2/2011, define na competência H3 do enfermeiro 
especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica: 
 

«- Cuida a mulher inserida na família e comunidade durante o trabalho de parto. 
- Promove a saúde da mulher durante o trabalho de parto e optimiza a adaptação do recém-nascido à vida 
extra-uterina. 
- Actua de acordo com o plano de parto estabelecido com a mulher, garantindo intervenções de qualidade e 
risco controlado. 
- Garante um ambiente seguro durante o trabalho de parto e parto. 
- Diagnostica precocemente e previne complicações para a saúde da mulher e do recém-nascido. 
- Identifica e monitoriza o trabalho de parto. 
- Identifica e monitoriza o risco materno-fetal durante o trabalho de parto e parto, referenciando as situações 
que estão para além da sua área de actuação. 
- Identifica e monitoriza desvios ao padrão normal de evolução do trabalho de parto, referenciando as 
situações que estão para além da sua área de actuação. 
- Avalia e determina a adequação da estrutura pélvica em relação ao feto durante o trabalho de parto. 
- Concebe, planeia, implementa e avalia intervenções adequadas à evolução do trabalho de parto, optimizando 
as condições de saúde da mãe e do feto. 
- Aplica as técnicas adequadas na execução do parto de apresentação cefálica e, em caso de urgência, do 
parto de apresentação pélvica. 
- Assegura a avaliação imediata do recém-nascido implementando medidas de suporte na adaptação à vida 
extra-uterina. 
- Assegura a reanimação do recém-nascido em situação de emergência.» 
 

V. Já nos Estatutos do Centro Hospitalar de Setúbal, aprovados pelo D.L. n.º 233/2005, de 29 de Dezembro, na 
redação do D.L. n.º 244/2012, de 9 de novembro, dispõe-se que: 
 

«- O conselho de administração é composto pelo presidente e um máximo de quatro vogais, que exercem 
funções executivas, em função da dimensão e complexidade do hospital E.P.E., sendo um dos membros o 
diretor clínico e outro o enfermeiro-diretor. 
- Os membros do conselho de administração são designados de entre individualidades que reúnam os 
requisitos previstos no Estatuto do Gestor Público e possuam experiência de gestão empresarial, 
preferencialmente na área da saúde, sendo o diretor clínico um médico, e o enfermeiro-diretor um enfermeiro. 
- Compete ao enfermeiro-diretor a coordenação técnica da atividade de enfermagem do hospital E.P.E., 
velando pela sua qualidade, e, sem prejuízo do disposto em sede do regulamento interno, designadamente: 

• Coordenar a elaboração dos planos de ação de enfermagem apresentados pelos vários serviços a integrar 
no plano de ação global do hospital E.P.E.; 
• Colaborar com o diretor clínico na compatibilização dos planos de ação dos diferentes serviços de ação 
médica.» 

 
VI. Por seu turno, de acordo com o estabelecido no D.L. n.º 188/2003, de 20 de Agosto, aplicável subsidiariamente 
aos hospitais do Serviço Nacional de Saúde com natureza empresarial, nos termos previstos pelo seu art.º 41.º: 
 

«- O diretor clínico responde perante o conselho de administração pela qualidade da assistência prestada, 
dentro das regras da boa prática e da melhor gestão de recursos. 
- O enfermeiro-diretor responde perante o conselho de administração pela qualidade da assistência prestada, 
dentro das regras da boa prática e da melhor gestão de recursos. 
- Compete ao enfermeiro-chefe, para além das competências constantes do Decreto-Lei n.º 437/91, de 8 de 
Novembro, e sua legislação complementar: 

• Supervisionar os cuidados de enfermagem e coordenar, tecnicamente, a atividade de enfermagem; 
• Programar as atividades de enfermagem, definindo, nomeadamente, as obrigações específicas dos 
enfermeiros (…), propondo medidas destinadas a adequar os recursos disponíveis às necessidades, 
nomeadamente quando da elaboração de horários e planos de férias; 
• Propor o nível e tipo de qualificação exigido ao pessoal de enfermagem, em função dos cuidados de 
enfermagem a prestar; 
• Elaborar, de forma articulada, o plano e os relatórios anuais, referentes às atividades de enfermagem; 



• Incrementar métodos de trabalho que favoreçam um melhor nível de desempenho do pessoal de 
enfermagem e responsabilizar-se pela garantia da qualidade dos cuidados de enfermagem prestados.» 

 
VII. Por último, salientamos que no Reino Unido, em 2006, o Royal College of Obstetricians and Gynaecologists e o 
Royal College of Midwives, produziram uma Declaração conjunta advogando o parto aquático (Cf. "Immersion in water 
during labour and birth" Royal College of Midwives/Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. 2006. Joint 
Statement n.1 disponível em:  
http://www.rcog.org.uk/files/rcog-corp/uploaded-files/JointStatmentBirthInWater2006.pdf). 

 

 

Tendo por base o que acima ficou exposto, pode concluir-se que: 
 
1. No contexto das atividades autónomas de Enfermagem, o enfermeiro especialista em Enfermagem de Saúde 
Materna e Obstétrica (EEESMO) dispensa totalmente a intervenção de outros profissionais. 
 
2. A imersão e o parto na água, enquanto parto natural, inserem-se totalmente nas intervenções autónomas e 
são da competência dos enfermeiros especialistas em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica, a pedido 
e/ou com a aceitação da parturiente e observado o consentimento informado, pelo que o aval/prescrição médica prévia 
é totalmente despropositado para a Ordem dos Enfermeiros e ofensivo para os enfermeiros. 
 
3. Embora reconhecendo a existência de casos de extrema gravidade como o prolapso do cordão, o descolamento 
prematuro de placenta normalmente inserida ou a distocia de ombros, a Ordem dos Enfermeiros acentua, 
acompanhando nesta matéria a posição da Mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde Materna e 
Obstétrica, que muitas destas situações (e outras) se devem a intervenções desnecessárias e à má prática clínica, 
como são exemplos: 
 

 A indução/aceleração do trabalho de parto com ocitócicos de forma rotineira, o que induz contrações uterinas 
mais «violentas» e duradouras que, além de incrementarem a sensação dolorosa, incrementam os riscos de 
DPPNI e de rotura uterina.  

 A distocia de ombros é uma intercorrência relativamente frequente em partos em posição de litotomia a mais 
usada nas maternidades portuguesas, com aval das direções do serviço médico, tem uma incidência baixíssima 
quando a mulher tem a liberdade de movimento e de posicionamento para o seu parto. 

 O prolapso do cordão em partos cefálicos, depois da apresentação fetal estar apoiada, é extremamente 
improvável, na ausência de manipulações desnecessárias, mesmo em posição vertical da parturiente. 
 

4. Refira-se, a este propósito, que existem estudos realizados desde há décadas nesta matéria que provam o risco 
reduzido (ou até menor) deste tipo de parto (em relação ao parto «terrestre tradicional» em posição de litotomia). 
Curioso é o facto do Centro Hospitalar de Setúbal EPE, único no país a oferecer o parto na água, ser também 
o único com esta filosofia assistencial a obter taxas de 6% de cesarianas e 6% de partos instrumentados (num 
total de 12% de partos distócicos) conforme estudo apresentado por Enfermeiro Especialista de Enfermagem de 
Saúde Materna e Obstétrica (EEESMO), em Praga, a 3 de junho de 2014, no decurso do 30.º Congresso da 
Confederação Internacional de Parteiras.  
 
No quadro que se segue pode verificar-se ainda que outros indicadores, igualmente importantes, como a taxa de 
analgesia epidural e a taxa de morbilidade neonatal, revelam melhores resultados quando os cuidados são 
implementados exclusivamente por enfermeiros:  
 

Ano   
2013  

 
Metodologi

a 

Taxa 
Cesariana

s 

Taxa 
Partos  

Instrumentalizado
s 

Taxa 
Analgesia 
Epidural 

Taxa 
Episiotomi

a 

Taxa 
Morbilidad
e Neonatal 

a) 

Taxa 
Aleitamento 

Materno 

Imersão e 
parto na 
água 
(amostra 
de 140 
partos) 

6% 6% 0% 0% 0% 100% 

http://www.rcog.org.uk/files/rcog-corp/uploaded-files/JointStatmentBirthInWater2006.pdf


Com 
intervençã
o médica 
(total de 
partos) 

30% 9% 50,3% 13,6% 4,3% 98% 

a) RN’s internados na UCEN (unidade de cuidados especiais neonatais) 
 
Não se entende, portanto, que exista um «boicote» à autonomia dos EEESMO, contra resultados que respeitam as 
metas do Plano Nacional de Saúde que, pelo contrário, deveriam ser fonte de inspiração para todos os profissionais 
de saúde ligados à saúde da mulher e da criança. 
 
5. Em suma, num parto natural, numa gravidez de baixo risco, a presença física de toda uma equipa de 
profissionais de saúde da área materno-infantil, além de dispensável, é contraproducente pois altera todo o 
processo fisiológico e hormonal do trabalho de parto; ainda assim concordamos que a equipa esteja operacional de 
modo a intervir em tempo útil sempre que o EEESMO detete uma qualquer intercorrência que ultrapasse as suas 
competências profissionais. 
 
6. Neste sentido, a posição assumida pela DGS é inaceitável, demonstrando incoerência e parcialidade questionáveis, 
ao pretender entregar a decisão quanto à realização de partos na água ao Diretor Clínico. É no mínimo curioso que, 
sem qualquer tipo de fundamentação, o Diretor-geral de Saúde, numa visão «medicocêntrica» e em claro desrespeito 
pelos melhores interesses do cidadão, aceite esta boa prática desde que autorizada pela classe médica, cuja ordem 
profissional se pronunciou[1] totalmente contra o parto na água, afirmando, do nosso ponto de vista erradamente, os 
seus «riscos acrescidos» e «natureza ainda experimental». 
 
7. Relembramos que a própria Ordem dos Médicos referiu textualmente que o parto na água não fazia parte da sua 
leges artis, nem é ensinado nos seus curricula académicos, pelo que não faz qualquer sentido que seja atribuída, a 
este profissional, a responsabilidade pela sua indicação clínica ou implementação. 
 
8. Ainda analisando a referência à «tradicional verticalidade hierárquica do Enfermeiro ESSMO em relação ao 
Enfermeiro Diretor», diremos que a hierarquia funcional do Enfermeiro Especialista em relação ao Enfermeiro Chefe 
e ao Enfermeiro Diretor resulta, não de uma qualquer tradição que se mantenha mas de imposição da legal, cujas 
disposições fixam nestes profissionais a coordenação técnica da atividade de Enfermagem. 
 
9. Por fim, resulta da legislação aplicável aos hospitais que, tanto o Enfermeiro Diretor como o Diretor Clínico, 
que requerem requisitos equivalentes para efeito de nomeação, integram o órgão Conselho de Administração e se 
apresentam equidistantes relativamente ao Diretor de Serviço, razão pela qual não podemos compreender a 
referência a que o «Diretor de Serviço reporta ao Diretor Clínico da instituição», constante da Comunicação de V. Exa. 

 

                                                           
[1] Resposta da Ordem dos Médicos a um pedido de opinião, datado de 20/03/2014. 


