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das: o desconhecimento de que o feto se encontra em
apresentação pélvica, a recusa da grávida e a relutância
do prestador de cuidados médicos em propor/realizar
a VCE. Em Portugal, em que de forma rotineira se rea-
liza ecografia no terceiro trimestre, conhecem-se as ges-
tações em que o feto se encontra em apresentação pél-
vica no termo mas, em países em que não se encontra
instituída a ecografia no último trimestre, em mais de
metade das gestações o reconhecimento da apresenta-
ção anómala só ocorre durante o trabalho de parto5. As-
sim, é sugerida a introdução da avaliação ecográfica sis-
temática no terceiro trimestre (após as 36 semanas) por-
que, ao permitir identificar o feto em apresentação pél-
vica, possibilita aconselhar o casal quanto à VCE e à via
de parto5. No entanto, mesmo identificando todos os fe-
tos em apresentação pélvica, um número significativo
de gestantes – entre 9 a 45% – declina a oferta da VCE6-10

que também não é recomendada pelos cuidadores por
razões outras que não as contraindicações consen-
suais11,12.

Não se conhece em Portugal a adesão da comunida-
de obstétrica (médicos e enfermeiros) à realização da
VCE, nem qual a resposta das grávidas com fetos em
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Overview and aims: External cephalic version (ECV) is a maneuver that can diminish the cesarean section rate. The ob-
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four women felt anxious before ECV but only 15,1% regretted their decision to undergo ECV. More than 60% would con-
sider this maneuver in a subsequent pregnancy or recommend it to a friend. There was no association between the refer-
red pain and the success of ECV.
Conclusion: ECV is perceived as painful by most women and causes anxiety to a significant number of patients. Therefo-
re, ECV must be attempted by experienced practitioners with careful attention to maternal mood.
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INTRODUÇÃO

Aversão cefálica por manobras externas ou versão
cefálica externa (VCE) é uma manobra que tem

por objectivo converter uma apresentação pélvica
numa apresentação cefálica pela manipulação fetal atra-
vés do abdómen materno. É descrita como uma das es-
tratégias possíveis para reduzir a taxa de cesarianas1,
sendo este um dos pressupostos  da norma de 2015 da
Direção Geral de Saúde2 para a sua implementação. A
recomendação da oferta da VCE a grávidas com feto em
apresentação pélvica no termo, e que não apresentem
contraindicação para tal, é também sugerida por socie-
dades cientificas obstétricas de relevância mundial3,4.

Apesar das recomendações das sociedades médicas,
a VCE é pouco praticada sendo três as razões aponta-
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apresentação pélvica à proposta de VCE. Torna-se, no
entanto, importante conhecer a perspectiva da mulher
que durante a sua gravidez foi sujeita a VCE, no senti-
do de melhorar a prestação de cuidados. No Serviço de
Obstetrícia do Departamento de Obstetrícia, Gineco-
logia e Medicina da Reprodução do Hospital Santa Ma-
ria/Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte
(HSM/CHULN) a VCE é realizada de forma habitual.
Tivemos como objectivo deste estudo, conhecer a per-
cepção da mulher aquando da realização da VCE no
que concerne à informação previamente transmitida, ao
incómodo/dor durante a manobra e ao grau de satisfa-
ção após a sua conclusão.

METODOLOGIA

Foi realizado um estudo descritivo através de uma en-
trevista telefónica, estruturada, tendo sido contactadas
todas as gestantes sujeitas a VCE no Serviço de Obste-
trícia do Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e
Medicina da Reprodução do HSM/CHUNL entre ja-
neiro 2015 e agosto 2018.

As entrevistas foram realizadas por enfermeiras da
Unidade de Medicina Materno Fetal do HSM/CHUNL
entre outubro e novembro de 2018. O estudo foi apro-
vado pela comissão de ética do HSM/CHUNL. No mo-
mento da entrevista foi solicitado o consentimento para
a utilização dos dados adquiridos para o estudo.

A manobra foi sempre executada por médicos com
a colaboração de uma enfermeira e sempre sob tocóli-
se (salbutamol em perfusão) e após evidência cardio-
tocográfica de bem-estar fetal. Após a realização da VCE
foi realizado um traçado cardiotocográfico tendo a ges-
tante tido alta ao fim de uma hora de registo com cri-
térios de bem-estar fetal. Considerou-se a manobra
como tendo sucesso caso se confirmasse a apresentação
cefálica após a sua execução.

Na obtenção dos dados demográficos (idade, etnia,
escolaridade) e a idade gestacional aquando da reali-
zação da manobra foram consultados os registos reali-
zados no momento da intervenção. O guião da entre-
vista foi validado pela realização de um pré teste com
10 casos. Na entrevista a mulher foi interrogada quan-
to ao momento em que lhe foi feita a proposta de VCE
e à informação que dispunha sobre a manobra; foi tam-
bém questionada sobre se tinha procurado/tentado al-
guma outra alternativa de proceder à rotação do feto.
A mulher foi questionada sobre o grau de dor (ausên-
cia de dor/dor ligeira/dor moderada/dor intensa/dor
máxima) durante a VCE. Por fim foi inquirida sobre a
disponibilidade de repetir a manobra e se a recomen-
daria a uma amiga/familiar em que o feto se encontrasse
em apresentação pélvica. Após ter sido feita a colheita
de dados, procedeu-se à análise descritiva das respos-
tas obtidas; para avaliar a influência do sucesso da VCE
na percepção da dor, na recomendação da manobra a
outra grávida e na disponibilidade para uma repetição
da manobra utilizou-se o teste de qui quadrado consi-
derando-se existir significância estatística se p< 0,05.

RESULTADOS

No período em estudo realizaram-se 105 VCE. Res-
ponderam ao contacto 66 mulheres e todas aceitaram
ser entrevistadas. A VCE foi bem-sucedida em 27
(40,9%) destas mulheres.

As características da população entrevistada estão
apresentadas no Quadro I.

A maior parte das mulheres era utente do Serviço de
Obstetrícia do CHUNL (48;72,7%) e tomou conheci-
mento da possibilidade de realizar a manobra ou atra-
vés das consultas externas de Obstetrícia (41; 62,1 %)
ou no internamento (3; 4,5%); treze (19,6%) tomaram
conhecimento sobre a VCE pelo seu médico assistente
que as referenciou ao CHUNL; quatro (6,0%) recorre-
ram à Internet para se informarem sobre a VCE e con-
sultar locais onde pudesse ser executada. A maioria das

QUADRO I. CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO 
ESTUDADA.

n %
Idade <30 17 25,8

30-35 33 50,0
36-40 13 19,7
>40 3 4,5

Etnia Caucasiana 63 95,5
Africana 3 4,5

Escolaridade Licenciatura 40 60,6
Secundário 20 30,3

Básico 6 9,1
Paridade Nuliparas 37 56,1

Multiparas 29 43,9
Idade gestacional 36 semanas 24 36,4

37 semanas 31 47,0
38 semanas 11 16,6
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mulheres (53;80,3%) considerou-se bem informada
quanto à manobra antes da sua realização e 54 (81,8%)
referiu ter sido adequado o momento em que a mesma
lhes foi proposta. No entanto, 13 (19,6%) manifesta-
ram uma maior necessidade de informação.

Na maioria dos casos (56; 84,8%), as mulheres per-
cecionavam a VCE como a alternativa à cesariana, não
vendo o parto pélvico como uma opção. Quinze mu-
lheres (22,7%) tinham experimentado técnicas alter-
nativas (acupunctura, osteopatia, exercícios dentro e
fora de água) antes da VCE.

A manobra de VCE foi percepcionada pelas mulhe-
res de diferentes formas. Seis (9,0%) descreveram a ma-
nobra como indolor, 9 (13,6%) como associada a dor
ligeira, 11 (16,7%) como dor moderada, mas 32
(48,5%) como dor intensa e 8 (12,1%) como dor in-
suportável.

Quando questionadas sobre o estado emocional an-
tes do procedimento, a maioria descreveu estar tran-
quila (34; 51,5%) ou confiante (8; 12,1%) mas 24
(36,4%) encontravam-se ansiosas. Após o procedi-
mento a maioria encontrava-se satisfeita ou tranquila
(39; 59,1%) mas 17 (25,8%) mantinham-se ansiosas e
10 (15,1%) estavam arrependidas da decisão de terem
permitido a realização da manobra.

Questionadas se voltariam a aceitar fazer uma VCE
noutra gravidez, 43 (65,1%) responderam que sim e
apenas 21 ( 31,8%) disseram que não – 2 não respon-
deram. E inquiridas se recomendariam a VCE a uma
amiga ou familiar, 45 (68,2%) responderam afirmati-
vamente e 18(27,3%) afirmaram que não recomenda-
riam - 3 escusaram-se a responder. Não se verificou as-
sociação entre o sucesso da VCE e a intensidade da dor
referida (p= 0,26), a eventual repetição da manobra
numa gestação futura (p =0,07) e a recomendação da
manobra à amiga ou familiar (p=0,4).

DISCUSSÃO

A entrevista conduzida a mulheres que foram sujeitas
a VCE evidenciou que a manobra é um procedimento
incómodo e que, em algumas grávidas, se pode tornar
intolerável. No entanto, apenas uma minoria se arre-
pendeu da decisão e a maioria repetiria a manobra
numa futura gestação, recomendando-a a amigas/fa-
miliares.

Os trabalhos que avaliaram a experiência da grávi-
da sujeita a VCE apontam que a dor/incómodo está pre-
sente de forma significativa num número considerável

de gestantes e o nosso estudo assim o confirma. Impey
e col. refere que a dor surge em mais de 75% das ges-
tantes13, e Fok e col14 que em 20% a dor é sentida como
de intensidade maior que 7/10 numa escala visual ana-
lógica. No estudo de Rinjders e col960% das grávidas
mencionava existir dor significativa durante a VCE e
27% apontavam-na como intensa. No estudo de Pin-
chon e col.8 a experiência da VCE é vista como angus-
tiante por 70% das mulheres. Embora a nossa amostra
não o confirme, o insucesso está associado a uma maior
experiência de dor8,14,15, não sendo claro se é a dor que
impede a realização da manobra – e daí o insucesso –
ou se é a frustração de não ter tido sucesso na mano-
bra que aumenta, a posteriori, a percepção da dor. De
realçar a importância de aspectos psicológicos, como a
depressão da grávida e o medo da VCE, que parecem
ser factores independentes para uma maior percepção
de dor durante a manobra15.

Na série de Pinchon e col.8 , as mulheres mais favo-
ráveis à VCE foram aquelas que melhor aceitavam um
parto pélvico vaginal; no entanto, na nossa amostra, a
maioria das mulheres não via o parto pélvico vaginal
como opção. Esta atitude pode decorrer do quase aban-
dono deste tipo de parto em Portugal e que leva a que
o aconselhamento pela cesariana, por parte dos profis-
sionais de saúde, seja quase uma regra e se traduza
numa taxa elevada de cesarianas na apresentação pél-
vica16. Mas, na nossa amostra, se o parto pélvico vagi-
nal não era uma opção, a cesariana também não; e de
facto, muitas tentaram outras formas de conseguir a
versão fetal espontânea antes de se terem decidido pela
VCE. Esta procura por métodos de versão espontânea
é referida em estudos anteriores17 e passa pela acun-
punctura (com ou sem moxibustão), quiropraxia, hip-
noterapia, posicionamentos maternos e ioga. É prová-
vel que, em muitas mulheres, a motivação para um par-
to vaginal supere os receios relativamente à VCE e que,
em algumas, leve à repetição da manobra.

Dentro das várias razões apontadas como barreira
para a realização de VCE por parte da grávida, sobres-
saem o medo, a preferência por uma cesariana planea-
da, o conhecimento/experiência de complicações no
parto e a falta de informação18. A pertinência de uma in-
formação adequada é demonstrada pelo facto da maio-
ria das grávidas que entrevistamos se ter considerado
bem informada no momento da decisão mas, mesmo
assim, um pequeno numero considerou-se mal infor-
mada e algumas referiram que foram aconselhadas a
não se informar. Embora não se conheça em Portugal
qual o grau de informação que as grávidas possuem so-
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bre a VCE, trabalhos recentes apontam que uma infor-
mação dada a partir das 32/34 semanas, logo que se
conheça a apresentação pélvica, permite um maior grau
de satisfação da gestante e reduz o conflito de tomada
de decisão facilitando a opção pela VCE8,18. A informa-
ção e o aconselhamento devem ser transmitidos de for-
ma apropriada a cada caso, provavelmente treinando
profissionais de saúde para o fazer e disponibilizando
panfletos informativos.

No processo de decisão quanto à realização de VCE,
é importante frisar a quase ausência de riscos fetais as-
sociados à manobra pois, para além do medo da dor,
existe também na grávida o medo de provocar lesões ao
feto. Já vários estudos mostraram o risco muito baixo
de complicações fetais/neonatais associadas à VCE.
Melo e col.7 na maior serie apresentada por um único
centro sobre VCE, em que a manobra foi tentada em
2614 grávidas, a taxa de anomalias cardiotocográficas
durante o procedimento foi de 0,9% e apenas em 0,5%
foi necessária uma cesariana de emergência. Regista-
ram-se 3 casos de morte fetal dos quais apenas um foi
passível de ser atribuído a um evento associado à VCE
– transfusão feto-materna maciça. Nessa coorte ocor-
reram 2 mortes neonatais e nenhuma atribuída à ma-
nobra. Não houve nenhum caso de rotura uterina ma-
terna ou de fractura no feto.

Apesar de, na nossa amostra, a taxa de insucesso ter
superado a taxa de sucesso da VCE, a maioria das grá-
vidas disse sentir-se satisfeita/tranquila/aliviada após o
procedimento. Provavelmente, a sensação de terem es-
gotado todas as tentativas de conseguirem um parto
dito “normal” fez com que tenham valorizado a expe-
riência da manobra e que a tenham sentido como po-
sitiva. Apesar do desconforto associado à VCE, a maio-
ria das mulheres repetiria o procedimento e o reco-
mendaria a terceiros. Estes achados estão de acordo
com o estudo de Bogner e col.19 que, no entanto, atri-
bui uma maior probabilidade de repetir e de recomen-
dar a manobra ao sucesso da VCE.

Sendo, ao nosso conhecimento, a primeira avalia-
ção sobre o que sentem as grávidas durante a manobra
de VCE em Portugal, o estudo apresenta alguns pon-
tos fracos. Trata-se de estudo retrospectivo com as li-
mitações inerentes, em que a participação foi pequena
(66 participantes em 105 procedimentos efectuados),
o que associado à vontade destas mulheres em terem
um parto vaginal pode ter enviesado as respostas. Con-
sideramos também que o facto de nem todas as mu-
lheres estarem nas mesmas condições no momento da
entrevista, pois o intervalo de tempo entre a realização

da manobra e o momento da entrevista não foi cons-
tante entre todas, pode ter condicionado vieses de me-
mória e influenciado o que foi recordado. Além do grau
de literacia das grávidas avaliadas ser elevado (Quadro
I), o estudo, ao reflectir a realidade de um centro ter-
ciário localizado num grande centro urbano, pode le-
var a que os resultados obtidos possam não ser aplicá-
veis a todo o país.

A apresentação pélvica no termo não deve ser trata-
da de forma banal pois é sempre uma fonte de preocu-
pação para a grávida/casal ao obrigar a tomar decisões,
entre elas a da possível realização da VCE. Um casal
bem informado poderá tomar uma decisão consciente
e responsável e, para tal, é determinante o conheci-
mento da experiência das mulheres que foram subme-
tidas a VCE para quem transmite a informação (médi-
co, enfermeiro). A importância de equipas preparadas
e motivadas para efectuarem estes procedimentos, alem
de se associarem uma maior taxa de êxito da mano-
bra20, pode também contribuir para ajudar a diminuir
o desconforto da VCE. Esta é quase sempre percepcio-
nada como incómoda e por isso deverá ser apenas rea-
lizada (ou supervisionada) por alguém experiente e ten-
do sempre uma especial atenção à forma como a grá-
vida reage ao procedimento.

BIBLIOGRAFIA
1. Walker R, Turnbull D, Wilkinson C. Strategies to address glo-

bal cesarean section rates: A review of the evidence. Birth 2002;29
(1):28-39. 

2. DGS. Norma 19/1/2015. 
3. External cephalic version. Practice Bulletin No. 161. Ameri-

can College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol
2016;127:e54-61

4. Impey LWM, Murphy DJ, Griffiths M, Penna LK on behalf of
the Royal College of Obstetriciansand Gynaecologists. External Cep-
halic Version and Reducing the Incidence of Term Breech Presenta-
tion. BJOG 2017; 124:e178–e192.

5. Wastlund D, Moraitis AA, Dacey A, Sovio U, Wilson ECF,
Smith GCS. Screening for breech presentation using universal late-
pregnancy ultrasonography: A prospective cohort study and cost
effectiveness analysis. PLOS Med 2019;16(4):e1002778

6. Hemelaar J, Lim LN, Impey LW. The Impact of an ECV servi-
ce is limited by antenatal breech detection: A retrospective cohort
study. Birth 2015;42(2):165-172. 

7. Melo P, Georgiou EX, Hedditch A, Ellaway P, Impey L. Exter-
nal cephalic version at term: a cohort study of 18 years’ experience.
BJOG 2019;126(4):493-499.

8. Pichon M, Guittier MJ, Irion O, Boulvain M. Version céphali-
que externe en cas de siège persistant à terme: motivations et vécu
de l’intervention par les femmes. Gynecol Obstet Fertil 2013;41(7-
8):427-432.

9. Rijnders M, Offerhaus P, Van Dommelen P, Wiegers T, Bui-
tendijk S. Prevalence, outcome, and women’s experiences of exter-



Mafalda Garcia et al.

Acta Obstet Ginecol Port 2021;15(2):125-129 129

nal cephalic version in a low-risk population. Birth 2010;37(2):124-
133. 

10. Vlemmix F, Rosman AN, te Hoven S, et al. Implementation
of External Cephalic Version in the Netherlands: A Retrospective
Cohort Study. Birth 2014;41(4):323-329. 

11. Rosman AN, Vlemmix F, Ensing S, et al. Mode of childbirth
and neonatal outcome after external cephalic version: A prospecti-
ve cohort study. Midwifery 2016;39:44-48. 

12. Bin YS, Roberts CL, Nicholl MC, Ford JB. Uptake of external
cephalic version for term breech presentation: An Australian popula-
tion study, 2002-2012. BMC Pregnancy Childbirth 2017;17(1):1-7. 

13. Impey L, Pandit M. Tocolysis for repeat external cephalic
version in breech presentation at term: A randomised, double-blin-
ded, placebo-controlled trial. BJOG 2005;112(5):627-631.

14. Yee Fok W, Wai Chan L, Yeung Leung T, Kin Lau T. Mater-
nal Experience of Pain During External Cephalic Version at Term.
Acta Obstet Gynecol Scand 2005;84:748-751. 

15. Truijens SEM, Van der Zalm M, Pop VJM, Kuppens SMI. De-
terminants of pain perception after external cephalic version in preg-
nant women. Midwifery2014;30(3):e102-e107. 

16. Fonseca A, Silva R, Rato I, et al. Breech presentation: Vagi-
nal versus cesarean delivery, which intervention leads to the best
outcomes? Acta Med Port 2017;30(6):479-484. 

17. Watts NP, Petrovska K, Bisits A, Catling C, Homer CSE. This
baby is not for turning: Women’s experiences of attempted external
cephalic version. BMC Pregnancy Childbirth. 2016;16(1):1-6. 

18. Rosman AN, Vlemmix F, Fleuren MAH, et al. Patients’ and
professionals’ barriers and facilitators to external cephalic version for
breech presentation at term, a qualitative analysis in the Nether-
lands. Midwifery 2014;30(3):324-330. 

19. Bogner G, Hammer BE, Schausberger C, Fischer T, Reisen-
berger K, Jacobs V. Patient satisfaction with childbirth after external
cephalic version. Arch Gynecol Obstet2014;289(3):523-531

20. Thissen D, Swinkels P, Dullemond RC, van der Steeg  JW In-
troduction of a Dedicated Team Increases the Success Rate of Ex-
ternal Cephalic Version: A Prospective Cohort Study Eur J Obstet
Gynecol Reprod Biol 2019;236:193-197

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
Nuno Clode
E-mail: nclode@netcabo.pt

RECEBIDO EM: 11/07/2020
ACEITE PARA PUBLICAÇÃO: 26/09/2020


