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operador1,2. O operador deve também fazer uma esco-
lha baseada no conhecimento das vantagens e desvan-
tagens de cada um dos instrumentos1.
Nos Estados Unidos da América, em 2017, 3,1% dos

partos foram instrumentados (0,5% de fórceps e 2,6%
auxiliados por ventosa)3. A tendência global nos últimos
anos demonstra o aumento do número de cesarianas
com diminuição dos partos instrumentados4. A nível eu-
ropeu, dados de 2010 apontavam que Portugal era o 4.o

país com maior taxa de cesarianas (36,3%) e o terceiro
com maior taxa de partos instrumentados (14,9%).5 Se-
gundo dados da PORDATA6, 52,6% (45067) dos partos
realizados no ano de 2018 foram distócicos, sendo que
neste grupo 64,8% foram realizados por cesariana e
35,1% classificados como outros, onde estão incluídos
os partos instrumentados. Em 2019, com uma diminui-
ção global do número de partos em relação a 2018, 
cerca de metade (49,4%) foram partos distócicos, in-
cluindo cesarianas6. Dados sobre 12 hospitais portugue-
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Introduction and Objectives: Tocology knowledge is crucial in obstetrician's decisions and actions. The aim of this re-
search is to assess the experience of Portuguese Gynecology and Obstetrics residents in performing operative vaginal deli-
very.
Study design, population and methodology: Observational and transversal study with collecting an anonymous onli-
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of the participants were female. About half of the participants (53.7%, n=44) were working in a central hospital. The va-
cuum was the instrument most frequently used by the residents (95.1%). When asked about their level of confidence in
performing an instrumented delivery, 6th-year residents (n=20) gave, on average, on a 1 to 9 scale, a score of 4.25±0.56
for the use of forceps and 8.05 ±0.22 for the use of vacuum (p<0.001). In this sample, 90.2% of the residents had the op-
portunity to undergo practical training in instrumented deliveries during the residency. Regarding maternal morbidity, the
main concern using forceps are obstetric anal sphincter injuries (74.4%) and using vacuum are vaginal lacerations (32.9%).
Conclusions: This survey allowed to characterize and to assess the residents experience, as well as their limitations, on
performing operative vaginal deliveries. The knowledge acquired is essential to adapt and homogenize training plans, whe-
never needed.
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INTRODUÇÃO

O parto vaginal instrumentado é aplicável perante
anomalias do 2.o estadio do trabalho de parto,

como trabalho de parto arrastado, suspeita de com-
promisso fetal e necessidade de abreviar o período ex-
pulsivo para benefício materno e assim evitando a rea-
lização de uma cesariana1,2.
A escolha do instrumento a utilizar (ventosa, fór-

ceps, espátulas) depende de vários fatores, como a ida-
de gestacional, a posição e variedade da apresentação,
a disponibilidade do instrumento e a experiência do
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ses reunidos no Consórcio Português de Dados Obsté-
tricos, reportam uma taxa de partos instrumentados de
20,4% em 2019 e 21,0% em 2020, com um claro pre-
domínio de utilização de ventosa7.
Em Portugal, o internato médico de formação espe-

cífica de Obstetrícia e Ginecologia contempla, à data,
de acordo com a Portaria n.o 613/2010 de 3 de agosto,
um número mínimo de partos eutócicos (100) e distó-
cicos (50 cesarianas e 50 partos instrumentados) reali-
zados para a conclusão do internato6. Em relação ao
parto instrumentado a utilização de ventosa, fórceps e
espátulas é muito variável entre hospitais e diferentes
equipas de serviço de urgência, sendo que esta dife-
rença tem impacto no tipo de instrumento utilizado
pelo interno durante o seu percurso. Dos 50 partos ins-
trumentados previstos no programa, 10 partos, no mí-
nimo, deverão ser auxiliados pelo instrumento menos
utilizado no serviço de formação8.
A experiência tocológica adquirida no internato é

determinante nas decisões e ações futuras do obstetra.
Os objetivos deste trabalho são caracterizar e avaliar a
experiência na realização de partos instrumentados dos
IFE portugueses de formação específica (IFE) em Gi-
necologia e Obstetrícia assim como conhecer a sua opi-
nião sobre o seu grau de confiança e as suas principais
limitações na realização de um parto instrumentado.

MÉTODOS

Os autores elaboraram um inquérito constituído por
47 perguntas para responder aos objetivos propostos.
Foram incluídas questões para a caracterização demo-
gráfica dos IFE, do tipo de hospital de formação (cen-
tral ou periférico), ano de internato, tipo de instru-
mento mais utilizado, experiência do interno no mo-
mento do inquérito (número de partos eutócicos e dis-
tócicos realizados), caracterização do treino teórico e
prático com ventosa e fórceps (escala numérica de 1 a
9), principais preocupações na sua utilização (morbi-
lidade materna e fetal) e auto-avaliação da confiança
sentida na realização de partos instrumentados com
ventosa e fórceps (escala numérica de 1 a 9). Para a
construção do inquérito recorreu-se a ferramentas uti-
lizadas para avaliações semelhantes em estudos cientí-
ficos9,10,11. Previamente à aplicação do questionário foi
realizado um pré-teste piloto, aplicando-se o mesmo a
um grupo de IFE com posterior ajuste de questões.
O inquérito foi divulgado em formato online a todos

os diretores de serviço dos hospitais portugueses com

idoneidade formativa na área da Obstetrícia e Gineco-
logia e por diversos canais (redes sociais e email) com
a colaboração da Portuguese Network of Trainees in Obs-
tetrics and Gynaecology (PoNTOG) e da Sociedade Por-
tuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal
(SPOMMF. O período de recrutamento foi de 5 meses
(1 de maio a 30 de setembro de 2019) e a população
alvo foram os IFE do 2.o ao 6.o ano. Tratou-se de um in-
quérito anónimo, voluntário e os dados recolhidos fo-
ram utilizados apenas para o presente estudo pelo in-
vestigador principal, cumprindo-se todas as normas de
ética e confidencialidade.
A análise dos dados foi realizada com auxílio dos

programas Microsoft Office Excel®, versão 2016, e o Sta-
tistical Package for the Social Science (SPSS®), versão 26,
e foi estabelecido um nível de significância estatística
para valores de p< 0,05.

RESULTADOS

Obtiveram-se 82 respostas ao inquérito realizado. A mé-
dia de idades da amostra foi de 29,3±0,248 anos e
92,7% (n=76) dos participantes era do sexo feminino.
Cerca de metade dos participantes (53,7%, n=44) esta-
va a realizar a sua formação num hospital central. A dis-
tribuição das respostas por ano de internato foi variável,
com um máximo de respostas no 6.o ano (n=20) e mí-
nimo no 4.o ano (n=8). As características demográficas
e profissionais encontram-se descritas no Quadro I.
A ventosa foi o instrumento mais frequentemente uti-

lizado pelos IFE (95,1%), sendo que o primeiro parto
instrumentado por ventosa foi realizado no primeiro
ano de formação em 96,3% dos IFE. Em relação ao pri-
meiro parto auxiliado por fórceps, 37,8% dos IFE rea-
lizou-o no primeiro ano de formação. A maioria dos IFE
inquiridos (97,6%) considera que ter autonomia na
aplicação de mais do que um instrumento constitui uma
mais valia na sua atividade profissional. Os IFE do 6.o

ano realizaram, em média, 118,9±41,23 partos auxilia-
dos por ventosa e 19,8±14,48 partos auxiliados por fór-
ceps. A descrição completa do número de partos distó-
cicos realizados pelos IFE do grupo do 2.o-3.o anos e 
4.o-6.o anos encontra-se detalhada no Quadro II.
No grupo de IFE do 4-6.o ano a realizar formação

num hospital central, 27% dos IFE tem um número
igual ou inferior a 10 partos auxiliados por fórceps. Si-
tuação verificada em 40% dos IFE a realizar formação
num hospital periférico. Nos partos auxiliados por ven-
tosa, 7,7% dos IFE a frequentar a formação num hos-
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tam, respetivamente, um nível de confiança de
3,40±0,25 e 7,05±0,16 (escala de 1 a 9). O nível
de confiança para aplicação de um fórceps foi sig-
nificativamente inferior para o grupo do 2.o-3.o

anos em comparação com o grupo do 4.o-6.o anos
(2,39±0,271 e 4,20±0,351, p<0,001), assim
como para a aplicação de ventosa (6,22±0,23 e
7,67±0,17, p<0,001). Quando questionados os
IFE do 6.o ano (n=20) sobre o seu nível de con-
fiança na realização de um parto instrumentado,
atribuíram, em média, uma pontuação de
4,25±0,56 para a utilização de fórceps e
8,05±0,22 para a utilização de ventosa (p<0,001).
Na utilização de ventosa, os IFE afirmaram que

a sua maior preocupação em relação à morbili-
dade materna são as lacerações vaginais (32,9%)
e os cefalo-hematomas (56,1%) no que respeita à
morbilidade do recém-nascido. Quando utiliza-
dos fórceps, a maior preocupação relativamente
à morbilidade materna são as lesões obstétricas

do esfíncter anal (74,4%) e quanto à morbilidade do re-
cém-nascido, a fratura craniana é a resposta mais apon-
tada (35,4%). Quando questionados sobre qual o mo-
mento que causa maior preocupação na realização de
um parto instrumentado com fórceps, 40% dos IFE do
6.o ano referiu ser a articulação dos fórceps.
No grupo de IFE do 4.o ao 6.o anos, 63% (n=29) não

considera que a oportunidade de realização de partos
instrumentados com fórceps, durante o internato, seja
adequada, mantendo opinião para a utilização de ven-
tosa apenas 2,2% da amostra (n=1). Em relação ao trei-
no obtido durante o internato médico, 56,5% desta

pital central e 10% num hospital periférico têm um nú-
mero igual ou inferior a 40.
Os IFE apontaram como principal motivo de menor

utilização dos fórceps a ausência de utilização pelos ele-
mentos da equipa de urgência que integravam. Nesta
amostra, 90,2% dos IFE teve oportunidade de realizar
formação prática de partos instrumentados durante o
internato. A classificação do conhecimento teórico e
prático sobre partos instrumentados pode ser consul-
tada no Quadro III.
Perante a hipotética necessidade de aplicar um fór-

ceps ou uma ventosa sem supervisão, os IFE apresen-

QUADRO I. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E 
PROFISSIONAIS DA AMOSTRA DE INTERNOS DE FORMAÇÃO
ESPECÍFICA DO 2.o AO 6.o ANO DE INTERNATO.

N.o de respostas (n=82)
Género (n, %)
Feminino 76 (92,7%)
Masculino 6 (7,3%)
Idade (média, desvio padrão) 29,3±2,24
Ano de internato (n, %)
2.o 17 (20,7%)
3.o 19 (23,2%)
4.o 9 (11%)
5.o 17 (20,7%)
6.o 20 (24,4%)
Tipo de hospital de formação (n, %)
Central 44 (53,7%)
Periférico 38 (46,3%)

QUADRO III. CLASSIFICAÇÃO DO CONHECIMENTO TEÓRICO E PRÁTICO SOBRE 
PARTOS INSTRUMENTADOS, NUMA ESCALA CRESCENTE DE 1 A 9.

Parto auxiliado por ventosa Parto auxiliado por fórceps
Conhecimento teórico 6,83±0,18 5,39±0,18
Conhecimento prático 7,50±0,12 3,94±0,27

QUADRO II. COMPARAÇÃO DO TIPO DE PARTOS REALIZADOS, EM MÉDIA, DE ACORDO
COM OS ANOS DE FORMAÇÃO DOS INQUIRIDOS.

N.o de partos auxiliados N.o de parto auxiliado Cesariana
por ventosa (média) por fórceps (média) (1.o cirurgião)

2 - 3.o Anos (n=36) 33,9±21,19 5,5±6,19 60,3±37,72
4 - 6.o Anos (n=46) 92,5±5,96 18,6±2,06 189,6±68,32
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amostra considerou que este não o tornará apto na uti-
lização de fórceps autonomamente. No entanto, a
maioria dos IFE deste grupo (97,8%) considera que o
treino obtido será suficiente para operar autonoma-
mente com ventosa após conclusão da sua formação.

DISCUSSÃO

Este inquérito permite pela primeira vez, caracterizar
a opinião de uma amostra de IFE de Obstetrícia e Gi-
necologia em Portugal sobre a formação em parto ins-
trumentado.
Estudos internacionais reportam uma diminuição

significativa de partos instrumentados desde o início
do séc. XXI, verificando-se um aumento da taxa de ce-
sarianas1,9,12. Esta diminuição poderá ser explicada por
vários fatores destacando-se mudanças culturais e ge-
racionais, aumento do receio dos obstetras em relação
ao litígio, risco inerente à utilização de cada instru-
mento, novas práticas baseadas na evidência9,14. Aliada
à diminuição do número total de partos instrumenta-
dos, constata-se também uma diminuição dos partos
instrumentados com fórceps, verificando-se um au-
mento da utilização de ventosa12. Em Portugal, dados
da PORDATA6 apontam para um aumento de 7,3% na
taxa de cesarianas entre 1999 e 2018 e um aumento de
4,8% de partos distócicos, excluindo cesarianas, no
mesmo período. Quando comparado com outros paí-
ses europeus, em 2010 Portugal apresentava uma ele-
vada taxa de partos distócicos5. Posteriormente a estes
dados, a Direção Geral de Saúde criou a Comissão Na-
cional para a Redução da Taxa de Cesariana, sendo que
em 2018 a taxa de cesariana em Portugal era de 34,1%
e 18,5% de partos distócicos, excluindo cesarianas6. Os
escassos dados referentes à utilização de diferentes ins-
trumentos nos partos distócicos7, parecem apontar para
uma maior utilização de ventosa. Nesta amostra, ape-
sar do limitado número de respostas, a tendência pa-
rece apontar para uma maior utilização de ventosa no
parto instrumentado, denotando-se um menor expe-
riência e confiança na utilização de fórceps, mesmo
quando só avaliados os últimos anos de especialidade.
As comparações com estudos internacionais não po-
dem ser diretas devido às diferenças nos programas de
formação, no entanto estes estudos apontam para preo-
cupações semelhantes nos recém-especialistas em 
procedimentos obstétricos mais complexos9,10,15. Um
estudo americano apresenta um modelo preditivo em
que a realização de 13 ou mais partos por fórceps du-

rante o treino obstétrico é o cut off para a utilização au-
tónoma de fórceps na prática clínica, com uma sensi-
bilidade de 95% e especificidade de 27%12. Nesta amos-
tra, os IFE do 4.o-6.o ano em Portugal, realizaram em
média 18,6 partos auxiliados por fórceps, sendo que a
maioria (56,5%) não se considerava apto para a sua
realização autonomamente. De realçar as conclusões
de um estudo que comparou o treino de parto instru-
mentado entre internos irlandeses e canadianos, suge-
rindo que poderá não ser necessário um elevado nú-
mero de procedimentos realizados como primeiro ope-
rador para obter confiança na sua execução. A utiliza-
ção de simuladores e o apoio de especialistas séniores
poderão ser suficientes para o aumento da confiança
no procedimento10.
Contrapondo o facto de ser o primeiro estudo a ca-

racterizar a opinião dos IFE sobre a formação em par-
to instrumentado, o presente estudo apresenta algu-
mas limitações atendendo fundamentalmente à di-
mensão amostral reduzida. Na análise deste estudo e da
bibliografia sobre esta temática, parecem existir lacunas
na formação em parto instrumentado em Portugal. É
fundamental caracterizar a qualidade do internato de
Obstetrícia e Ginecologia em Portugal, de forma a
adaptar e homogeneizar os planos de formação. Para
dar resposta aos desafios do presente, será necessário
alargar e aumentar o número de estudos na área da edu-
cação médica, com uma amostra mais representativa
dos IFE em formação em Portugal, com recolha de da-
dos quantitativos sobre a morbilidade objetivada du-
rante o internato. Desta forma será possível criar e me-
lhorar estratégias que possibilitem ultrapassar os desa-
fios da Obstetrícia moderna no que concerne a técni-
cas clássicas e fundamentais desta área.
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