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ASSUNTO: MANIFESTO POR UM PARTO SEGURO

O Serviço de Urgência de Obstetrícia e Ginecologia do CHUA é composto pela Unidade

de Faro e Unidade de Portimão, sendo Faro a unidade de referência do Algarve e por

vezes Litoral Alentejano.

O Serviço de Urgência de Obstetrícia  e  Ginecologia do CHUA – Unidade de Faro é

composto por: 

 Atendimento  de  urgência  de  ginecologia  e  obstetrícia  com  duas  salas  de

consulta, SO e uma sala de cardiotocografia; 

 Bloco de partos, composto por quatro salas de parto, e um bloco operatório;

 Sala de partos para parturientes com COVID 19; 

 Sala de recobro;

 Enfermaria  de  grávidas  composta  por  quinze  camas,  onde  são  internadas

grávidas patológicas, grávidas para indução do trabalho de parto e no primeiro

estadio do trabalho de parto;
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 Dois  quartos  no  final  do  corredor  do  serviço  de  ginecologia  destinadas  a

utentes com COVID 19.

Atualmente a distribuição de enfermeiros por cada posto de trabalho é:

 Bloco  de  partos  –  dois  enfermeiros  especialistas  em  saúde  materna  e

obstetrícia e, quando não é possível pelo número insuficiente de profissionais

especialistas, um enfermeiro especialista e um enfermeiro generalista;

 Atendimento urgente – dois enfermeiros especialistas, sendo que, sempre que

existe alguma grávida com suspeita ou com COVID 19 um desses elementos é

destacado para o atendimento e acompanhamento destas utentes;

 Sala operatória – um enfermeiro circulante, um enfermeiro instrumentista e

um enfermeiro de anestesia;

 Enfermaria de grávidas – dois enfermeiros especialistas em saúde materna e

obstetrícia.

Para além do referido, um dos elementos que está destacado para a sala operatória dá

apoio ao internamento e sala de  parto COVID e os outros ficam responsáveis pelo

acompanhamento das puérperas cesariadas no recobro.

A  equipa  de  enfermagem  é  composta  por  quarenta  e  seis  profissionais:  uma

enfermeira com função de gestão,  vinte  e seis  enfermeiros especialistas  em saúde

materna e obstetrícia, (cinco enfermeiras estão com atestado médico prolongado e/ou

licença de maternidade) nove enfermeiras com mais de cinquenta e cinco anos, uma

especialista  em enfermagem médico-cirúrgica,  atualmente  de atestado  médico por

acidente em serviço e dezoito enfermeiras generalistas, duas com horário reduzido e

uma com atestado médico prolongado.

Atualmente, com o período de férias (20%), com as ausências supra-referidas e com a

necessidade de horas extraordinárias para dar resposta às necessidades do serviço, o

horário tem apresentado uma carência média de 1800 horas mensais, o que equivale a
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que todos os enfermeiros tenham uma sobrecarga horária em turnos extraordinários

de uma média de 80 horas. Esta situação tem vindo a agravar-se ao longo do tempo,

em especial nos últimos dois anos.

No âmbito do atual quadro de carência de profissionais da equipa de enfermagem do

Serviço de Urgência de Obstetrícia e Ginecologia do CHUA – Unidade de Faro, a equipa

de  Enfermeiros  encontra-se  abaixo  da  dotação  recomendada  no  Regulamento  n.º

743/2019,  de  25  de  setembro  de  2019,  da  Ordem  dos  Enfermeiros.  Para  o

cumprimento do referido regulamento a  equipa deveria  ser  formada por  cerca  de

setenta enfermeiros, mas o que se observa é que se encontram a trabalhar cerca de

50%  dos  profissionais  exigidos  pelo  regulamento  acima  referido.  Deveriam  estar

escalados doze enfermeiros por turno, mas estão apenas nove.

Para além do exposto, face ao frequente encerramento da Unidade de Portimão, todas

as grávidas/parturientes que necessitam de cuidados diferenciados na área da saúde

materna são encaminhadas para  a Unidade de Faro,  aumentando a  sobrecarga de

trabalho para os profissionais de enfermagem. Além disso, o aumento significativo de

cuidados diferenciados leva por vezes à necessidade da transferência de grávidas para

outras  unidades  hospitalares  de  referência,  designadamente  em  Lisboa,  sendo

necessário  mais  um  enfermeiro  para  assegurar  o  devido  acompanhamento  das

utentes.

Com isto, o que está em causa e a nossa preocupação é a qualidade dos cuidados de

enfermagem  e  a  segurança  das  utentes  e  recém-nascidos.  Com  efeito,  tem-se

verificado uma enorme pressão adicional sobre os recursos humanos disponíveis, na

medida em que a dotação adequada de Enfermeiros é fundamental para salvaguardar

a  segurança  do  utente  e  do  exercício  profissional,  o  que  manifestamente  não  se

verifica.

 Para  dar  resposta  às  necessidades  humanas,  os  enfermeiros  têm  de  fazer

turnos extraordinários diariamente e, com frequência, todos os elementos da

equipa  têm  que  trabalhar  dezasseis  horas  e/ou  ficam  sem  folgar  durante
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semanas, evidenciando já sinais de exaustão. Acrescentamos ainda que desde

2018  que  as  folgas  de  feriado  se  encontram  por  gozar,  tendo  a  equipa

acumulado  cerca  de  1100  folgas  de  feriado.  Os  turnos  de  compensação

originados pelo trabalho extraordinário nos descansos semanais obrigatórios e

contabilizados apenas desde 2021 são em média vinte por enfermeiro.

A equipa de enfermagem do Serviço de Urgência de Obstetrícia e Ginecologia do CHUA

– Unidade de Faro vem declarar:

 O  cansaço  físico  e  psicológico  acumulado,  que  tem vindo  a  aumentar  pelo

esforço acrescido para fazer face ao trabalho extraordinário suprarreferido no

sentido de colmatar as necessidades do serviço, faz com que se corram riscos

acrescidos (indesejáveis e desnecessários),  não só de acidentes de trabalho,

mas também da possibilidade de erro.

 No  quadro  da  responsabilidade  legal  que  nos  é  acometida  enquanto

profissionais de enfermagem, não tendo o número de enfermeiros suficientes

para garantir as condições de qualidade e segurança à totalidade dos cuidados

necessários e, face ao nível de exaustão já referido, seremos forçadas a definir

prioridades de intervenções de enfermagem.

Faro, 15 de junho de 2022

 (nome completo e número de cédula profissional)

Página 4 de 6



Página 5 de 6



Página 6 de 6


