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                                      PARECER COREN-SP CAT Nº 048 / 2010 

                

                                                       

 

1. Do fato 

Solicitado parecer sobre realização de manobras de remoção de coágulos e curagem por 

enfermeiros não especialistas em obstetrícia, em unidade de puerpério.  

 

2. Da fundamentação e análise 

Após a retirada fetal, a dequitação, na maioria das vezes, ocorre de forma espontânea. 

Estudos controlados que comparam a dequitação espontânea com a remoção manual da 

placenta têm mostrado que esta última é mais danosa, associando-se ao incremento da 

perda sanguínea materna e do risco de infecção.  Assim, a retirada manual da placenta deve 

ficar restrita aos casos em que, espontaneamente, não se deu a dequitação, em período 

razoável de tempo para o procedimento cirúrgico.1 

Neste contexto, a revisão da placenta e da cavidade uterina caracteriza-se como tempo 

obrigatório para a identificação de fragmentos placentários retidos ou de lesões das paredes 

uterinas, principalmente quando do uso de instrumentação para a retirada do feto. Constitui 

passo técnico de grande relevância, para a identificação de anomalias (infartos, tromboses, 

tumores, etc.) e integridade da massa placentária e das membranas, e de anomalias do 

cordão (nós verdadeiros, e falsos, número de vasos etc).  Para esta avaliação recomenda-se 

a exploração manual da cavidade uterina.1   

A curagem é definida como um esvaziamento, manual, do conteúdo de uma cavidade 

natural ou patológica. A curagem uterina, por sua vez, diz respeito, à remoção de conteúdo 

intra-uterino, realizada manualmente, com a introdução dos dedos indicador e médio 

envolvidos em gaze ou compressa, por meio do colo uterino, procurando remover restos 

 Assunto: Realização de manobras para remoção de coágulos e 
curagem por enfermeiro não obstetra.    
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placentários, material ovular ou coágulos. Adicionalmente, pode ser indicada em situações 

de sangramento puerperal, provocado por atonia uterina e retenção placentária.2   

O procedimento de curagem por muito tempo foi recomendado como profilático no 

terceiro período clínico do parto, porém atualmente existem discussões a respeito de sua 

eficácia. Especialistas recomendam a substituição deste procedimento, pela curetagem sob 

anestesia.  

Conceitua-se puerpério o período do ciclo gravídico-puerperal em que as modificações 

locais e sistêmicas, provocadas pela gravidez e parto no organismo da mulher, retornam à 

situação do estado pré-gravídico. O puerpério inicia-se uma a duas horas após a saída da 

placenta e tem seu término imprevisto, pois enquanto a mulher amamentar ela estará 

sofrendo modificações da gestação (lactância), não retornando seus ciclos menstruais 

completamente à normalidade. Pode-se didaticamente dividir o puerpério em: imediato (1° 

ao 10° dia), tardio (11° ao 42° dia), e remoto (a partir do 43° dia).1 

Neste período, o útero atinge a cicatriz umbilical após o parto e posteriormente regride 

em torno de 1 cm ao dia, embora de forma irregular. Forma-se inicialmente um 

tamponamento dos vasos pela compressão do miométrio para, em seguida, formarem-se 

trombos que impedirão a perda sanguínea. Inicialmente surgem os lóquios sanguíneos em 

volume variável, semelhante a uma menstruação. A partir do 5° dia, torna-se 

serossanguíneo e por volta do 10° dia, seroso.  

Cabe nesta fase ao enfermeiro generalista realizar mensuração da altura uterina para 

avaliar o aumento do útero, possível coleção de sangue nesta cavidade, e impossibilidade 

de sua involução. Neste momento pode haver necessidade de pressão externa da região 

supra-púbica para exteriorização e remoção mecânica de coágulos do intróito vaginal, com 

apoio no fundo uterino.1 

O enfermeiro obstetra de acordo com a regulamentação legal só pode assistir 

parturientes submetidas a partos vaginais sem distócias, ou seja, sem anormalidades durante 

a avaliação no pré-parto. Apesar disto, durante o parto algumas anormalidades podem ser 

constatadas sendo necessária a intervenção do enfermeiro. Cabe aos enfermeiros 
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providenciar medidas necessárias para estabilizar ou transpor as possíveis distócias até que 

o profissional médico assista à parturiente. Logo, compreender as possíveis alterações 

intervenientes do parto natural respalda uma assistência integral coerente com a 

necessidade da parturiente. Além de possibilitar a identificação das ações necessárias para a 

diminuição da mortalidade materna por causas diretas, que resultam de intervenções, 

omissões e iatrogenia. A execução destes procedimentos requer dos profissionais um 

conhecimento científico aliado a habilidades na área.3  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica as práticas comuns na condução do 

parto normal em quatro categorias, dependendo da sua utilidade e eficácia. No que se refere 

as práticas claramente prejudiciais ou ineficazes e que devem ser eliminadas encontra-se a 

revisão uterina (exploração manual) de forma rotineira após o parto que por muito tempo 

foi denominado também como curagem. 

Outro ponto a ser considerado na assistência a mulher, segundo o manual do Ministério 

da Saúde, é a humanização do parto objetivando proporcionar bem estar para a parturiente e 

reduzir o risco de saúde para o bebê. 

De acordo com a Lei nº 7.4984, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a 

regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências, o artigo 11, inciso I, 

alínea “m”, determina que o enfermeiro exerça todas as atividades de Enfermagem, 

cabendo-lhe privativamente os cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e 

que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. 

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Seção I, é direito 

do profissional de Enfermagem:5 

“Art. 13 Avaliar criteriosamente sua competência técnica, 

científica, ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições, 

quando capaz de desempenho seguro para si e para outrem.” 

Sendo proibido ao profissional de enfermagem Prestar serviços que por sua natureza 

competem a outro profissional, exceto em caso de emergência (artigo 33 da Resolução 

COFEN 311/2007).5 
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3. Da Conclusão 

Diante do exposto, conclui-se que manobras abdominais externas para remoção de 

coágulos, bem como retirada de coágulos do intróito vaginal, durante o período puerperal 

podem ser realizadas por enfermeiros generalistas, desde que possuam conhecimento 

adequado e estejam devidamente capacitados para a realização de tal atividade. Nestes 

casos, o enfermeiro pode assumir esta responsabilidade, desde que ele se sinta capaz de 

realizá-la com segurança, garantindo assistência de enfermagem, sem riscos ou danos ao 

cliente causados por negligência, imperícia ou imprudência (artigo 12 do Código de Ética 

dos Profissionais de Enfermagem5).  

O procedimento de exploração manual intra-uterina, haja vista a necessidade de 

conhecimentos específicos sobre obstetrícia, complexidade e riscos inerentes ao 

procedimento, na ausência do médico, pode ser realizado pelo enfermeiro obstetra. 

A curagem, segundo especialistas é uma prática ineficaz, sem respaldo científico 

suficiente para que seja aplicada à prática.  

Destaca-se que os procedimentos de enfermagem devem sempre ter respaldo em 

fundamentação científica, e ainda ser realizados mediante a elaboração efetiva do processo 

de enfermagem, previsto na Resolução COFEN 358/20096. 
     

É o nosso parecer. 

São Paulo, 13 de dezembro de 2010. 

Enfª Denise Miyuki Kusahara 
COREN-SP 93.058 

Membro da Câmara de Apoio Técnico 
 

Profª Drª Maria de Jesus Castro S. Harada 
COREN-SP 34.855 

Coordenadora da Câmara de Apoio Técnico 
 

Drª Rosemeire Sartori de Albuquerque 
Vice-presidente da Associação Brasileira  

de Enfermagem Obstétrica - Regional São Paulo 
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