
 

DISTOCIA DE OMBRO 

 

A Distócia de Ombro (DO) é definida como uma ocorrência durante o 

parto vaginal que implica em dificuldade para a liberação dos ombros do feto. 

Isto ocorre quando o feto, estando na apresentação cefálica, ou seja, sua 

cabeça é a primeira parte que se desprende pelo canal vaginal, não apresenta 

liberação dos ombros de forma espontânea ou motivada por suave tração 

sobre a mesma. A dificuldade para a saída completa do feto ocorre quando o 

ombro anterior ou, menos frequentemente, o ombro posterior do feto se 

impactam na sínfise púbica ou no promontório sacral materno, 

respectivamente.  Trata-se de uma emergência obstétrica que ocorre em 

aproximadamente 0,5 a 1,4% dos partos vaginais.   

Outro conceito acrescenta a variável tempo à condição da não liberação 

da cabeça fetal, ou seja, a DO é diagnosticada quando o intervalo entre a saída 

da cabeça e a saída do corpo é maior do que 60 segundos, quando então, se 

impõe a necessidade de manobras adicionais para o seu desprendimento. As 

lesões associadas apresentam graus variados de comprometimento fetal que 

podem ser reversíveis a médio ou longo prazo ou serem permanentes, como 

as lesões neurológicas. O óbito fetal também deve ser considerado.  

A morbidade e mortalidade perinatais associadas à DO são 

significativas, mesmo quando as manobras para sua resolução são aplicadas 

adequadamente. A morbidade materna inclui: hemorragia pós-parto, fístula 

retovaginal, diástase de sínfise púbica, neuropatia femoral, lacerações de 3° ou 

4° graus, ruptura uterina, endometrite. As complicações fetais abrangem: 

paralisia do plexo braquial, fratura de clavícula, fratura do úmero, asfixia 

perinatal, encefalopatia hipóxica-isquêmica (dano neurológico permanente), 

morte neonatal. As lesões fetais relacionam-se ao número ou tipo de manobras 

necessárias para efetuar a liberação dos ombros, sendo a lesão do plexo 

braquial (LPB) a mais importante (2,3% a 16%). Dentre os casos de LPB 

menos de 10% resultam em disfunção neurológica permanente. Há evidências 

de que, nos casos de DO, os bebês maiores são mais propensos a sofrerem 

LPB permanente. Uma revisão retrospectiva de todos as LPB em um hospital 



americano demonstrou incidência de 1 caso de LPB para cada 1000 

nascimentos e uma taxa de lesões permanentes de 0,1 caso para cada 1000 

nascimentos. Outra revisão de 33 estudos internacionais de LPB constatou 1,4 

casos para cada 1000 nascimentos, com uma taxa de lesões permanentes de 

0,2 caso para cada 1000 nascimentos. Valendo lembrar que em uma serie de 

partos cirúrgicos (cesarianas) estudados houve relato de 4% e de 12% de LPB.  

A possibilidade de LPB pode ser minimizada evitando tração excessiva 

do polo cefálico e pressão no fundo uterino, embora a lesão possa estar 

associada à DO em si e não às manobras para sua resolução. A LPB pode 

ocorrer mesmo em partos sem distócia diagnosticada.  

 Os principais fatores de risco incluem: história prévia de DO e a 

macrossomia fetal (> 4,5Kg), ambos são pouco preditivos pois entre 50-70% 

dos casos de DO ocorrem na ausência deles e, na maioria das gestações em 

que estas condições estão presentes, os partos vaginais não resultam em DO.  

Alguns estudos apontam a necessidade de avaliar a presença de altura 

uterina aumentada, multiparidade e pós-datismo. Nenhum estudo provou que a 

correção dos fatores envolvidos (exceto o diabetes gestacional) reduziria o 

risco de DO.  

Quanto ao peso fetal é importante salientar que, apesar de existir uma 

associação nítida deste fator cerca de 50% dos casos ocorrem em conceptos 

com peso normal. A prevalência contatada está entre 0,6–1,4% em bebês 

pesando menos de 2.500g e entre 5–9% em bebês com mais de 4.000g. 

Fatores relativos ao trabalho de parto que podem estar associados à DO 

são: indução do trabalho de parto, primeiro estágio do parto prolongado, 

segundo estágio do parto prolongado, descida fetal prolongada, parto vaginal 

instrumental.  

Na literatura científica mundial em Obstetrícia, não há indicadores 

seguros que possam ser utilizados na prevenção da DO.  

No que se refere ao controle dos fatores associados à DO, as mulheres 

com diabetes gestacional necessitam de cuidados para o controle da doença 

(dieta específica, monitorização da glicose e insulinoterapia, se necessário) 

tendo em vista que isto reduz o risco de macrossomia e de DO.  



Em mulheres obesas (IMC > 30kg/m2), a atividade física deve ser 

acompanhada de medidas dietéticas para reduzir a macrossomia fetal e ganho 

de peso durante a gravidez. 

Quanto a assistência ao parto, a tração fetal após desprendimento 

cefálico, na tentativa de “auxiliar” o nascimento dos ombros, configura-se como 

uma prática comum na assistência ao nascimento. Porém, não existem 

evidências de que esta manobra ou outras manobras diminuam a incidência de 

DO, nem melhore os resultados perinatais, além de ser desconfortável para a 

mulher e aumentar a chance de lacerações perineais. Desta maneira, não é 

recomendada a extração ativa dos ombros pelo profissional assistente do 

período expulsivo. Após o nascimento da cabeça, deve-se aguardar o 

nascimento espontâneo dos ombros e restante do corpo fetal, exceto em 

situações nas quais ocorra distócia de ombro, quando o profissional deverá 

seguir as manobras recomendadas para tal.  

Não há evidência de que o uso da manobra de McRoberts, antes do 

parto da cabeça fetal, evite a DO, nem mesmo nos casos de macrossomia fetal 

estimada.  

No que se refere aos casos de macrosomia clinicamente suspeita, o uso 

da ultrassonografia e avaliação da pelvimetria por tomografia computadorizada, 

está associado a altas taxas de falso-positivo e aumento da incidência de parto 

cesáreo.  

O uso da episiotomia profilática também não é recomendado.  

Não se recomenda a realização de partos instrumental, seja no caso da 

macrossomia fetal, seja na incapacidade de progressão no segundo estágio do 

trabalho de parto. Nestes casos a cesariana é preferível. O Parto instrumental 

pode ser escolhido se a cabeça do feto estiver posicionada no plano de 

descida +2 de De Lee.  

Algumas medidas são propostas para evitar DO e suas complicações: 

1- a indução do parto na 39ª semana ou mais, em casos de 

macrossomia iminente, se o colo do útero for favorável. (Consenso profissional) 

2- a cesariana antes do trabalho de parto em três situações: peso 

fetal estimado > 4500g, se associado com diabetes materno; peso fetal 

estimado > 5000g em mulheres sem diabetes; história de DO associada a 

complicações neonatais ou maternas graves. (Consenso profissional) 



3- a cesariana durante o trabalho de parto nos casos de 

macrossomia fetal e na falha no segundo estágio.  

Ensaio clínico sobre a efetividade da indução do trabalho de parto, nos 

casos de suspeita de macrossomia fetal, não demonstrou alterar o desfecho 

neonatal. No grupo em que se usou a indução foram observados dados 

inesperados, tais como o aumento do dano perineal e o aumento do uso de 

fototerapia. Este achado, mesmo sendo de significado incerto, deve ser 

considerado.  

Numa revisão sistemática, os resultados dos ensaios incluídos 

sugeriram que, para evitar uma fratura, seria necessário induzir o trabalho de 

parto em 60 mulheres. Em contextos onde os obstetras estejam razoavelmente 

confiantes em relação à sua avaliação do peso fetal, as vantagens e 

desvantagens da indução em fetos suspeitos de serem macrosômicos, ou 

próximos a macrossomia, devem ser discutidas com os pais.  

Embora alguns pais e médicos possam sentir que a evidência já justifica 

a indução, outros podem justificadamente discordar. São necessários mais 

ensaios clínicos de indução do trabalho de parto, nos casos de suspeita de 

macrossomia fetal, pouco antes do termo. Tais ensaios devem concentrar-se 

na refinação da melhor idade gestacional para a indução e na melhoria da 

exatidão do diagnóstico de macrossomia. 

A condução/o manejo da DO requer o seu reconhecimento imediato. 

Os profissionais que assistem à mulher durante o parto devem rotineiramente 

procurar os seus sinais avaliando a dificuldade no desprendimento do rosto e 

do mento/queixo; sinal da “tartaruga” (cabeça prensada ou retraída na 

vulva/períneo); falha na restituição da cabeça fetal; falha no desprendimento 

dos ombros. Considerar a aplicação de tração de rotina (tração necessária para 

a liberação dos ombros em um parto vaginal normal sem dificuldade) na 

direção axial (em linha com a coluna vertebral fetal, sem desvio lateral) pode 

ser utilizada para diagnosticar a DO. Qualquer outra tração deve ser evitada. 

Evidências de estudos realizados em cadáveres sugerem que a tração lateral e 

descendente são mais propensas a causar avulsão nervosa. Em uma série 

sueca, a tração descendente da cabeça fetal estava fortemente associada à 

LPB, tendo sido empregada em todos os casos. Portanto, a tração para baixo 

na cabeça do feto deve ser evitada em todos os nascimentos.  



Para evitar a lesão isquêmica recomenda-se que o tempo para a 

resolução da DO seja inferior a cinco minutos. Que as manobras sejam feitas 

tão cuidadosamente quanto possível, para evitar trauma desnecessário. No 

entanto, programas de treinamento de profissionais de saúde recomendam 

que, após identificado o problema, o desprendimento do corpo do concepto 

deve ocorrer dentro dos sete minutos subsequentes. A implementação das 

manobras e a resolução da DO neste prazo pode reduzir significativamente o 

risco de asfixia e morte perinatal. Em média, o tempo de nascimento nos casos 

não complicados de DO é de um minuto e na maioria dos casos de depressão 

neonatal o tempo foi maior do que 4 minutos.  

No que tange às condutas adotadas diante de uma situação de DO, 

segue-se o preconizado por protocolos específicos que recomendam a 

implementação de condutas com vistas à resolução do problema. Por se tratar 

de ocorrência imprevisível, o preparo dos profissionais que atendem aos partos 

normais deve incluir treinamento específico e o uso de algoritmos e 

mnemônicos como uma estratégia para melhorar os resultados da referida 

condição. Os mnemônicos para os casos de DO são: “TER CALMA”  -  

“ALEERTA” ou “HELPERR” (sigla em inglês)  – “A SAÍDA”. Cada um com seus 

respectivos significados, que definem o passo-a-passo (algoritmos) do cuidado 

a ser implementado. Os algoritmos incluem manobras diversas que seguem 

uma ordem de implementação, a saber: 

“TER CALMA”: uma vez suspeitada a situação o profissional que está 

assistindo à mulher deve manter-se calmo, visando garantir o controle de cada 

um dos passos da assistência e para assumir os procedimentos em conjunto 

com a equipe de apoio. 

“ALEERTA”: A – Chamar Ajuda;  Avisar a parturiente; Anestesista a 

postos; L – Levantar os membros inferiores em hiperflexão (manobra de 

McRoberts); E – Pressão suprapúbica externa (manobra de Rubin I); E – 

Considerar Episiotomia; R – Remover o braço posterior; T – Toque para 

manobras internas (manobras de Rubin II, Wood,  parafuso invertido); A – 

Alterar a posição: quatro apoios (manobra de Gaskin).  

“A SAÍDA” :  A – Avisar à parturiente; Chamar Ajuda; Anestesista a 

postos; Aumentar o Agachamento (McRoberts modificada); S – Pressão supra 

púbica (Rubin I); A – Alterar a posição (quatro apoios); I – Manobras Internas 



(Manobra de Rubin II, Manobra de Wood, Manobra do parafuso invertido); D –  

Desprender o ombro posterior; A – Avaliar manobras de resgate. De acordo 

com a literatura, as duas primeiras manobras (agachamento e pressão supra 

púbica) resolvem 80% das DO. A posição de Gaskin (quatro apoios) tem o 

potencial para reduzir a distocia em mais de 80% dos casos.   

Estudos de coortes anteriores apontaram taxas de sucesso entre 23,2 a 

58% para a manobra de McRoberts isolada ou em combinação com a pressão 

supra púbica. Para executar estas duas manobras correta e efetivamente deve 

haver pessoal adequado disponível, incluindo duas pessoas para hiperflexão 

dos quadris maternos (um de cada lado), um terceiro para aplicar pressão 

supra púbica e outro para aplicar a tração na cabeça fetal. A falha na 

convocação imediata de pessoal para ajudar pode atrasar a aplicação das 

manobras mais invasivas (rotação, acesso e retirada do braço posterior) e 

aumentar o risco de hipóxia fetal.  
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