
Isabel Ferreira é Enfermeira Parteira, Mestre e Especialista em Saúde Materna e Obstétrica, 

uma área que desde cedo a motivou. É sócia fundadora da Gimnográvida – Preparação para o 

Parto e Maternidade, Lda e mãe de 3 filhos. Está atualmente a fazer doutoramento em 

Ciências de Enfermagem no ICBAS.  

O curso de enfermagem surgiu como uma das opções que mais completavam esta motivação, 

acima de tudo pelo papel do enfermeiro na promoção da saúde, do empowerment, da 

qualidade de vida e da autodeterminação da população no que se refere ao seu projeto de 

saúde, mais do que pelas atividades associadas ao tratamento da doença. 

Foi ainda no curso base de enfermagem que teve o seu primeiro contacto com a obstetrícia: 

em ERASMUS, na Finlândia, teve a oportunidade de assistir a um nascimento especial – “um 

casal, sentado num banco de parto (pai atrás e mãe na frente), numa relação de profunda 

intimidade, empurrava o seu bebé para a vida com confiança e força, apoiado por uma equipa 

calma e respeitadora. Olhando para o bebé recém-nascido, ainda ligado à mãe pelo cordão 

umbilical, a ser abraçado e acarinhado por ambos pais, emocionados, senti que este era um 

dos caminhos com que me identificava.” 

Com o aprofundamento dos conhecimentos durante a especialização e mestrado, surgiu 

motivação extra para o início de uma procura, dentro e fora do país, por modelos de 

intervenção movidos pela evidência científica e pelos valores humanos. Frequentou e 

organizou vários cursos e formações para profissionais, aprendendo com enfermeiras parteiras 

e terapeutas, de Portugal e de vários cantos do mundo, que partilharam o que de melhor se 

faz pela saúde da mulher e do seu bebé neste período tão crucial das suas vidas. 

Foi assim que se tornou também enfermeira parteira independente, desenvolvendo e 

aperfeiçoando competências relacionadas com o apoio e o acompanhamento do casal durante 

a gravidez e o parto fisiológico, dentro e fora de água, complementando pelo apoio após o 

parto e o aconselhamento na amamentação. 
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