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Resumo 
 

Introdução: O cuidado a gestante durante o trabalho de parto e parto é um ramo 

de atuação específica da Enfermagem e requer intervenções fundamentadas em 

evidências científicas, a fim de sustentar sua prática cotidiana. O processo de 

enfermagem propõe uma metodologia para sistematizar a assistência e dentro 

deste processo temos o diagnóstico de enfermagem, percursor para as 

intervenções de enfermagem.  Objetivo: Realizar o mapeamento cruzado dos 

termos que descrevem os diagnósticos de enfermagem encontrados no trabalho 

de parto e parto. Método: Pesquisa descritiva através da análise de prontuários, 

aplicando-se a técnica de mapeamento cruzado e posterior identificação e 

padronização de termos, com conseguinte raciocínio diagnóstico. Foram 

analisados 20 prontuários de mulheres assistidas no trabalho de parto e parto por 

enfermeiras obstétricas. Resultados: Foram identificados 62 termos distintos 

para trabalho de parto e parto, reclassificados em 26 termos que expressam os 

problemas de enfermagem, e 36 referentes as intervenções. A partir dos termos 

identificados, foi traçado o perfil diagnóstico, usando a Taxonomia North American 

Nursing Diagnosis Association (NANDA).  Elencou-se um total de 24 diagnósticos 

de enfermagem presentes em 8 domínios, sendo mais expressivo o referente à 

segurança e proteção (D11), destacando-se os diagnósticos “risco de 

sangramento” e “risco de infecção”, com 05 termos associados para cada 

diagnóstico; o segundo domínio pertencente a Conforto (D12), encontramos 03 

diagnósticos, sendo os mais evidentes “dor aguda”, “conforto prejudicado” e “dor 

no trabalho de parto”. Conclusão: Os diagnósticos de enfermagem durante o 

trabalho de parto e parto, de forma indireta, são estabelecidos. A diversidade de 

termos expressa os problemas da enfermagem em descrever os diagnósticos 

encontrados no trabalho de parto e parto. A utilização da classificação NANDA, 

mostrou-se aplicável no trabalho de parto e parto, evidenciando os fenômenos 

identificados por enfermeiros e que guiam a assistência de enfermagem. 

 

Palavras-chave: Parto; Enfermeiras Obstétricas; Diagnóstico de Enfermagem. 
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Abstract 
 

Introduction: The care of pregnant women during labor and delivery is a specific 

branch of nursing and requires interventions based on scientific evidence in order 

to sustain their daily practice. The nursing process proposes a methodology to 

systematize care and within this process we have the nursing diagnosis, the 

precursor for nursing interventions. Objective: To perform cross-mapping of terms 

describing the nursing diagnoses found in labor and delivery. Method: Descriptive 

research through the analysis of medical records, applying the technique of cross-

mapping and subsequent identification and standardization of terms, with 

consequent diagnostic reasoning. We analyzed 20 charts of women assisted in 

labor and delivery by obstetric nurses. Results: Identified 62 different terms, into 

26 terms expressing the nursing problems and 36 referring to the interventions. 

From the identified terms, draw the diagnostic profile, from the NANDA Taxonomy, 

we list a total of 24 nursing diagnoses present in 8 domains, the most expressive 

referring to safety and protection (D11), highlighting whether the diagnoses "Risk 

of bleeding" And "Risk of infection", with 05 associated terms for each diagnosis, 

the second domain belonging to Comfort (D12), we found 03 diagnoses, the most 

evident being "acute pain", "impaired comfort" followed by "pain in the work of 

Childbirth". Conclusion: in an indirect way the Nursing diagnoses during labor 

and delivery are established. The use of the NANDA classification has been 

shown to be applicable in labor and delivery. 

 
 

Key words: Parturition; Nurse Midwives; Nursing Diagnosis.  
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1 - INTRODUÇAO 

 

1.1 Motivação e Problemática 

 

A temática deste estudo centra-se nos “Diagnósticos de Enfermagem no 

trabalho de parto e parto”, num contexto em que a Enfermagem Obstétrica 

desponta em ascensão no Brasil.  

Atualmente o Ministério da Saúde financia a qualificação da enfermagem 

obstétrica para acolher as opções da mulher no processo de parto e nascimento, 

através de uma cuidadosa avaliação de suas condições clínicas e obstétricas, 

sendo parte da estratégia da Rede Cegonha ampliar e qualificar a assistência 

prestada às gestantes e aos bebês no Sistema Único de Saúde1. 

A estratégia Rede cegonha visa implementar uma rede de cuidados para 

assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção 

humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como assegurar às crianças 

o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis, 

além de estruturar e organizar a atenção à saúde materno-infantil no país2. 

No município do Rio de Janeiro foi iniciada, na década de 90, a 

implantação da Política de Humanização do Parto e Nascimento. Uma das 

estratégias adotadas foi à hierarquização da assistência ao parto, com a 

implantação da assistência aos partos de risco habitual por enfermeiras obstetras, 

seguindo o exemplo bem-sucedido de alguns países europeus, onde a 

assistência a esses partos é prestada por profissionais não médicos3. 

Pesquisas apontam as boas práticas utilizadas durante o trabalho de parto 

e nascimento, preconizadas pelos enfermeiros que atuam nessa área.  

Segundo dados da pesquisa Nascer no Brasil4, quando os partos são 

assistidos por enfermeiras, a dieta livre acontece duas vezes mais em 

comparação àquela recomendada pelos médicos; as chances da mulher não ficar 

presa ao leito e o uso de métodos não farmacológicos (bola, chuveiro, massagem 

etc.) no parto, são duas vezes maiores; a manobra de Kristeller é menos utilizada; 

a episiotomia é menor e a amamentação na primeira hora de vida do bebê é 

maior.  
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O cuidado à gestante durante o trabalho de parto e parto é um ramo de 

atuação específica da Enfermagem, e requer intervenções fundamentadas em 

evidências científicas, sustentando sua utilização consciente na prática cotidiana. 

A determinação de intervenções que de fato sejam úteis, valorizando as 

práticas mais relevantes, com procedimentos seguros, resolutivos e com menor 

custo possível, denomina-se prática baseada em evidências. Esta busca integrar 

a melhor evidência dos estudos da área com a experiência clínica e as 

características de cada paciente, garantindo cuidado individualizado e uma 

assistência segura, algo fundamental para o parto e nascimento5.  

Prover um plano de cuidados seguro e individualizado fundamenta-se em 

um prática consolidada nas evidências científicas, sustentada nas necessidades 

clínicas do indivíduo, direcionadas através de um raciocínio dinâmico entre as 

fases do processo de enfermagem.   

Este processo de enfermagem, considerado a base da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE), é constituído por fases que envolvem a 

identificação do problema de saúde, o delineamento do diagnóstico de 

enfermagem, a instituição de um plano de cuidados, a implantação das ações 

planejadas e a avaliação dos resultados6. 

Alguns autores conceituados afirmam que a SAE eleva a qualidade da 

assistência de enfermagem, beneficiando tanto o paciente, através de um 

atendimento individualizado, quanto a enfermeira, mostrando a importância do 

processo de enfermagem através de resultados mensuráveis6. 

 As atribuições do cuidado, dentro do processo de enfermagem, quando 

planejadas a partir de uma linguagem padronizada, permitem avaliar melhor a 

eficácia do mesmo, organizar a assistência e averiguar os resultados alcançados 

mais facilmente7. 

Uma linguagem clara e clinicamente significativa facilita a sua utilização no 

cotidiano do enfermeiro, tornando-se útil para utilização por si só ou em 

associação com outras classificações.  
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A Classificação de Diagnósticos de Enfermagem mais comumente utilizada 

mundialmente para a linguagem diagnóstica Internacional é a North American 

Nursing Diagnosis Association (NANDA), amplamente disseminada. 

A determinação diagnóstica, fase imprescindível para a realização da 

assistência de enfermagem, considera o momento em que se interpreta o que os 

dados colhidos anteriormente indicam, proporcionando a base para a seleção de 

intervenções de enfermagem. 

A NANDA define Diagnóstico de Enfermagem como “julgamento clínico 

sobre as respostas do indivíduo, de sua família e comunidade aos problemas 

reais ou do risco para a saúde e/ou processos vitais” 8.  

Entende-se, então, que a partir do diagnóstico, são traçadas intervenções 

resolutivas para cada problema levantado; logo, diagnosticar erroneamente 

significa traçar planos de cuidados que não atendem às verdadeiras 

necessidades do indivíduo.  

Portanto, o Diagnóstico de Enfermagem se faz imprescindível por 

identificar os problemas do cliente no âmbito de resolução da enfermagem, e, 

além disso, criar uma linguagem própria da profissão, atendendo a necessidade 

de uma comunicação universal.  

A assistência de enfermagem envolve a tomada de decisão, 

individualização do cuidado, planejamento das ações e a geração do 

conhecimento a partir da prática, sendo necessária a utilização de aspectos 

técnicos, intelectuais e interacionais9,10. 

 O objetivo deste estudo é identificar o cenário atual da enfermagem 

obstétrica, numa perspectiva da validade e da eficácia do cuidado de enfermagem 

ao apresentar os problemas diagnosticados no trabalho de parto e parto, e 

utilizando uma linguagem padronizada, facilitar posteriormente os resultados da 

assistência qualificada e segura da enfermagem obstétrica. 

Assim, nos interessa identificar os diagnósticos de enfermagem 

direcionados ao trabalho de parto e parto por meio da Classificação Internacional 

de Diagnósticos de Enfermagem (NANDA), e avaliar se estão de fato 

estabelecidas para este evento, ou ocorrem ações inovadoras, ou mesmo a 

discrepância entre o realizado e o prescrito no prontuário do paciente 



 

16 
 

 

1.2 - Hipóteses 

 

Existem termos descritos por enfermeiros obstetras nos prontuários de 

mulheres em trabalho de parto e parto, que expressam com clareza o 

processo de raciocínio e julgamento diagnóstico; 

 

1.3 Objetivos 

 

   OBJETIVO GERAL 

•  Mapear, nos prontuários das puérperas, os principais termos que 

descrevem os diagnósticos de enfermagem relacionados ao trabalho de 

parto e parto. 

 

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar nos prontuários das puérperas, os termos que designem os 

diagnósticos de enfermagem. 

● Comparar os termos de enfermagem obstétrica registrados nos prontuários 

das puérperas que corroborem os diagnósticos de enfermagem. 

 

1.4 Justificativa  

 

A atenção ao parto pela enfermeira obstetra sustenta-se na concepção de 

ser este um evento fisiológico, no qual sua assistência atende um modelo mais 

humano, respeitando as necessidades básicas do corpo e da psique, em que a 

mulher é assistida de maneira holística.  

No momento em que a mulher encontra-se em trabalho de parto, ela 

necessita de compreensão para enfrentar naturalmente este processo, necessita 

participar ativamente do trabalho de parto, parto e nascimento, obtendo assim, 

conforto físico e psíquico11.  

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), o objetivo da atenção ao 

parto normal é “ter uma mãe e uma criança saudáveis, com o menor nível de 
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intervenção compatível com a segurança”. Dentre os profissionais elencados para 

prestar assistência à gestação e ao parto normal, a OMS considera que “a 

enfermeira-parteira parece ser o tipo mais adequado e com melhor custo-

efetividade [...]”12. 

Desta forma, identificar os diagnósticos de enfermagem no trabalho de 

parto e parto surge como atividade inerente ao processo de cuidado, valorizando 

a prática profissional, através do pensamento clínico além de contemplar a 

necessidade de uma assistência qualificada, segura e sustentada por estudos e 

pesquisas. 

O Quadro 1 apresenta os estudos encontrados nas bases de dados 

MEDLINE, CINAHL e LILACS, acessadas via periódicos CAPES, na data 05 de 

abril de 2016, para os descritores: “Parto”, “Diagnóstico de enfermagem” 

“Enfermeiras Obstétricas”, associado entre si, tanto em português quanto em 

inglês. Foram delimitados estudos aos últimos 10 anos de publicação, 2006 a 

2016 e texto completo disponível, como vemos apresentado a seguir no Quadro 

1. 

 

Quadro 1.  Estudos encontrados nas bases de dados MEDLINE, CINAHL e LILACS utilizando os 

descritores parto, enfermeiras obstétricas e diagnóstico de enfermagem, no período de publicação 

2006-2016. 

Terminologia Base n f Selecionados Repetidos 

"Parto" and "Enfermeiras 
Obstétricas" 

MEDLINE 2 0.7 0 0 

CINAHL 257 92.1 0 0 

LILACS 20 7.1 0 0 

Total 279 100 0 0 

"Parto" and "Diagnóstico de 
Enfermagem" 

MEDLINE 0 0 0 0 

CINAHL 20 60.6 2 0 

LILACS 13 39.3 2 2 

Total 33 100 4 2 

"Diagnóstico de Enfermagem" and 
"Enfermeiras Obstétricas" 

MEDLINE 0 0 0 0 
CINAHL 2 100 1 0 

LILACS 0 0 0 0 

Total 2 100 1 1 
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Para os descritores associados, “Parto” e "Enfermeiras Obstétricas” foram 

encontrados um total de 279 artigos, sendo a maioria (257) na base CINAHL 

seguido pela LILACS e MEDLINE.  No entanto, nenhuma pesquisa foi 

selecionada pois nenhum artigo referia-se a diagnósticos de enfermagem ou ao 

processo de enfermagem.  

Os resultados obtidos, com os descritores, “Parto” e "Diagnóstico de 

Enfermagem”, totalizaram 33 artigos, sendo selecionados apenas quatro e 

delimitado dois artigos, já que dois destes artigos encontravam-se duplicados nas 

diferentes bases de dado. 

Em relação aos termos "Diagnóstico de Enfermagem" e "Enfermeiras 

Obstétricas", foram encontrados dois estudos e selecionamos um artigo. Desta 

forma, três artigos contemplaram o interesse de para análise deste estudo. 

Em relação às terminologias, “Parto” e "Diagnóstico de Enfermagem", o 

qual selecionamos dois artigos, o primeiro propõe a validação clínica do 

diagnóstico de dor no trabalho de parto (MAZONI; CARVALHO e SANTOS, 

2013)13 publicado na Revista Latino Americana de Enfermagem. O segundo 

estudo propõe a Sistematização da assistência de enfermagem em um Centro 

Obstétrico para parturientes em um hospital público em Recife-PE, através de um 

protocolo (SANTOS e RAMOS, 2012)14, publicado na Revista Brasileira de 

Enfermagem. 

O artigo selecionado com a associação dos termos "Diagnóstico de 

Enfermagem" e "Enfermeiras Obstétricas" trata-se do conhecimento de 

enfermagem em saúde materna e neonatal, um estudo sobre a adequação 

cultural da CIPE® (CARDOSO e PAIVA, 2010)15, o mesmo foi publicado na 

Revista Internacional de Enfermagem. 

A busca sobre estudos que retratem Diagnóstico de Enfermagem na área 

obstétrica, ressalta a importância do desenvolvimento deste trabalho apontando 

possíveis lacunas sobre estudos que retratem Diagnóstico de Enfermagem na 

área obstétrica 

Assim, vislumbra-se a união da Sistematização da Assistência (SAE), no 

que concerne a etapa dos diagnósticos de enfermagem e da Assistência 
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Obstétrica para orientar os enfermeiros no contexto do parto e nascimento. Esse 

pressuposto nos estimula na construção deste estudo. 

 

1.5 Relevância 

 

Considerando os pontos anteriormente citados, identificar e padronizar a 

nomenclatura da prática de enfermagem obstétrica contribui para expansão do 

conhecimento sobre a interação entre diagnóstico, intervenções e resultados, 

fornece subsídios para a tomada de decisão e favorece a comunicação e a 

continuidade da assistência. 

Ainda, o estudo pretende difundir a atualização das evidências científicas 

quanto aos diagnósticos de enfermagem, sobretudo na área da saúde da mulher, 

e ainda, estimular pesquisas futuras nessa área para aprofundamento do tema.  

Ao definir os principais diagnósticos encontrados nos prontuários das 

gestantes, poderemos utilizar um sistema de classificação com uma linguagem 

profissional, padronizada, tornando possível a unificação das terminologias dos 

diagnósticos. Desta forma, o estudo corrobora a utilização da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE).  

Uma contribuição importante à implantação da SAE será a definição dos 

termos e dos diagnósticos mais comuns na prática clínica em enfermagem 

obstétrica, ao associar-se à assistência direta à parturiente por meio da execução 

das cinco fases metodológicas do processo de enfermagem que, como 

mencionado, são: investigação, diagnóstico, planejamento, implementação e 

avaliação16. 

Pretende-se ainda preencher a lacuna existente no conhecimento de 

enfermagem sobre a temática proposta, auxiliando os enfermeiros na detecção 

precoce e na prevenção de complicações clínicas, permitindo o emprego 

adequado do DE na prática clínica, trazendo contribuições tanto para a 

assistência, como para o ensino e a pesquisa em enfermagem, em especial, a 

enfermagem obstétrica. 

Visto que uma das dificuldades associadas à implantação do processo de 

enfermagem trata dos impressos inadequados para o registro17, propomos em 
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estudos futuros a elaboração de um formulário que direcione o enfermeiro ao 

raciocínio clínico e ao julgamento, uma das formas apontadas para aproximar a 

prática da enfermagem das classificações existentes, e ainda, ao utilizar o 

mapeamento cruzado, valorizamos os termos já utilizados na prática para a 

construção do mesmo, para tanto adotando linguagens padronizadas.  

Certamente, os resultados obtidos com a pesquisa deverão contribuir para 

despertar o interesse da enfermagem em relação ao refinamento diagnóstico e à 

avaliação acurada das características clínicas das gestantes, estimulando a 

discussão, o ensino e a pesquisa, com ênfase no ensino de temas vinculados à 

saúde da mulher, possibilitando aos discentes obter esclarecimentos e 

aprofundamento em seus saberes a respeito da gestação e de suas 

especificidades, apropriação da linguagem e incentivo à acurácia diagnóstica.  
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2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 - Contextualizando diagnósticos de enfermagem 

 

 2.1.1 – Compreendendo Processo de Enfermagem 

 

Organizar as condições necessárias à realização do Processo de 

Enfermagem no que diz respeito a método, pessoal e instrumentos pode ser 

entendido como Sistematização da Assistência de Enfermagem, em sentido 

denotativo ou referencial, e indica uma sequência de estados de um fenômeno 

que pressupõe a ocorrência de uma ação ou pensar18.  

Neste sentido é possível compreender o Processo de Enfermagem como 

um instrumento metodológico que possibilita identificar, compreender, descrever, 

explicar e/ou predizer as necessidades da pessoa, família ou coletividade 

humana, em um dado momento do processo saúde e doença, demandando o 

cuidado profissional de enfermagem19. 

No Brasil, o marco de desenvolvimento e divulgação da metodologia da 

assistência ocorreu na década de 70. Entretanto, entre 1959 e 1960, Wanda 

Horta propôs o Processo de Enfermagem em seis fases tendo como fator 

primordial o relacionamento interpessoal enfermeiro-paciente20.  

As seis fases metodológicas definidas por Wanda de Aguiar Horta, para 

assistência de enfermagem sistematizada foram: histórico, diagnóstico, plano 

assistencial, plano de cuidados ou prescrições, evolução e prognóstico21.  

Contudo, pode se apresentar em cinco fases, sendo estas histórico, 

diagnóstico de enfermagem, prescrição de enfermagem, implementação e 

evolução. 

Assim o processo de enfermagem é definido como um conjunto de etapas 

fundamentadas numa teoria, objetivando sistematizar o cuidado de enfermagem 

ao indivíduo/comunidade em etapas, proporcionando-lhe uma assistência 

individualizada, segura e de qualidade.  

Após anamnese e história clínica acurada, tem início a segunda fase, 

fundamental para obter resultados e sucesso na assistência prestada. Esta etapa 
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expressa o julgamento clínico do enfermeiro, é o raciocínio diagnóstico, elemento 

que determina as ações e intervenções que o indivíduo necessita. 

 

2.1.2 – Conceito de Diagnóstico  

 

Um diagnóstico, palavra de origem grega, é uma conclusão ou julgamento 

resultante de um processo analítico. Na década de 20, é publicado o primeiro 

trabalho no qual se considera a necessidade de diferençar problema médico de 

problema de enfermagem. Mas só em 1950, o conceito diagnóstico de 

enfermagem é empregado e caracterizado como uma atividade do enfermeiro22. 

Sendo assim, os diagnósticos de enfermagem se baseavam na análise das 

conclusões obtidas das informações investigativas.  

As primeiras referências aparecem na literatura desde a década de 1950, 

mas somente na década de 1970 foi incluído como fase do processo de 

enfermagem por meio de várias denominações recebidas, tais como: problemas 

de enfermagem, problemas do cliente, necessidades do cliente, entre outros23.  

Em 1984, Gordon conceituou DE, como “um diagnóstico clínico realizado 

por enfermeiros para descrever problemas de saúde reais ou potenciais, sendo 

estes profissionais capazes e credenciados para tratar”, foi um dos mais 

discutidos24.  

Neste mesmo ano, Schomaker25 esclarece o significado do termo 

diagnóstico de enfermagem e construiu o seguinte conceito: 

 

“O diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico 

sobre um indivíduo, família ou comunidade que se origina de um 

processo deliberado e sistemático de coleta de dados e análise. O 

diagnóstico proporciona uma base para as prescrições de terapias 

pelas quais o enfermeiro é responsável. O diagnóstico é expresso 

de uma forma concisa e inclui a etiologia quando ela é conhecida” 

25. 

 

Contudo, diante da escassez de estudos nesta área, em 1990, a 9ª. 

Conferência da NANDA aprovou uma definição operacional. Isto significava que a 
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definição apresentada deveria ser validada ou invalidada, mediante pesquisas, 

para só depois o conceito ser construído. A definição para diagnóstico de 

enfermagem, proposta pela NANDA, era: 

 

 “...julgamento clínico das respostas do indivíduo, da família 

ou da comunidade aos processos vitais ou aos problemas de 

saúde atuais ou potenciais, os quais fornecem a base para a 

seleção das intervenções de enfermagem, para atingir resultados, 

pelos quais o enfermeiro é responsável”8. 

 

A análise desta definição evidencia alguns aspectos que merecem ser 

ressaltados como, por exemplo: a especialização do fenômeno de interesse do 

enfermeiro, isto é, a resposta do cliente ao processo vital ou ao problema de 

saúde22.  

No Brasil, alguns aspectos e conceitos sobre diagnósticos de enfermagem 

também seguiam em discussão, seus primeiros passos foram com Wanda de 

Aguiar Horta que definiu o diagnóstico de enfermagem: 

 

 “...é a identificação das necessidades básicas do indivíduo (família 

ou comunidade) que precisam de atendimento e a determinação, 

pela Enfermagem, do grau de dependência deste atendimento em 

natureza e extensão.”21 

 

O Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, responsável por normatizar 

e fiscalizar o exercício da profissão especifica em 1988, utilizando o termo 

diagnóstico de enfermagem e assim o conceitua: 

 

 “Envolve um processo de análise e interpretação das informações 

obtidas (inclusive resultados de exames laboratoriais), visando a 

tomada de decisão sobre a avaliação da situação de saúde da 

clientela em termos de normalidade e anormalidade. Nesta última 

condição, o cliente é encaminhado para a consulta médica, 

excetuando os problemas de saúde constantes do ANEXO I. Inclui 

uma relação de problemas identificados ao nível individual e da 
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família, abrangendo atuação no serviço de saúde, domicílio e 

comunidade...” 26. 

 

Desta forma, diversos conceitos estavam em discussão e paralelamente 

havia a necessidade de propor uma classificação mundial que direcionasse o 

enfermeiro a estabelecer uma linguagem comum para descrever o cuidado da 

enfermagem para com os indivíduos, as famílias e as comunidades em diferentes 

locais, permitindo comparações espaciais e temporais. 

 A North American Nursing Diagnosis Association - NANDA, contribuindo 

de forma significativa para o desenvolvimento e refinamento dos diagnósticos de 

enfermagem, desenvolveu um sistema conceitual para classificar os diagnósticos 

em uma taxonomia. Em 1989, publicou a Taxonomia I e, com base em diversas 

avaliações, após a XIV Conferência da NANDA, realizada em abril de 2000, 

ocorreram alterações na forma de organização e apresentação dos diagnósticos 

de enfermagem, surgindo assim a Taxonomia II, cuja estrutura foi aceita em sua 

conferência bienal em 20018. 

O principal trabalho da NANDA é direcionar a padronização de linguagem 

dos diagnósticos. Padronizar a linguagem é estabelecer um acordo sobre regras 

para utilização de determinados termos27. 

A Taxonomia II, publicada em 2001, tem 13 domínios, 106 classes, 155 

diagnósticos e sete eixos, os quais podem ser definidos operacionalmente, como 

uma dimensão da resposta humana levada em consideração no processo 

diagnóstico8. 

No entanto na Classificação dos Diagnósticos de Enfermagem em 2007-

2008 constam 13 domínios, 47 classes e 187 diagnósticos. Na edição 2009-2011 

foram incluídos 21 novos diagnósticos, revisados nove e excluídos seis DE8. 

Nesta publicação, 2009-2011 da NANDA, manteve-se o conceito definido 

na IX Conferência da NANDA, que aprova a definição do DE como sendo: 

 

“[...] julgamento clínico das respostas do indivíduo, da família ou 

da comunidade a problemas de saúde/processos vitais reais ou 

potenciais. O diagnóstico de enfermagem constitui a base para a 
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seleção das intervenções de enfermagem para o alcance dos 

resultados pelos quais o enfermeiro é responsável”8. 

 

Recentemente, a última edição revisada da Classificação NANDA de 2015, 

traz mais diagnósticos de aplicação clínica, com 26 novos diagnósticos e 14 

diagnósticos revisados, determinando assim 234 diagnósticos de enfermagem, 

mantendo-os agrupados em 13 domínios. 

Sendo assim, permite uma linguagem mais rica para os diagnósticos de 

enfermagem e maior adaptação às atuais convenções de manuseio de 

terminologia entre outras bases de dados relacionadas que também utilizam 

classificações: Nursing Interventions Classification (NIC) e Nursing Outcomes 

Classification (NOC) 29. 

A escolha do diagnóstico realiza-se com vista a se elaborar afirmativas 

diagnósticas mais precisas e que melhor retratem a situação vivida pelo cliente27. 

O fundamento de um diagnóstico de enfermagem é o raciocínio clínico, 

necessário para diferenciar dados normais e anormais e dados relacionados a 

agrupamentos, e a habilidade em reconhecer dados que faltam, identificar 

inconsistências nos dados e fazer inferências28.  

Sendo assim, diagnosticar a presença de fenômenos nos pacientes, 

famílias, grupos ou comunidades conduzem os enfermeiros ao processo de 

raciocínio crítico e ao julgamento clínico necessário à prática para decisão do foco 

do atendimento de enfermagem31.  

Desta forma, o julgamento clínico é a interpretação ou conclusão sobre 

necessidades, preocupações ou problemas de saúde de um indivíduo, 

determinando o diagnóstico em foco que está sob ótica da assistência prestada 

pela enfermagem. 
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2.2 – Assistência de Enfermagem Obstétrica ao trabalho de parto e parto 

 

 2.2.1- Enfermagem Obstétrica em ascensão  

  

Desde 1996, a enfermeira obstetra vem sendo indicada como o prestador 

de cuidados mais adequado responsável pela assistência à gestação e ao parto 

normal, incluindo a avaliação de riscos e o reconhecimento de complicações12.  

Entretanto, as definições de enfermeira obstetra, obstetriz e parteira se 

misturam quando se retrata a história do parto e nascimento. Esses títulos 

inicialmente foram comparados como sinônimos para a mesma profissão32.  

Esse conflito na definição da nomenclatura da profissão traduziu-se em 

modificações que ocorreram na legislação do ensino de enfermagem, como por 

exemplo, a criação da especialidade obstétrica para os enfermeiros e também as 

mudanças ocorridas dentro da própria profissão, no que diz respeito à assistência 

ao nascimento. 

No entanto, a história da obstetrícia, enquanto conjunto de práticas 

tocológicas, teve sua origem no conhecimento acumulado pelas parteiras, 

primeiro título dado às mulheres que prestavam os cuidados ao parto, apesar, de 

serem desconhecidos registros na literatura feitos por elas em relação aos 

primórdios da sua prática32. 

Todavia, a introdução do ensino de enfermagem obstétrica, até 1949, 

estava contido na medicina, quando as escolas de enfermagem se adaptaram 

para o ensino da especialização em obstetrícia.  

Esse meio tempo foi perturbado com discussões acerca da melhor forma 

de se estabelecer a profissão. Algumas classes queriam seguir a formação 

europeia, de obstetriz, enquanto outras defendiam o título de enfermeira obstetra 

formada após a escola de enfermagem em regime de especialização. O debate 

só foi encerrado com a Reforma Universitária de 1968 que vetava a duplicação de 

cursos com finalidades semelhantes e em 1978 quando as modalidades de 

habilitações (obstetrícia e saúde pública) foram substituídas pelas 

especializações, conferindo assim ao curso de enfermagem quatro anos30.  



 

27 
 

 

No Brasil, o declínio da prática da parteira no final do século XIX ocorreu 

quando se instalou o paradigma médico de que a atenção ao parto é estritamente 

intervencionista, cirúrgico. A partir daí, a profissional de enfermagem passou por 

várias designações, parteira, obstetriz, enfermeira obstetra, o que reflete a 

inconstância que a profissão passou durante os últimos anos30. 

Formalmente a história da enfermagem obstétrica no Brasil surge em 1931, 

quando uma disciplina da faculdade de medicina incorporou o curso de partos, 

introduzindo uma disciplina de prática de enfermagem nesse curso e conferindo o 

título de enfermeira obstetra32.  

A enfermeira obstétrica é a única profissional não médica que tem sido 

associada com um saber/fazer que vem ao encontro da possibilidade de resgatar 

o parto fisiológico como um fenômeno feminino onde a mulher seja a 

protagonista, modelo de assistência em que desenvolvem habilidades não 

invasivas e que são peculiares do modelo humanizado feminino e 

desmedicalizado de assistência ao parto33. 

A formação da enfermeira obstétrica dá maior ênfase aos aspectos 

fisiológicos, emocionais e socioculturais do processo reprodutivo, privilegiando 

uma atuação fundamentada na compreensão do fenômeno da reprodução como 

singular, contínuo e saudável, no qual a mulher é o foco central, e que se 

desenvolve em um determinado contexto sócio histórico34. 

Temos que, o modelo de cuidado utilizado pela enfermagem obstétrica 

atualmente está pautado na humanização da assistência e tem como base as 

políticas públicas de saúde, na perspectiva da integralidade, utilização de 

tecnologias apropriadas e necessárias, valorização de crenças e modos de vida30.  

Assim, é um dos profissionais capacitados a contribuir qualitativamente no 

atendimento à parturiente, pois trabalha otimizando a fisiologia humana. 

A implantação da atenção aos partos de baixo risco por enfermeiras 

obstetras está associada a mudanças nas práticas e rotinas institucionais, já que 

se encontra inserida num contexto de humanização do parto e nascimento, uma 

assistência realmente voltada para as necessidades das mulheres e suas 

famílias35.  
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Desta forma, temos a enfermeira obstetra como o profissional legal de 

assistência ao parto e nascimento, fundamentada na fisiologia humana feminina, 

de acordo com as necessidades individuais e integrais de cada mulher pautada 

na cientificidade do ensino/pesquisa e preceitos do processo de enfermagem. 

A partir do Decreto n. 94.406, de 8 de Junho de 1987, que regulamenta a 

Lei n. 7.498, de 25 de Junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da 

enfermagem, no que diz respeito às atribuições do Enfermeiro Obstetra36, o 

Conselho Federal de Enfermagem procura regulamentar e normatizar a 

assistência prestada pelas enfermeiras obstetras.  

Ainda, a Portaria MS/GM 2.815, de 29 de maio de 1998 inclui na tabela do 

Sistema de Informações Hospitalares do SUS o procedimento “parto normal sem 

distócia realizado pela enfermeira obstetra” e tem como finalidade principal 

reconhecer a assistência prestada por esta categoria profissional, no contexto de 

humanização do parto37. 

A partir deste contexto, estudos demonstram que a Enfermagem tem 

desempenhado um papel ativo no estabelecimento de cuidados humanísticos a 

mulheres, auxiliando a fisiologia do parto e instituindo tecnologias de cuidado e 

conforto38.  

 

2.2.2- Contextualizando trabalho de parto e parto 

 

 Deve-se considerar que independente do contexto de costumes, no parto 

humano, ocorrem processos fisiológicos espontâneos, no entanto, o 

conhecimento sobre estes processos que culminam com o início do trabalho de 

parto ainda não estão completamente esclarecido39.  

Defini-se trabalho de parto de acordo com uma diretriz internacional, onde 

há presença de contrações uterinas espontâneas, pelo menos duas em 15 

minutos e pelo menos dois dos seguintes sinais: apagamento cervical, colo 

dilatado para três cm ou mais, ruptura espontânea das membranas40.  

No entanto, o trabalho de parto a termo inicia-se ao final do período de 

gestação, normalmente entre a 38ª e 42ª semana de gestação. Os partos que 
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ocorrem antes desse período são definidos como pré termo, os que ocorrem após 

são chamados de pós termo40.  

Temos ainda que, o parto natural é dividido em três estágios. O primeiro 

consiste na contração uterina com a dilatação progressiva do colo, importante 

para a saída do feto da cavidade uterina; o segundo é o período de expulsão do 

bebê e o terceiro estágio é a da expulsão da placenta e da bolsa de líquido 

amniótico vazia, por meio de contrações menos intensas41.  

Algumas literaturas o dividem em quatro estágios. O primeiro estágio 

(dilatação) leva à dilatação do colo do útero, de até 10 cm, por meio de 

contrações rítmicas e dolorosas. O segundo estágio (período expulsivo) se inicia 

com a dilatação máxima e termina com a expulsão do feto; nessa fase ocorrem os 

puxos maternos. No terceiro estágio (secundamento ou dequitadura), ocorre o 

desprendimento da placenta e membranas. O quarto período (período de 

Greenberg), que ocorre na primeira hora pós parto, objetiva a parada do 

sangramento genital40. 

O comportamento humano ignora, muitas vezes, tais mecanismos 

fisiológicos do parto, pois, frequentemente, a cultura os interpretam de tal modo 

que as ações resultantes podem ser inadequadas. Um exemplo dessa 

reinterpretação é a incorporação de práticas relacionadas ao controle do trabalho 

de parto centradas na figura dos especialistas, acarretando mudanças no 

comportamento da parturiente e permitindo que o mecanismo do parto seja 

afetado mais por fatores externos e sociais e menos pelo parto39.  

A natureza da fisiologia do parto pode ser sustentada ou modificada em 

relação direta com a maneira como se dá o cuidado profissional. Este cuidado é 

baseado em protocolos. O modo de realização do protocolo de cuidados pode ser 

dirigido para uma facilitação do estabelecimento do vínculo mãe-bebê35.  

No momento do trabalho de parto e do parto, as mulheres submetem-se, 

de forma silenciosa e submissa, às rotinas hospitalares rígidas, vivendo esse 

momento sem harmonia. A necessidade de contato humano (assistência 

humanizada), informação, competência técnica baseada na melhor evidência 

disponível, segurança e participação médico-paciente mostraram-se 
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contextualizadas, possibilitando que os profissionais da área da saúde reflitam 

sobre essas práticas40. 

Sendo assim, promover o conforto e a satisfação da mulher no Parto 

requer o uso de práticas que fazem parte de um contexto de valorização do parto 

fisiológico e do uso adequado de tecnologias na assistência ao parto e 

nascimento, que incluem desde modificações nos ambientes de assistência ao 

parto até o emprego de práticas não medicamentosas de alívio à dor do parto; 

estas causam menos efeitos colaterais para a mãe e o bebê e podem permitir à 

mulher mais sensação de controle no parto42. 

 

2.2.3- Uso das tecnologias em enfermagem obstétrica 

 

Em 1996, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou no Guia 

Prático para a Assistência ao Parto Normal "um conjunto de práticas que visam à 

promoção do parto e nascimento saudáveis e à prevenção da mortalidade 

materna e perinatal. Estas práticas incluem o respeito ao processo fisiológico e à 

dinâmica de cada nascimento, nos quais as intervenções devem ser cuidadosas, 

evitando-se os excessos e utilizando-se criteriosamente os recursos tecnológicos 

disponíveis"12. 

Em Enfermagem Obstétrica, as tecnologias de cuidado envolvem as 

técnicas, procedimentos e conhecimentos utilizados pelo enfermeiro durante o 

processo de cuidado, empregados nas diferentes fases do processo.  

O cuidado prestado à mulher pela enfermagem, que utiliza as tecnologias 

de cuidado, visa dar-lhes poder de decisão e ajudá-la a passar, da melhor forma e 

sem intervenções desnecessárias pelos processos naturais43.  

Nesta prática o atendimento deve estar centrado na mulher, deixando a 

mesma agir e tendo controle de suas ações, integrando-se e participando das 

decisões de seu cuidado.  Desse modo, a equipe atua como uma facilitadora do 

trabalho de parto. 

O cuidado atencioso em promover que a própria mulher conduza o seu 

trabalho de parto é uma tecnologia de cuidado.  
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São tecnologias que se fundamentam na perspectiva de que a gestação, o 

parto e o nascimento são eventos naturais da vida humana e sua aplicação busca 

não intervir nos processos fisiológicos envolvidos. Elas podem promover o 

conforto e o relaxamento, reduzir riscos e instituir cuidados eficazes, benéficos e 

apropriados às necessidades da clientela38.  

A utilização destas tecnologias de cuidado permite que a mulher entenda e 

participe de forma ativa de todas as modificações do seu corpo. O profissional é 

sujeito do cuidado, a mulher conduz todo o processo e não necessita do outro 

para fazer por ela43. 

As tecnologias, destinadas ao cuidado corporal, estimulam a 

movimentação corporal, como a própria deambulação, os exercícios posturais, 

movimentos pélvicos e o agachamento, podendo ou não empregar recursos como 

a bola suíça ou bobath, a cadeira de balanço obstétrica e o banquinho meia-lua38. 

Estudos consideram que as tecnologias de cuidado de enfermagem estão 

baseadas no respeito à individualidade e autonomia do sujeito a ser cuidado, no 

acolhimento, na ambiência e na intersubjetividade na relação cliente-enfermeiro, 

agregando princípios éticos, estéticos e técnicos do cuidado. Portanto, deve haver 

um motivo real para intervir no processo natural do trabalho de parto12.  
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3 - MÉTODO 

 

3.1 Abordagem e tipo de estudo 

 

Estudo descritivo dos principais termos registrados por enfermeiros nos 

prontuários das puérperas em trabalho de parto e parto, que expressem o 

processo de raciocínio e o julgamento diagnóstico.  

Possui abordagem quantitativa, elaborado de acordo com o procedimento 

técnico da pesquisa documental, tendo como quadro teórico-metodológico 

conceitos e princípios do mapeamento cruzado, escolhido por possibilitar a 

comparação linguística e semântica entre as terminologias existentes no cotidiano 

dos serviços e com outros sistemas de classificação44.  

O mapeamento cruzado é definido como um processo para explicar algo, 

através do uso de palavras com significado igual ou semelhante ao padronizado45. 

Tem sua aplicabilidade nos casos em que se deseja analisar dados 

contidos no processo de enfermagem, nos diferentes campos de cuidado, através 

da comparação entre informações existentes no prontuário do paciente e as 

classificações de referência para a prática de enfermagem46. 

Estudo de revisão sobre a utilização do mapeamento cruzado na prática de 

enfermagem identificou que essa ferramenta tem sido usada predominantemente 

para mapear linguagens não padronizadas comparando-as com linguagens 

padronizadas47. Através do mapeamento cruzado é possível realizar estudos que 

demonstrem que os dados de enfermagem existentes, em diferentes locais, 

podem ser comparados às diferentes classificações de enfermagem e assim, 

adaptados para a linguagem padronizada48. 

Trata-se, portanto, de um método aplicável ao estudo pretendido, pois, 

através do mapeamento cruzado, podem-se realizar estudos que demonstrem 

que os dados de enfermagem existentes em diferentes cenários podem ser 

mapeados nas classificações de enfermagem, e assim, adaptados para a 

linguagem padronizada. 
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3.2 Local de estudo 

 

Para a realização deste estudo foram coletados os dados dos registros de 

enfermagem dos prontuários das puérperas do Hospital da Mulher Mariska 

Ribeiro.   

O Hospital encontra-se inserido no contexto da Rede Cegonha, está situado 

no bairro de Bangu, no município do Rio de Janeiro, trata se de um hospital 

municipal de saúde, fundado em 2012 e sua administração é realizada por uma 

organização social sem fins lucrativos, denominada Centro de Estudos e 

Pesquisas 28.  

Trata-se de um hospital voltado à saúde da mulher, no ciclo gravídico 

puerperal, que, de acordo com estatística repassada pela própria unidade 

hospitalar, atende em torno de 174 mil mulheres ao ano, dentre exames, 

emergências, consultas, internações, cirurgias e partos. No ano de 2014 foram 

realizados 3.062 partos normais correspondendo a 65% dos procedimentos 

realizados no hospital. 

Atendendo a demanda de partos normais encontram-se a equipe 

multiprofissional dividida entre enfermeiros obstetras e médicos.  A média de 

partos registrados por enfermeiros está em torno de 70%, e estes estão como 

profissionais a frente do Centro de Parto Normal (CPN). Compondo a equipe do 

CPN estão três enfermeiras obstétricas, uma enfermeira generalista e três 

técnicos por plantão. Tanto no serviço diurno quanto noturno, a equipe médica 

fica sobreaviso e atende as demandas de acordo com as necessidades.  

No CPN, para a assistência ao parto encontramos um espaço comum de 

relaxamento - onde as gestantes podem se entrosar, dispor de chás e realizar 

atividades em conjunto, um posto de enfermagem, seis salas de parto 

humanizadas - com possibilidade de movimentação e tecnologias para alivio da 

dor e conforto, como chuveiro, bola, banqueta e rádio, além de uma enfermaria 

comum, dividida em seis boxes para avaliação e observação contínua de 

gestantes que necessitem de cuidados mais específicos. 

De acordo com a Resolução do COFEN 358/2009, “o Processo de 

Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os 
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ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de 

Enfermagem”, e assim procurando oferecer uma assistência de melhor qualidade 

as suas clientes, as atividades são desenvolvidas e registradas nos prontuários 

eletrônicos das gestantes, em plataforma virtual interna, sendo posteriormente 

impressos e arquivados49.  

 

3.3 População e amostra  

 

Processo de amostragem por conveniência, se tratando de uma amostra 

não probabilística. Selecionou-se aleatoriamente prontuários das puérperas com 

os seguintes critérios de inclusão: ter sido gestante de risco habitual, parto normal 

assistido por enfermeira obstetra no ano de 2014, sem nenhuma intervenção 

médica, internação superior a 4 horas, idade igual ou maior que 18 anos. Exclui-

se da amostra gestantes de alto risco, idade inferior a 18 anos, ausência de 

registros de enfermagem no parto e trabalho de parto, registros incompletos 

 Foram inicialmente selecionados aleatoriamente 180 prontuários que 

encontravam-se disponíveis de acordo com o livro de registro no momento da 

coleta. Posteriormente foram disponibilizados pelo arquivo hospitalar 102 destes 

prontuários. Aplicando os critérios de inclusão e exclusão previamente 

estabelecidos, totalizaram 20 prontuários para o estudo.  

A opção pelo ano 2014 para coleta justifica-se pelo fato do hospital 

completar neste ano dois anos de inaugurado e acredita-se que o mesmo já 

apresente uma equipe uniforme e consolidada com as atividades e rotinas da 

unidade, havendo maior propensão a aplicabilidade de todas as fases do 

Processo de Enfermagem neste período.  

Consideraram-se registros de enfermagem dos plantões diurnos e 

noturnos, pois acredita-se que não deveriam ser excluídas as evoluções por turno 

de trabalho.  

 

 

 

 



 

35 
 

 

3.4 Coleta de dados 

 

Após definida amostra, iniciamos a coleta dos termos nos prontuários que 

foram submetidos a um processo de extração de conteúdo dos registros de 

enfermagem, seguida pela eliminação das repetições. 

Foram considerados os termos que designam o raciocínio para os 

Diagnósticos de Enfermagem e as ações de enfermagem prescritas desde o 

momento da admissão da gestante no CPN até o seu encaminhamento ao 

alojamento conjunto, além de dados demográficos, tais como idade e fatores 

relacionados com a história obstétrica. 

Os dados foram coletados diretamente nos prontuário impressos das 

puérperas e transcritos individualmente para uma planilha do programa Excell for 

Windows, para identificação das informações necessárias à investigação.  

Realizou-se um processo de normalização do conteúdo, com correções de 

ortografia, análise de sinonímia, adequação de tempos verbais, uniformização e 

número (singular, plural) e exclusão das expressões pseudoterminológicas, que 

são definidas como elementos que ocorrem de forma casual no discurso, mas que 

não designam conceitos particulares, sendo considerados “lixo terminológico” 50. 

Nesta etapa houve o processo de mapeamento dos termos descritos.  

Para fins metodológicos que facilitassem a comparação dos termos 

identificados com as características da Classificação de Diagnósticos de 

Enfermagem (NANDA) os termos foram divididos em duas categorias: uma em 

que os termos expressam problemas de enfermagem, com seus dados advindos 

de informações da anamnese da puérpera e uma outra categoria a partir dos 

termos que definissem as ações de enfermagem, permitindo um processo 

retrogrado de raciocínio diagnóstico. 

A definição diagnóstica segue o modelo de Raciocínio Diagnóstico 

proposto por Risner (1986)51, compondo análise e síntese dos dados, seguido 

pelo estabelecimento dos diagnósticos propriamente ditos. 

Desta forma, a análise é entendida como a separação do material em 

partes e o exame crítico das mesmas, o qual define seus componentes essenciais 

e sua relação dividida em duas partes: Categorização dos dados e Identificação 
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de dados divergentes ou lacunas e a síntese, que compreende na combinação 

das partes ou dos elementos em uma entidade única, dividida em: Agrupamento 

das evidências em padrões; Comparação dos padrões com teorias, modelos, 

normas e conceitos; Identificação de possibilidades e Proposição das causas 

etiológicas. O estabelecimento dos diagnósticos, propriamente dito, é a fase para 

nomear as conclusões e validá-las51.  

 A seguir apresentamos um fluxograma que propõe sintetizar o desenho do 

estudo delineando as etapas metodológicas percorridas.   

Fluxograma 1 –Processo metodológico   
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3.5 Análise de dados  

 

A análise descritiva dos dados demográficos e dos termos, assim como 

dos diagnósticos e das ações de enfermagem foi realizada utilizando frequências 

absolutas e percentuais.  

A pesquisa descritiva tem como principal objetivo a descrição das 

características de uma população ou fenômeno específico, ou ainda o 

estabelecimento de variáveis. Estão incluídas nesse tipo de pesquisa aquelas que 

têm a intenção de levantar as opiniões, as atitudes e as crenças de uma 

determinada população52.  

 

3.6 Aspectos éticos 

 

O estudo foi formalmente submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro, vinculado à 

Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Secretaria Municipal de Saúde do Rio 

De Janeiro/SMS/RJ, para apreciação e obteve aprovação sob protocolo CAAE: 

50316315.3.3001.5279, como preceitua a Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde, que estabelece as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos. 

Esse procedimento utilizado na pesquisa com seres humanos assegura a 

privacidade dos sujeitos, garantindo a proteção da respectiva imagem, cuja 

utilização das informações não deve ocasionar e proporcionar prejuízos à pessoa 

humana, comunidade, em termos de sua autoestima, de prestígio e/ou 

econômico-financeiro53. 
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4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

   

4.1 – Caracterizações da população em estudo 

 

 Foram revisados 20 prontuários de puérperas. A idade média foi de 24 

anos (desvio padrão de 5,7; variando de 18 a 38 anos) sendo que 40% destas 

tinha idade entre 21 a 30 anos, 60% era primeira gestação (G1).  A dilatação na 

internação variou de 5cm a 8cm para 55% das puérperas, a duração do parto 

assistido foi superior a 6 horas para 60% das mulheres e a dieta foi liquida em 

85% dos casos. Todas as puérperas tiveram a presença do companheiro e 

partograma (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Distribuição das variáveis clínicas das puérperas, Hospital da Mulher Mariska Ribeiro. 

UFF. Niterói, 2017. 

Variável   Categoria  n  %  

Idade (anos)   24,25 ± 5,71 (18 a 38)   

Número de Gestações 

GI 12 60 

GII 5 25 

GIII 2 10 

GV 1 5 

Dilatação na Internação 

1cm 1 5 

 3cm  5 25 

 4cm 3 15 

 5cm 4 20 

 6cm 2 10 

7cm 4 20 

 8cm 1 5 

Duração do trabalho de parto assistido < 6h 8 40 

> 6h 12 60 

Presença do acompanhante Sim 20 100 

Dieta 
Líquida 17 85 

Branda 3 1 

Partograma Sim 20 100 

A idade (em anos) foi expressa pela média ± desvio padrão (mínimo - máximo). 
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Na idade percebemos uma alta variabilidade com desvio padrão de 5,71 

com idade mínima e máxima variando de 18 a 38 anos, abordando a 

heterogeneidade da amostra.  

Em relação ao número de gestações a maioria era primípara, 60%, seguida 

por segunda gestação, 25%, terceira gestação, 10% e na quinta gestação apenas 

5%.  

Quanto a variável Dilatação na Internação verificamos uma frequência 

maior 25% em gestantes com 3 cm de dilatação, seguido por 7 e 5 cm, 20% e 

15% com 4 cm. Este resultado pode ter sido influenciado pelo critério de inclusão 

da amostra, inclusas mulheres que tiveram tempo mínimo de assistência ao 

trabalho de parto e parto de 4 horas, desta forma mulheres que foram internadas 

com maior dilatação podem ter tido um tempo de assistência inferior. 

Entretanto, em estudo de Vogt 2011, a dilatação cervical no momento da 

admissão a maioria das parturientes apresentou dilatação de 4 a 6 centímetros 

(39,6%), acompanhado da dilatação de 7 a 9 cm (24,2%)54.  

Igualmente em um estudo retrospectivo realizado no Rio de Janeiro (1999 

a 2001), no ano de 2008 os autores encontraram as seguintes variáveis: No 

momento da admissão, 64,6% das mulheres examinadas apresentaram uma 

dilatação cervical de até 4 cm e 35,4% possuíam dilatação cervical entre 5 e 10 

cm55.  

Temos assim que a admissão precoce pouco evidenciada em alguns 

estudos se estabelecem como prática rotineira nas maternidades pública no 

Brasil, pois a título de exemplo pode-se mencionar no estudo de Vogt 2011, que 

Rio de Janeiro (64,6%) e em São Paulo (35,5 e 43,4%) com os respectivos 

percentuais de dilatação cervical sugestivo de admissão prematura54. 

Quanto a presença do acompanhante durante o trabalho de parto e parto 

esteve associada em 100% da amostra, o que difere de outro estudo, em que 

encontraram que a permanência do acompanhante no trabalho de parto foi baixa 

na maternidade pública 56. 

A presença do acompanhante marca positivamente, pois ocorrem 

mudanças otimistas na assistência, influenciando beneficamente na evolução do 

parto, mudando o comportamento da mulher57.  
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Em relação a dieta observamos que 85% estavam restritas a líquidos, 

enquanto 15% a dieta branda, entretanto nenhuma manteve dieta zero durante o 

parto, o que corrobora com estudo de DAMACENO, 2015, que refere quanto a 

oferta de alimentos a parturiente, considerada uma prática humanizadora, pois os 

partos são de longa duração é necessário repor as fontes de energia.  

Salienta se que, em partos de baixo risco obstétrico não há necessidade de 

restrição alimentar, devendo ser estimulada a ingesta de alimentos no trabalho de 

parto, pois há a constatação de que a ingesta não traz nenhum malefício, pelo 

contrário propícia às mulheres energia para elas fazerem força no período 

expulsivo.   

O partograma ou gráfico do trabalho de parto é amplamente aceito como 

método útil para avaliação do progresso do trabalho de parto. De acordo com a 

OMS, o uso do partograma permite acompanhar a evolução do trabalho de parto, 

documentar o trabalho de parto e diagnosticar suas alterações, indicando a 

tomada de condutas apropriadas para a correção dos desvios e evitando 

intervenções desnecessárias40.  

Neste estudo verifica se que o partograma foi utilizado em todos os partos 

100%, assim como referiu Orsi, 2005 o partograma foi preenchido em quase 

100% dos prontuários estudados, o que reforça a premissa das boas práticas 

conduzidas pelas enfermeiras obstétricas56. 

Como pode ser observado na Tabela 2, verificou-se que quanto menor a 

dilatação na internação maior o tempo de trabalho de parto e parto assistido, 

sendo que não ocorreu parto assistido em tempo menor ou igual a seis horas para 

puérperas com até 4cm de dilatação na internação 
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Tabela 2. Relação entre dilatação na internação e o tempo de trabalho de parto assistido. Hospital 

da Mulher Mariska Ribeiro. UFF. Niterói, 2017. 

Dilatação na internação 
(cm) 

Tempo parto assistido 

Total < 6h > 6h 

1  1 1 

3  5 5 

4  3 3 

5 3 1 4 

6 1 1 2 

7 3 1 4 

8 1  1 

Total  8 (40%) 12 (60%) 20 

 
 

 Quanto menor a dilatação na internação maior o tempo de trabalho de 

parto e parto assistido e podemos dizer ser inversamente proporcional. 

 A analise a cima propõe que a maioria (60%) teve a duração do trabalho de 

parto e parto superior a 6 horas, enquanto (40%) apenas inferior a seis horas, no 

entanto superior a 4 horas. Ressalta-se que o tempo mínimo de trabalho de parto 

assistido incluído na amostra foi de 4 horas e 01 minuto, em uma gestante 

internada com 8 cm de dilatação e a duração máxima do trabalho de parto 

assistido foi de 11 horas e 26 minutos em uma das internadas com 3 cm, de 

acordo com as características previamente estabelecidas para inclusão na 

amostra. 

Tendo a mulher como a protagonista do processo de parturição, utilizando-

se das tecnologias do cuidado não invasivo, tais como movimentos circulares com 

a pelve, deambulação, banho morno e respiração consciente, esse tempo pode 

durar 8 horas59.  

 No estudo de Vogt, 2011 a Duração do parto foi prevalente de 1-5 horas 

(44%), seguido de menos de 1 hora (42%), no entanto refere que o tempo em 

horas de um trabalho de parto de uma primípara, que se matem em repouso no 

leito, sem realizar movimentos corporais, pode durar de 10 a 12 horas54.  

Característica peculiar encontrada neste estudo foi em relação a posição 

de parto: a maior frequência para partos na posição lateral (40%), seguidos por 
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quatro apoios (20%), Semi vertical (15%), cócoras (10%), em pé (10%) e 

cavalinho (5%) – Tabela 3. 

 

Tabela 3. Distribuição e frequência de posição de parto. Hospital da Mulher Mariska Ribeiro. UFF 

Niterói, 2017.  

Variável   Categoria  n  %  

Posição de Parto 

Cavalinho 1 5 

Cócoras 2 10 

Em pé 2 10 

Semi vertical 3 15 

Quatro apoios 4 20 

Lateral 8 40 

 

 

Detalhando a posição de parto, tivemos, Cavalinho 5%, Cócoras 10%, Em 

pé 10%, Semi vertical 15%, Quatro apoios 20% e a maior frequência de 40% para 

partos na posição Lateral. 

Também citado por Orsi, 2005, que refere que em seu estudo a posição 

supina foi frequentemente adotada56. 

A posição para o parto deve ser escolha da parturiente, estudos 

demonstram que qualquer posição materna, elevada ou lateral, comparativa a 

posição supina ou litotomia, está associada a redução do tempo no segundo 

período de parto (expulsivo), redução da sensação dolorosa e das alterações da 

frequência cardíaca fetal60.  

Temos assim que possivelmente a posição adotada para parir surge com 

uma escolha da mulher, e as boas práticas preconizadas pela OMS, que refere se 

em permitir livre movimentação para o parto e escolha de posição para o parto 

está sendo respeitada, já que notamos que a posição litotômica, não foi 

encontrada nesse estudo. 

Em busca de atender aos objetivos desse estudo realizamos o 

mapeamento dos termos mais frequentes nos prontuários que designassem o 

raciocínio diagnóstico, como veremos a seguir.  
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4.2 – Termos de Enfermagem Mapeados nos Prontuários 

  

Foram identificados 393 repetições de termos nos 20 prontuários, os quais 

foram padronizados e identificados em 62 termos distintos, divididos em 

problemas e ações de enfermagem. Destes, foram identificados 26 termos que 

expressam os problemas de enfermagem, como apresentado na Tabela 4 a 

seguir. 

  

Tabela 4. Distribuição dos termos que designam os problemas de enfermagem encontrados. 

Hospital da Mulher Mariska Ribeiro. UFF. Niterói, 2017. 

Variável n % 

Dilatação 20 100 

Contrações 18 90 

Apagamento 17 85 

Dequitação espontânea 15 75 

Movimentação fetal ativa 14 70 

Globo de segurança de Pinnard 13 65 

Apresentação cefálica 11 55 

Plano de Hodge 11 55 

Dor em baixo ventre 9 45 

Bolsa Integra 8 40 

Bolsa Rota 7 35 

Edema 4 20 

Eliminações vesico intestinais 4 20 

Dor na contração 3 15 

Perda do tampão mucoso 3 15 

Dor lombar 2 10 

Ansiedade 2 10 

Acesso Venoso Periférico 2 10 

Mucosas normocoradas 2 10 

Taquicardia fetal 1 5 

Desespero 1 5 

Alergia 1 5 

Posição fetal 1 5 

Hiperemia 1 5 

Tabagista 1 5 

Mecônio 1 5 

 



 

44 
 

 

 Em relação aos problemas de enfermagem mapeados, a maioria se destina 

a anamnese da cliente. Em relação à avaliação obstétrica, os termos dilatação 

(100%), contração (90%) e apagamento (85%), apresentação cefálica (55%) e 

plano de Hodge (55%) apareceram com frequência elevada.  

 O termo dilatação refere se a avaliação da abertura do colo do uterino, este 

começa a se abrir durante o trabalho de parto e pode ser mensurado, assim tenta 

se perceber exatamente a posição/distância em que as bordas se encontram, a 

fim de medir a posição/distância percebida em centímetros da parte externa do 

dedo indicador até a parte externa do dedo médio. A dilatação total é padronizada 

como 10 cm. 

 Temos então que a avaliação da dilatação, ou seja, realização do toque 

vaginal foi realizado amplamente nas mulheres assistidas pelas enfermeiras 

obstetras. 

Acredita-se que algumas das razões mais comuns que justificam a 

realização de toque vaginal em uma mulher em trabalho de parto, inicialmente se 

dá para confirmar se a mulher está mesmo em trabalho de parto, qual é a 

evolução do trabalho de parto ou se há uma parada de progressão; confirmar a 

dilatação do colo, quantos centímetros em cada momento ou se já há dilatação 

total; confirmar a apresentação (sentado ou de cabeça para baixo) e avaliar o 

posicionamento da cabeça em relação à pelve (variedade de posição, descida 

etc.) e confirmar se a bolsa está intacta. 

A avaliação da contratilidade uterina foi o segundo termo mais 

frequentemente mencionado, em 90% dos prontuários. Sendo a segunda forma 

de avaliação do trabalho de parto. No entanto, deveríamos considerar a contração 

uterina como prioritária para conseguinte avaliação do trabalho de parto, pois, de 

acordo com uma diretriz internacional, definimos trabalho de parto, como a 

presença de contrações uterinas espontâneas, pelo menos duas em 15 minutos e 

pelo menos dois dos seguintes sinais: apagamento cervical, colo dilatado para 3 

cm ou mais, ruptura espontânea das membranas40.  

Neste sentido, a frequência dos toques vaginais depende da evolução do 

trabalho de parto, ou seja da frequência e intensidade da contração uterina, e 

ainda estas as informações devem ser sempre anotadas em um partograma, já 
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que se trata de uma ferramenta simples e barata, na qual são registradas as 

observações da fase ativa do trabalho de parto, como condições maternas e fetais 

e o progresso do trabalho de parto.  

No decorrer do trabalho de parto e parto, é possível verificar momentos em 

que as contrações tornam se regulares, ocorrem dilatação e apagamento 

completo do colo uterino, seguindo para contrações que se intensificam, e por 

meio dos esforços expulsivos da gestante, o feto é impulsionado ao canal 

vaginal61.   

Neste sentido, definimos o plano de Hodge, presente em 55% dos 

prontuários, este compreende a linhas imaginárias em várias alturas da 

escavação pélvica, em que se define a altura da apresentação fetal. 

 O apagamento, terceiro termo descrito, consiste na diminuição da 

espessura, ou seja, encurtamento entre o orifício interno e externo do colo, o que 

difere da dilatação, que se caracteriza pelo alargamento do orifício cervical61.  

 Verificou-se que os termos referentes a assistência de enfermagem 

obstétrica mais frequentes foram avaliação da dequitação da placenta (75%), 

movimentação fetal (70%) e presença do globo de segurança de pinnard (65%). 

 A dequitação da placenta compreende o terceiro estágio do parto, inicia-se 

após a expulsão do feto e termina com a expulsão da placenta. Pode se 

considerar a dequitação ou secundamento, termo também utilizado, como um 

período bastante susceptível a acidentes e complicações60.  

 A investigação sobre os movimentos fetais tem grande importância na 

prática obstétrica, sendo um termo descrito em 70% dos prontuários. Eles são 

percebidos pela mãe no segundo trimestre gestacional, entre a 17ª e a 20ª 

semana de gestação. É dado de fácil observação que pode ser investigado na 

anamnese bem dirigida. A movimentação fetal se reduz frente à hipoxemia. 

Quando são relatadas mudanças abruptas no padrão de movimentação do 

concepto, elas podem revelar comprometimento fetal, exigindo investigação por 

propedêutica especializada62.  

 O termo que se refere a presença do globo de segurança de Pinnard 

(65%), corresponde a palpação abdominal para análise do tônus uterino, 

mostrando um útero firme e arredondado na altura ou abaixo da cicatriz umbilical, 
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compreende o período de Greemberg, que é definido como a primeira hora após 

a saída da placenta, período susceptível a hemorragias na ocorrência de 

hipotonia ou atonia uterina60.  

 Ao analisar a frequência dos termos em relação ao estado geral da cliente 

durante a assistência temos uma baixa frequência do aparecimento dos mesmos: 

apresentar-se ansiosas (10%), apresentar-se desesperadas (5%), queixas da 

gestante relativas a dor em baixo ventre (45%) e dor na contração (15%). 

Apesar de pouco evidenciada neste estudo, ansiedade 10% dos termos 

referidos, há evidências na literatura de que a parturição é uma experiência que 

acarreta dor e ansiedade, e que estas estão associadas, estudos em nosso 

contexto sociocultural devem ser implementados, buscando compreender os 

fatores que interferem nesses fenômenos, para que o enfermeiro e outros 

profissionais de saúde envolvidos na assistência à parturiente possam intervir 

sobre eles. 

No estudo de Almeida 2005, definiu-se que o grau de ansiedade aumentou 

na fase ativa do parto, manteve-se constante na fase de transição e diminuiu no 

pós-parto, no entanto, não houve diferenças estatisticamente significativas do 

grau de ansiedade entre as fases do trabalho de parto63. 

Quando nos referimos a parto normal, uma grande questão vem sendo 

levantada pelas sociedade, em grande suma pela cultura associada em relação a 

dor, este termo foi descrito em duas diferentes vertentes, dor em baixo ventre 

(45%) e a dor na contração (15%), assim descritas nos prontuários, e que se 

unificadas se apresentariam em 60% dos prontuários. 

A dor do parto faz parte da própria natureza humana e, ao contrário de 

outras experiências dolorosas agudas e crônicas, não está associada à patologia, 

mas sim, com a experiência de gerar uma nova vida. No entanto, algumas 

mulheres consideram que é a pior dor sentida e, muitas vezes, superior ao que 

esperavam. Essa dor resulta de complexas interações, de caráter inibitório e 

excitatório e, embora, seus mecanismos sejam semelhantes aos da dor aguda, 

existem fatores específicos do trabalho de parto de natureza neurofisiológica, 

obstétrica, psicológica e sociológica que interferem no seu limiar64.  
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Nessa vertente temos que o acompanhamento contínuo do trabalho de 

parto e parto pela enfermeira obstétrica, com respeito a fisiologia natural dos 

mecanismos e tempos de parto a presença do acompanhante, são essenciais 

para superação deste processo. 

A manutenção do equilíbrio emocional durante o trabalho de parto é 

fundamental, pois quando os níveis de adrenalina estão altos, o sistema nervoso 

simpático é imediatamente ativado, aumentando os níveis plasmáticos do 

hormônio liberador de corticotrofinas, do hormônio adenocorticotrófico e do 

cortisol, comprovando que o estresse é um mecanismo biológico adaptativo e de 

defesa64.  

A participação das enfermeiras obstétricas, no estudo de Gayeski, 2010 foi 

expressiva, pois elas foram responsáveis pela aplicação de Métodos Não 

Farmacológicos para alívio da dor, utilizados durante o trabalho de parto, fato que 

pode estar relacionado à sua formação, que direciona a sua prática para o 

“cuidar”, respeitando os aspectos fisiológicos, emocionais e socioculturais que 

envolvem o processo reprodutivo64.  

Outros termos identificados, no entanto, com baixa frequência, foram 

Edema (20%), Eliminações vesico intestinais (20%), Mucosas normocoradas 

(10%), Taquicardia fetal (5%), Alergia (5%), Posição fetal (5%), Hiperemia (5%), 

Tabagista (5%) e Mecônio (5%). 

De acordo com o exposto a cima, temos que os termos que designam os 

problemas de enfermagem estão em sua maioria voltados a avaliação obstétrica 

da gestante, não sendo problemas associados a patologias instituídas o que 

condiz com o processo de parturição, já que se trata de um mecanismo fisiológico 

e que deve ser continuamente monitorados. 

 Durante o mapeamento dos prontuários vislumbramos uma gama de 

termos referentes as intervenções de enfermagem, total 36, ou seja que a maioria 

remete aos procedimentos realizados, sendo assim a assistência de enfermagem, 

desta forma ao aplicar o processo de enfermagem, já citado nesse estudo, 

acreditamos que o termo se refere ao diagnóstico previamente estabelecido. 

Em relação aos termos que designam ações de enfermagem obteve-se um 

total de 36 termos, apresentados na tabela 5. 
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Tabela 5. Distribuição dos termos que designam as ações de enfermagem encontradas. Hospital 

da Mulher Mariska Ribeiro.UFF. Niterói, 2017. 

Variável n % 

Colhido sangue do cordão 18 90 

Administrada Ocitocina 15 75 

Clampeamento oportuno do cordão 14 70 

Revisão do canal de parto 14 70 

Realizado contato pele a pele 13 65 

Promoção ao aleitamento 11 55 

Revisão da placenta e anexos 11 55 

Monitoramento bem estar materno fetal 10 50 

Orientada quanto as tecnologias de parto 9 45 

Realizada assepsia 9 45 

Colocado campo estéril 8 40 

Encaminhada ao banho  8 40 

Orientada a respiração consciente 8 40 

Estímulo a deambulação 7 35 

Aquecido RN 7 35 

Orientada quanto ao trabalho de parto 6 30 

Favorecido penumbra 6 30 

Realizada anestesia loco regional 6 30 

Auxilio desprendimento do polo cefálico 5 25 

Sutura 5 25 

Realizada massagem  4 20 

Desfeito circular 4 20 

Orientada quanto a higiene perineal 4 20 

Musicoterapia 3 15 

Realizado cardiotografia 2 10 

Aos cuidados 2 10 

Realizado proteção perineal 2 10 

Aplicado óleo no períneo 2 10 

Aplicado gelo 1 5 

Estímulo a presença do acompanhante 1 5 

Bamboleio 1 5 

Acomodada no quarto PPP 1 5 

Realizada higiene 1 5 

Em observação 1 5 

Posicionada lateral esquerda 1 5 

Realizada aminiotomia 1 5 
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 De acordo com a tabela a cima, percebe-se elevada frequência de 

atividades previamente protocoladas para assistência ao parto, bem como as 

ações descritas como boas práticas para condução do parto.  

Os termos mais recorrentes foram: colhido sangue do cordão (90%), 

administrada ocitocina (75%), seguido por revisão do canal de parto (70%), 

realizada assepsia (45%), colocado campo estéril (45%), o que reforça o 

cumprimento do protocolo assistencial e de atividades descritas como inerentes 

ao cuidado ao parto cotidianamente. 

Quanto a ação de assistência de enfermagem durante o trabalho de parto e 

parto o termo descrito colhido sangue do cordão, 90%, refere se a extração do 

sangue das artérias umbilicais presentes no cordão, realizado pela enfermeira 

obstetra após o clampeamento do cordão, tem por finalidade a definição da 

tipagem sanguínea do recém-nascido, bem com detecção de algumas patologias.  

A administração de ocitocina, 75% evidenciada, reforçada no contexto de 

Bonomi em 2012,65 propõe o manejo ativo do terceiro estágio do trabalho de parto 

como fundamental importância para a profilaxia da hemorragia pós-parto, e a 

ocitocina aparece como droga de primeira linha para este fim, porém mais 

estudos são necessários para definir a forma mais precisa e a indicação de doses 

e vias de administração, principalmente no que diz respeito às outras drogas 

disponíveis.  

Reforçando assim a recomendações da OMS para a prevenção e 

tratamento da hemorragia pós-parto, em que todas as parturientes devem receber 

uterotônicos durante a terceira fase do parto para a prevenção da HPP; a 

ocitocina (IM/IV, 10 UI) é recomendada como o fármaco uterotônico preferencial66. 

Quanto à revisão do canal de parto, 70% presente, trata-se da exploração 

do canal do parto por meio do toque bidigital. A revisão rotineira da placenta e 

anexos ovulares após o delivramento são procedimentos recomendáveis e 

contribuem para o diagnóstico precoce de retenção de fragmentos placentários, o 

que corrobora com revisão da placenta e anexos, 55%. O objetivo destes 

procedimentos possibilita corrigir sangramento aumentado no pós-parto, causado 

por retenção de fragmentos placentários. 
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De acordo o com as diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 

Janeiro a revisão do canal de parto é um procedimento seguro, que deve ser 

realizado sistematicamente67. 

Quanto aos cuidados designados à profilaxia para o momento do parto e 

nascimento, os termos, realizada assepsia, 45%, colocado campo estéril, 40%, 

encontramos na literatura que, independentemente da posição escolhida pela 

mulher, é importante a utilização de campos estéreis, a realização da antissepsia 

da região perineal e ter próximo instrumental estéril para o pinçamento e secção 

do cordão; não esquecer uma touca e campo (manta) para receber o recém-nato 

(RN) 67. 

Em 1996, a Organização Mundial da Saúde (OMS) desenvolveu uma 

classificação das práticas comuns na condução do parto normal, orientando para 

o que deve e o que não deve ser feito no processo do parto. Esta classificação foi 

baseada em evidências científicas concluídas através de pesquisas feitas no 

mundo todo12. 

Dentre os termos que se encontram descritos nas práticas definidas, 

destacam-se: Clampeamento oportuno do cordão (70%), realização do contato 

pele a pele (65%), promoção do aleitamento (55%), monitoramento do bem estar 

materno fetal (50%), Orientada quanto as tecnologias do parto (45%), Quanto as 

tecnologias do cuidado/banho morno (40%), respiração consciente (40%), 

Aquecido RN (35%), deambulação (35%) e Penumbra (30%). 

Temos que, imediatamente após o nascimento, deve-se verificar o estado 

do recém-nascido que, em sua maioria, não precisam de intervenções. Na 

assistência ao recém-nascido normal, nada mais há que ser feito além de secá-lo 

imediatamente com compressas, toalhas ou campos aquecidos e promover o 

contato íntimo e precoce com sua mãe, imediatamente, colocando-o sobre o seu 

abdômen ou em seus braços e promovendo o aleitamento materno precoce68.  

 Nesse contexto, temos os termos mais frequente no cenário das boas 

práticas, o clampeamento oportuno do cordão, 70%, a realização do contato pele 

a pele, 65% evidenciada, a promoção do aleitamento, 55%, estes descritos e 

reforçados no Manual Organização Pan-Americana da Saúde, 2011, expõe que o 

clampeamento tardio do cordão umbilical, o contato imediato pele-a-pele e o início 
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da amamentação exclusiva são três práticas simples que, além de proporcionar 

benefício instantâneo ao recém-nascido, podem ter impacto no longo prazo na 

nutrição e na saúde da mãe e do bebê e, possivelmente, afetem o 

desenvolvimento da criança muito além do período neonatal e do puerpério68. 

O monitoramento do bem estar materno fetal também apresentou elevada 

frequência (50%). Em relação a este termo de acordo Amorim, 2010 os ensaios 

clínicos randomizados para definir a periodicidade ideal da ausculta fetal no 

período expulsivo não estão disponíveis, porém, seguindo várias diretrizes, a 

ausculta cardíaca fetal intermitente deve ser realizada durante e após uma 

contração, por pelo menos um minuto, a cada cinco minutos. O pulso materno 

deve ser palpado se houver suspeita de bradicardia fetal, ou qualquer outra 

anormalidade, para fazer o diagnóstico diferencial das duas auscultas cardíacas. 

Há também outros métodos propedêuticos utilizados para a avaliação do bem-

estar fetal no primeiro período do parto, como a cardiotocografia, porém sem 

evidência científica de sua utilização do período expulsivo37.O termo “Realizado 

cardiografia”, foi referido em 10% dos prontuários. 

A equipe de enfermagem deve incentivar as práticas humanizadoras não 

invasivas e não farmacológicas para alívio da dor e a mulher deve tem liberdade 

de escolha. Estimular o banho de aspersão, técnicas de respiração, deambulação 

e movimento, bola suíça, e cavalinho para alívio da dor, auxiliar na dilatação do 

colo do útero e relaxamento. Os benefícios do banho são alívio da dor, diminuição 

da pressão arterial, aumento da dilatação do colo uterino, além de ser um método 

fácil e barato. A bola suíça e o cavalinho, são alternativas que auxiliam a mulher 

na mudança de posição durante a fase de trabalho de parto, proporcionam muitos 

benefícios entre eles a correção da postura, alongamento, relaxamento da 

musculatura, fortalecimento do assoalho pélvico55. 

Frente ao exposto, referimos que os termos vão de encontro novamente a 

literatura, já que encaminhada ao banho, 40%, orientada a respiração consciente, 

40%, estímulo a deambulação 35% e penumbra 30%. 

Dentre os termos relacionados as práticas humanizadoras, tem-se os 

termos: encaminhada para banho (40%), orientada a respiração consciente 

(40%), estímulo a deambulação (35%) e penumbra (30%). 
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4.3 – Comparação entre os termos de enfermagem obstétrica registrados nos 

prontuários das puérperas e os diagnósticos de enfermagem. 

 

 A partir dos termos identificados, traçou-se o perfil diagnóstico, organizados 

com o domínio existente na Taxonomia NANDA, sendo relacionado de acordo 

com o termo que designe o possível raciocínio clínico, como apresentado na 

tabela 6. 

 
 
Quadro 2.  Comparação entre os Diagnósticos de Enfermagem (NANDA) com os termos e as 

ações de enfermagem encontradas. Hospital da Mulher Mariska Ribeiro. UFF. Niterói, 2017. 

Domínio Diagnóstico Termo representativo 

Nutrição (D2) Disposição para amamentação melhorada Promoção ao aleitamento 

Realizado contato pele a pele 

Risco de Volume de líquidos deficiente Administrada Ocitocina 

Acesso Venoso Periférico 

Volume de líquido excessivo Edema 

Eliminação e 
troca (D3) 

Risco de incontinência urinária de urgência Eliminações vesico intestinais 

Orientada quanto à higiene perineal 

Atividade / 
Repouso (D4) 

Fadiga Orientada a respiração consciente 

Ansiosa 

Padrão respiratório ineficaz Orientada a respiração consciente 

Percepção / 
Cognição (D5) 

Conhecimento deficiente Promoção ao aleitamento 

Orientada quanto as tecnologias de parto 

Orientada a respiração consciente 

Orientada quanto ao trabalho de parto 

Orientada quanto a higiene perineal 

Controle emocional instável Ansiedade 

Desespero 

Sexualidade 
(D8) 

Risco de binômio mãe feto perturbado Bolsa Rota 

Taquicardia fetal 

Clampeamento oportuno do cordão 

Realizado contato pele a pele 

Promoção ao aleitamento 

Monitoramento bem estar materno fetal 

Realizado cardiotografia 

Aos cuidados 
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Posicionada lateral esquerda 

Enfrentamento / 
tolerância ao 
estresse (D9) 

Ansiedade Ansiedade 

Encaminhada ao banho morno 

Realizada massagem 

Musicoterapia 

Orientada quanto ao trabalho de parto 

Enfrentamento familiar comprometido Estímulo a presença do acompanhante 

Segurança / 
Proteção (D11) 

Risco de infecção Bolsa Rota 

Acesso Venoso Periférico 

Sutura 

Realizada aminiotomia 

Orientada quanto a higiene perineal 

Integridade da pele prejudicada Acesso Venoso Periférico 

Sutura 

Risco de Integridade da pele prejudicada Auxilio desprendimento do polo cefálico 

Realizado proteção perineal 

Aplicado óleo no períneo 

Integridade tissular prejudicada Revisão do canal de parto 

Sutura 

Risco de Integridade tissular prejudicada Revisão do canal de parto 

Auxilio desprendimento do polo cefálico 

Realizado proteção perineal 

Aplicado óleo no períneo 

Risco de sangramento Globo de segurança de Pinnard 

Administrada Ocitocina 

Clampeamento oportuno do cordão 

Promoção ao aleitamento 

Revisão da placenta e anexos 

Risco de contaminação Realizada assepsia 

Colocado campo estéril 

Risco de desequilíbrio na temperatura 
corporal 

Realizado contato pele a pele 

Aquecido RN 

Risco de resposta alérgica Alergia 

Conforto (D12) Conforto prejudicado Encaminhada ao banho morno 

Orientada a respiração consciente 

Estímulo a deambulação 

Favorecido penumbra 

Realizada massagem 

Musicoterapia 

Bamboleio 

Acomodada no quarto PPP 

Realizada higiene 
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Posicionada lateral esquerda 

Dor aguda Dor em baixo ventre 

Dor lombar 

Encaminhada ao banho morno 

Orientada a respiração consciente 

Realizada anestesia loco regional 

Realizada massagem 

Musicoterapia 

Aplicado gelo 

Bamboleio 

Posicionada lateral esquerda 

Sutura 

Dor no trabalho de parto Dilatação 

Contrações 

Apagamento 

Plano de Hodge 

Dor na contração 

 
  

 

Como apresentado acima, foram elencados 24 diagnósticos de 

enfermagem presentes em 8 domínios.  

O domínio que predominou referente à segurança e proteção (D11), que 

segundo NANDA (2015)28 refere a “estar livre de perigo, lesão física ou dano ao 

sistema imunológico; conservação contra perdas e proteção da segurança e da 

ausência de perigos”, este representado por nove diagnósticos, destacando se os 

diagnósticos “Risco de sangramento” e “Risco de infecção”, com cinco termos 

associados para cada diagnóstico.  

 Para o diagnóstico risco de sangramento definido como “vulnerabilidade à 

redução no volume de sangue que pode comprometer a saúde”,28 pode-se citar 

os fatores de risco associados ao parto e as complicações pós parto, como atonia 

uterina, placenta retida; complicações relativas à gravidez, como rompimento 

prematuro de membrana, placenta prévia, descolamento de placenta e múltiplas 

gestações; Conhecimento insuficiente sobre precauções de sangramento., Estes 

fatores descritos pela Classificação foram contemplados pelos termos, “Globo de 
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segurança de Pinnard”, “Administrada Ocitocina”, “Clampeamento oportuno do 

cordão” “Promoção ao aleitamento” e “Revisão da placenta e anexos”. 

 Em relação ao DE “Risco de infecção”, descrito como “vulnerabilidade à 

invasão e multiplicação de organismo patogênicos, que pode comprometer a 

vida”28, em que estão estabelecidos os fatores de risco, conhecimento insuficiente 

para evitar exposição à patógenos; alterações na integridade da pele; 

procedimento invasivo e ainda ruptura prematura ou prolongada de membrana 

amniótica, obteve-se os seguintes termos, “Bolsa Rota”, “Acesso Venoso 

Periférico”, “Sutura”, “Realizada aminiotomia” e “Orientada quanto a higiene 

perineal”. 

No estudo de Silva (2012)69 utilizando a classificação Internacional para a 

prática de Enfermagem - CIPE, a mesma encontrou que na subcategoria 

necessidade de regulação imunológica foi construída risco para infecção. 

Levando-se em consideração a susceptibilidade a invasão microbiana associada 

a procedimentos invasivos, rotura prematura das membranas amnióticas, 

existência de lesões prévias e doenças crônicas, o estudo evidenciou que a 

maioria das puérperas apresenta risco para infecção localizada nos seguintes 

sítios: mamas, vagina, abdome e períneo. 

O terceiro diagnóstico dentro do domínio Segurança/Proteção é o “risco de 

integridade tissular prejudicada”, com quatro termos associados, seguido pelo 

“risco de integridade da pele prejudicado”. Estes se diferem pelo profundidade a 

que se refere o dano: o risco de integridade tissular prejudicada atinge mucosas, 

sistema tegumentar, fáscia muscular e músculo, enquanto o risco para integridade 

da pele prejudicada refere-se a epiderme e/ou derme alterada.  

Percebe-se o potencial para o risco que estes diagnósticos representam, 

estabelecendo assim critérios para ações voltadas a uma assistência segura com 

prevenção de agravos. 

Frente ao exposto neste estudo em relação a assistência de enfermagem 

obstétrica voltadas a adaptação da parturiente ao trabalho de parto e as ditas 

ações humanizadoras, verifica-se que estas estão relacionadas a manutenção do 

bem estar materno durante a fisiologia do parto, o que está fortemente 
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apresentado com o segundo domínio pertencente a Conforto (D12), estabelecido 

como “sensação de bem estar ou tranquilidade mental, física ou social” 28.  

Incluso neste encontramos três diagnósticos, sendo o mais evidente “dor 

aguda” com 11 termos associados, o que permite inferir ser o diagnóstico de 

maior prioridade à assistência de enfermagem obstétrica, já que se expressa mais 

fortemente associado aos termos nos prontuários.   

Ainda em relação ao domínio Conforto, o segundo diagnóstico evidente foi 

“conforto prejudicado” com 10 termos associados, seguido por “dor no trabalho de 

parto” com cinco termos associados. 

Atenta-se para a distinção entre os diagnósticos “dor aguda”, em que se 

configura como “experiência sensorial e emocional desagradável associada à 

lesão tissular real ou potencial, ou descrita em termos de tal lesão, com início 

súbito ou lento, de intensidade leve a intensa, com termino antecipado ou 

previsível”28 e ainda caracterizada por autorrelato da intensidade usando escala 

padronizada de dor; autorrelato de características da dor; comportamento 

expressivo; entre outros e ainda com fatores relacionados a agentes lesivos 

biológicos e/ou físicos. 

A dor aguda apresentou-se em 47,5% das puérperas no estudo de Vieira 

(2010)70, tendo como fatores relacionados agentes lesivos biológicos, entre eles: 

incisão cirúrgica por parto cesáreo ou episiotomia no parto normal, e/ou posição 

inadequada durante a amamentação. Neste estudo, estão representados pelos 

termos “Dor em baixo ventre”, “Dor lombar”, “Encaminhada ao banho morno”, 

“Orientada a respiração consciente”, “Realizada anestesia loco regional”, 

“Realizada massagem”, “Musicoterapia”, “Aplicado gelo”, “Bamboleio”, 

“Posicionada lateral esquerda” e “Sutura”. 

O diagnóstico dor no trabalho de parto define-se como “experiência 

sensorial e emocional variável, de agradável a desagradável, associada ao 

trabalho de parto e nascimento da criança”,28 caracterizado por alterações 

fisiológicas como frequência cardíaca, padrão respiratório, comportamento 

alterado, contração uterina e relacionado à dilatação cervical e a expulsão do feto. 

 Em relação a referência de termos, a determinação diagnóstica 

estabelecemos o diagnóstico “Risco de binômio mãe feto perturbado” com nove 
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termos colaborativos, determinando assim a presença do domínio Sexualidade 

(D8). 

  A definição deste risco define-se como “vulnerabilidade à ruptura do 

binômio simbiótico mãe/feto em consequência de comorbidade ou condições 

relacionadas à gestação, e que pode comprometer a saúde do feto”28, entre 

fatores de risco temos, complicações da gestação como ruptura prematura das 

membranas, placenta prévia ou descolamento, mútiplas gestações; transporte de 

oxigênio ao feto comprometido. Para estes foram encontrados os termos, “Bolsa 

Rota”, “Taquicardia fetal”, “Clampeamento oportuno do cordão”, “Realizado 

contato pele a pele”, “Promoção ao aleitamento”, “Monitoramento bem estar 

materno fetal”, “Realizado cardiotografia”, “Aos cuidados” e “Posicionada lateral 

esquerda”. 

 Em seguida, destaca-se o domínio Nutrição (D02) com três diagnósticos 

presentes, “disposição para amamentação melhorada”, “Risco de volume de 

líquidos deficiente” e “volume de líquidos excessivo”.  

 A disposição para amamentação melhorada possui a definição “padrão de 

oferecimento de leite a um lactente ou criança pequena diretamente das mamas 

que pode ser melhorado”,28 o mesmo foi estabelecido pelos termos “Promoção ao 

aleitamento” e “Realizado contato pele a pele”. 

Em relação a nutrição materna elegeu-se dois diagnósticos: o “Risco de 

volume de líquidos deficiente”, representado pelos termos “Administrada 

Ocitocina” e “Acesso Venoso Periférico”; e o DE “volume de líquidos excessivo”, 

representado pelo termo “Edema” 

 Para o domínio Percepção/Cognição (D5), estabeleceu-se os diagnósticos 

“Conhecimento deficiente” e “controle emocional instável”, sendo o primeiro com 

os termos “Promoção ao aleitamento”, “Orientada quanto as tecnologias de parto”, 

“Orientada a respiração consciente”, “Orientada quanto ao trabalho de parto” e 

“Orientada quanto a higiene perineal” e para o respectivo “Ansiedade” e 

“Desespero”. 

Para Vieira (2010)70, o conhecimento deficiente apresentou-se em 100% 

das puérperas, envolvendo diferentes tópicos: armazenamento do leite materno; 

no cuidados prestados a sua criança; ordenha do leite materno; amamentação; 
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alimentação materna no pós-parto; cuidados com as mamas; cuidados com 

incisão cirúrgica abdominal ou perineal ou laceração perineal ou laceração. 

 Em seguida o domínio Atividade/Repouso (D4), com “fadiga” e “padrão 

respiratório ineficaz”, que se estabelece a partir dos termos “Orientada a 

respiração consciente”, presente em ambos e “Ansiosa” como característica 

representativa para “Fadiga”. 

O DE Ansiedade também foi apresentado no estudo de Vieira (2010)70, 

que além das modificações biológicas, neste período ocorrem também as 

modificações e adaptações psicossociais que podem gerar ansiedade, verificada 

ansiedade em 80% das puérperas no presente estudo. Refere ainda que, 

marcante a fala das participantes relativa a um temor vago e impreciso de que 

“algo de ruim” poderia acontecer com a criança. 

O domínio referente Enfrentamento/tolerância ao estresse, com os 

diagnósticos “Ansiedade” e “enfrentamento familiar comprometido, estando o 

primeiro relacionado aos termos “Ansiedade”, Encaminhada ao banho morno”, 

“Realizada massagem”, “Musicoterapia”, “Orientada quanto ao trabalho de parto” 

e o segundo ao “Estímulo a presença do acompanhante”. 

Presente também, apenas com um diagnóstico, o domínio Eliminação e 

troca (D3), com o diagnóstico “Risco de incontinência urinária de urgência” com 

os termos “Eliminações vesico intestinais” e “Orientada quanto à higiene perineal”. 

Desta forma, as afirmativas de diagnósticas de enfermagem elaboradas 

neste estudo expressam os fenômenos inerentes às necessidades da mulher, a 

partir da identificação dos termos citados, e elaboração diagnóstica utilizando a 

NANDA como ferramenta para denominar esses fenômenos por meio de uma 

linguagem profissional padronizada. 
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5 - CONCLUSÃO  

 

Estudos no âmbito da enfermagem obstétrica, sobretudo imerso no 

contexto da Sistematização da Assistência de Enfermagem e ainda centrado nos 

diagnósticos de enfermagem identificados durante o trabalho de parto e parto são 

escassos, pouco contribuindo para elucidação dos fenômenos de interesse para 

prática profissional nesta área de interesse.  

 Os prontuários se deram como fundamentais para elaboração deste estudo 

e ainda apresentam de forma indireta os diagnósticos de enfermagem durante o 

trabalho de parto e parto são estabelecidos e que a investigação sobre os dados 

contidos no instrumento para a consulta de enfermagem auxiliam a tomada de 

decisão quanto às condutas a serem tomadas pelo enfermeiro obstetra e sua 

equipe. 

Sendo assim, existem termos descritos por enfermeiros obstetras nos 

prontuários de mulheres em trabalho de parto e parto, que expressam o processo 

de raciocínio e julgamento diagnóstico. 

E, ainda, a maioria das afirmativas de diagnósticos de enfermagem foram 

elaboradas para a categoria das necessidades psicobiológicas, e potenciais 

riscos, uma vez que o ciclo gravídico puerperal provoca mudanças fisiológicas 

importantes no organismo da mulher e ainda as ações são voltadas a prevenir 

potenciais riscos. 

 No entanto, as alterações emocionais, sociais e espirituais, pouco 

evidenciada neste estudo e com poucos termos representativos, não devem ser 

negligenciadas durante a assistência de enfermagem obstétrica.  

A utilização da Classificação da North American Nursing Diagnosis 

Association – NANDA, mostrou-se aplicável na área obstétrica, em especial, no 

trabalho de parto e parto, evidenciando os fenômenos identificados por 

enfermeiros e que guiam a assistência de enfermagem. 

A limitação deste estudo reside na necessidade de validação do conteúdo 

dessas afirmativas por um grupo de peritos com experiência na utilização da 
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NANDA e validação clínica na clientela proposta. Desse modo, espera-se que 

este estudo contribua para fomentar novas projeções para novas investigações 

com intuito de contribuir para documentação da prática profissional e visibilidade 

da enfermagem no cenário de atenção obstétrica.  

E ainda propõe-se e sustenta-se a elaboração de um protocolo a partir dos 

diagnósticos aqui estabelecidos, orientando assim intervenções de enfermagem 

obstétrica na perspectiva da promoção e segurança de um parto saudável, 

fisiológico, sem intervenções desnecessárias a partir da identificação dos 

diagnósticos de enfermagem.  
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APÊNDICE A - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  
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