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Dedicatória: 

Parir 

Sou mulher, sou mãe, sou deusa, 

e assim mereço ser cuidada. 

Se parir faz parte da natureza, 

que esta força seja respeitada. 

Respeitada pelos homens e por mim mesma, 

pois fazemos a humanidade crescer. 

Que as cesáreas, induções, tecnologia, 

sejam usadas com magia e saber. 

Saber que os médicos dominam, 

e nós, mulheres, também. 

Conhecendo nosso corpo e instinto, 

sabemos mais do que ninguém. 

Portanto, minha gente, é hora 

de parir como e com quem quiser. 

Se durante a noite ou na aurora, 

a ordem é esperar quando vier. 

Chega de intervir na natureza! 

As mulheres precisam compreender, 

receber o bebê no coração, 

experimentar o “dar à luz e renascer”. 

Autora: Livia Pavitra 
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Resumo: 

 

O presente estudo detalha o processo de trabalho na capacitação e 

treinamento de Enfermeiros Obstétricos, desenvolvido em uma Maternidade no 

Município do Rio de Janeiro. O pesquisador teve como objetivo principal 

identificar como foi desenvolvido este treinamento, reconhecendo e discutindo 

suas estratégias de aquisição de competências e habilidades indispensáveis 

para o manejo do acompanhamento durante o trabalho de parto de sua 

clientela trazendo  e desvendando  suas experiências, desafios e conquistas. O 

universo e amostra foram baseados em profissionais enfermeiros obstétricos 

nesta unidade de saúde, convidados a participar do estudo. Esta pesquisa teve 

como base fundamental a discussão na formação da Equipe de Enfermeiros 

Obstétricos no Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth – Praça XV, 

identificando suas necessidades e instrumentalizando esses profissionais para 

uma boa prática assistencial ao parto. Os métodos e técnicas empregadas 

foram de estudo descritivo, exploratório e participante que contribuiu com a 

formalização de um protocolo assistencial ao parto e nascimento. Durante o 

processo de treinamento efetivo, pôde-se então comprovar a mudança no 

comportamento técnico após aquisição de competências e habilidades e a 

assistência gerada teve um impacto positivo para o cuidado materno-fetal, o 

que se torna como elemento primordial de uma estratégia pedagógica, para 

que seja uma ação norteadora ao treinamento de outras equipes de 

enfermeiros obstétricos no âmbito da saúde pública e privada do Brasil e em 

outros Países.  

Palavras-Chaves: enfermeiro obstétrico, equipe, treinamento, maternidade. 

 

 

 



 

Title: The training team obstetric nursing in a maternity hospital 

in Rio de Janeiro: Achievements and challenges for continuing 

education - (case study) 

 

ABSTRACT 

This study details the process of working on capacity building and training of 

nurse midwives, developed a maternity in the municipality of Rio de Janeiro. 

The researchers were aimed at identifying how well designed this training, 

recognizing and discussing their strategies for acquiring skills and abilities 

necessary to manage the monitoring during the labor of bringing its customers 

and discovering their experiences, challenges and achievements. The universe 

and sample were based on professional obstetric nurses in this health unit were 

invited to participate in the study. This research was based on fundamental 

discussion on the formation of Team Nursing Maternity Obstetric Hospital 

Oswaldo Nazareth - Praça XV, identifying their needs and equipping these 

professionals to practice good health care delivery. The methodology was 

descriptive, exploratory study and a participant who contributed to the 

formalization of a protocol for care delivery and birth. During the process of 

effective training, we could then confirm the change in behavior after the 

acquisition of technical skills and abilities and assistance generated caused 

major positive impact on maternal-fetal care, leaving as a major element for a 

technical tool that is a pedagogical strategy guiding the training of other teams 

of obstetric nurses in the public and private health in Brazil and other countries. 

Keys-words: obstetric nursing, training team, maternity hospital. 
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Introdução: 

                       A assistência ao parto é atual e relevante para a saúde pública 

no Brasil. O Sistema Único de Saúde, baseado nas recomendações da 

Organização Mundial de Saúde, após extensos estudos e pesquisas sobre 

modelos assistenciais, aplicados por enfermeiros, médicos e parteiras, aponta 

e preconiza, a atenção interdisciplinar no atendimento ao processo de 

parturição, que é fundamental para resolução dos problemas de saúde 

encontrados no cotidiano.  

                       As relações de trabalho na equipe de saúde é fator indispensável 

para corrigir inúmeras convergências e divergências que repercutem na 

assistência prestada. Contudo, a aplicabilidade do processo de trabalho 

desenvolvido por Enfermeiros Obstétricos, requer uma vasta revisão da 

literatura dos conceitos e das práticas baseadas em evidências utilizadas hoje 

no cenário da parturição.  

                       Estudos e observações da prática, essencialmente hospitalar, 

demonstram que o parto é um processo tão simples, sob o ponto de vista 

fisiológico e ao mesmo tempo extremamente complexo, por se tratar de um 

evento secular, onde inúmeras tecnologias foram desenvolvidas a fim de 

cooperar, contribuir e ajudar as gestantes no momento do parto. Porém,  essas 

tecnologias são oriundas de diversos saberes práticos e científicos, limitando 

seus atores (parturientes, médicos, enfermeiros e parteiras) a executá-las 

mediante suas práxis sociais e culturais que expressam suas adoções, bem 

como as competências, habilidades e funcionalidade legalmente estabelecidas 

a cada um. 

                       Ressaltamos então que, para assegurar uma prática assistencial 

ao parto, livre de riscos materno-fetais, precisamos de antemão estabelecer 

uma forma dinâmica de condução da Equipe, através da Educação 

Permanente e a adoção de protocolos criados por estes profissionais mediante 

o treinamento e desenvolvimento de suas competências e habilidades. 

                       A inquietude que outrora vivenciávamos era de que, 

mantínhamos ainda a postura de uma maternidade tradicional onde o 
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Enfermeiro Obstétrico não se limitava aos cuidados restritos do parto e sim 

uma ação evidenciada na assistência aos cuidados de enfermagem geral. O 

Enfermeiro Obstétrico na cena do parto era apenas um mero assistente de 

outro profissional ou um socorrista aos eventos de natureza parturitiva 

expulsiva. Éramos livres, mas nos faltava uma formalidade técnica, um corpo, 

uma equipe, um saber, um fazer. 

                       Esta pesquisa teve como base fundamental a discussão na 

formação da Equipe de Enfermeiros Obstétricos no Hospital Maternidade 

Oswaldo Nazareth – Praça XV, identificando suas necessidades e 

instrumentalizando esses profissionais para uma boa prática assistencial ao 

parto. A abordagem metodológica foi qualitativa e o tipo de estudo descritivo e 

participante. Foi adotado inicialmente um pré-teste aos Enfermeiros Obstétricos 

para identificar seus saberes e fazeres na prática assistencial a mulher durante 

o processo de parto e parturição.  

                       Ao final do desenvolvimento do treinamento foi realizado um pós-

teste para reconhecer a repercussão do treinamento aplicado e posterior 

análise dos resultados alcançados. O cenário do estudo foi o Centro Cirúrgico e 

Obstétrico, no 5º andar do Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth – Praça 

XV, situado no Município da Cidade do Rio de Janeiro. O período de execução 

da pesquisa desde a sua objetivação, formulação e autorização pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa, foi de JULHO de 2010 a ABRIL de 2011.  O trabalho atendeu 

amplamente os requisitos da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa com 

Seres Humanos, regulamentada pela Resolução CNS Nº 196/96.  

                      Na finalização da pesquisa, foi demonstrada uma mudança nas 

práticas adotadas por estes profissionais em processo de treinamento 

contínuo, vislumbrando a criação de um protocolo pedagógico de treinamento 

para instrumentalizar o saber e o fazer mediante as reais necessidades e 

demandas expressas pelos profissionais, possibilitando de tal modo, extrair 

desta trajetória de inúmeras experiências, seus desafios, obstáculos e 

conquistas, contribuindo com um modelo assistencial que vise atender as 

diversas necessidades institucionais na assistência à mulher no processo de 

parturição. 
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1- Justificativa 

                       Desde 1994 quando ingressei na Rede Pública no Município do 

Rio de Janeiro tive a primeira lotação no Instituto Municipal da Mulher 

Fernando Magalhães  (IMMFM) hoje nominado Hospital Maternidade Fernando 

Magalhães (HMFM). Observava e assistia como as  Enfermeiras atendiam 

suas clientes ( gestantes e puérperas ) de modo tão humanizado, respeitoso e 

extremamente qualificado. Cada plantão junto aquela equipe era uma aula que 

sorvia com muita exatidão em minha mente. Comecei a comprar vários livros 

da área Obstétrica, me envolvia nas questões da assistência de alto risco, 

exames, etc.  

                         Nossas prescrições e evoluções de Enfermagem eram 

rigorosamente realizadas no dia a dia. Muitos foram os setores que trabalhei, 

aliás, quase todos, excetuando-se o ambulatório, sala de parto e UTI-neonatal. 

Mas, minha paixão mesmo era a Sala de Parto, admirava a grande maestria 

com que as Enfermeiras Obstétricas acompanhavam o Trabalho de Parto e 

com isso fui me infiltrando como um menor-aprendiz engajado a desenvolver 

novos conhecimento e habilidades. Muitas me permitiram ao auxílio no 

processo de trabalho de parto e parto, meus olhos debulhavam em lágrimas a 

cada espetáculo do nascimento.  

                        Com isso em 2001 retomei a academia para selar meus 

propósitos junto a Especialização em Enfermagem Obstétrica e concluo-a em 

2003 pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nos estágios da prática 

curricular deste Curso, na assistência direta ao Parto, tive a oportunidade ímpar 

de realizá-los na Maternidade Leila Diniz,  Maternidade Alexander Fleming e 

Maternidade Fernando Magalhães, sendo acompanhado por ilustres mestres e 

enfermeiras obstetras, Profª.MS. Edymara Tatagiba Medina, Profª. MS. Heloisa 

Lessa.  

                        Em 2002 fui convidado pelo Diretor do Hospital Maternidade 

Oswaldo Nazareth para assumir a Chefia do Centro Cirúrgico e Obstétrico, e lá 

observei que a Equipe de Enfermagem não contava com a sistematização da 
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assistência à mulher e ao Parto propriamente dito, realizado por Enfermeiros 

Obstétricos, embora soubesse da assistência paulatina por alguns 

profissionais, que se dividiam entre assistenciais generalistas e quando 

oportunamente acompanhavam o parto. Fiquei pouco tempo na Chefia deste 

setor, mas lá permaneci, precisava observar e encontrar um espaço para 

começar a desenvolver este projeto, o que mais causava indignação é que 

éramos a única Maternidade Municipal a não ter uma Equipe de Enfermeiros 

Obstétricos.  

                       As Diretoras de Enfermagem que foram 04 nos últimos 09 anos, 

pela grande demanda ao que o Cargo lhes incubem, tinham escassez de 

tempo para debruçar sobre esta questão, bem como uma resistência imperiosa  

da Direção Geral da Unidade. Nesses últimos 09 anos fui Supervisor, 

Enfermeiro da Educação Permanente, plantonista na Enfermaria de Gestante e 

Enfermeiro do Centro Cirúrgico e Obstétrico. Mas sempre me mantive infiltrado 

no cenário do parto e com isso durante certo tempo, consegui ampliar  um 

espaço, pela demonstração de capacidade técnica e da retomada de novas 

práticas assistenciais ao parto.  

                       Em 2008 fui cadastrado no CNES (Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde) desde então, os partos por enfermeiros 

obstétricos começaram a ser contabilizados em nossa produção consolidada, 

embora os registros nos livros de parto dos anos anteriores, comprovem uma 

média anual de partos realizados por Enfermeiros Obstétricos. Exatamente em 

05 de Junho de 2010, conseguimos com o apoio da Secretaria Municipal de 

Saúde e Defesa Civil, constituir um Corpo de Enfermeiros Obstétricos para dar 

início a um processo de treinamento e educação permanente em serviço. Fui 

designado pela Direção de Enfermagem a responsabilidade no 

acompanhamento e desenvolvimento de novas competências e habilidades na 

assistência ao Parto, junto dos demais colegas da equipe. 

                     A partir deste exato momento comecei a refletir diante de um 

grupo categoricamente estratificado, por alguns possuírem maior tempo de 

formação em graduação e pós-graduação, qual seria a estratégia de 

treinamento a aplicar. Sendo assim, me propus a elaborar um instrumento de 
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treinamento mediante a demanda de cada integrante, para depois consolidá-lo 

num instrumento equalizador e aplicável a demais grupos de Enfermeiros 

Obstétricos em treinamento. Não tinha no bolso uma “receita de bolo” de como 

treinar, embora não faltasse conhecimento técnico e grande empenho e 

otimismo em realizá-lo, mas precisava devolver a academia um instrumento 

simplificado que pudesse facilitar a priori o intento de outras equipes a 

desenvolver o mesmo procedimento de treinar equipe de Enfermeiros 

Obstétricos. 

 

2- Relevância do Estudo 

                  A relevância do estudo foi pautada na capacidade de criar 

instrumentos e protocolos assistenciais mediante a análise das competências e 

habilidades do Enfermeiro Obstétrico e fomentar soluções que possam 

minimizar inúmeros problemas apresentados, imprimindo aspectos positivos 

para revisão dos processos assistenciais em relação à equipe de enfermeiros , 

possibilitando oferecer subsídios teóricos e práticos para esfera  pública e 

privada do sistema único de saúde, repensando nossas concepções e 

reflexões à cerca dos agravos a saúde pública mediante o evento de gestar, 

parir e nascer em hospitais do Brasil. 
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3- Objetivos e Questões Norteadoras: 

 

 

 

Questões Norteadoras Objetivos Resultados Esperados Métodos e Ações 

 

 

O que é preciso e necessário 

para que o Enfermeiro 

Obstétrico seja treinado para 

a assistência integral ao Pré, 

trans e Pós-Parto ? 

 

 

Como treinar e desenvolver 

habilidades e competências 

para que o Enfermeiro 

Obstétrico consiga alcançar 

um trabalho efetivo junto a 

parturiente ? 

 

 

 

 

 

 

Quais resultados foram 

obtidos após o processo de 

treinamento da Equipe de 

Enfermeiros Obstétricos ? 

 

 

 

Discutir a formação da 

Equipe de Enfermeiros 

Obstétricos na aquisição 

de competências para 

Assistência ao Parto 

 

 

Instrumentalizar os 

Enfermeiros Obstétricos, 

através de um 

Treinamento na 

Modalidade de Educação 

Permanente, para uma 

boa prática assistencial ao 

Parto 

 

 

 

 

 

Evidenciar  os desafios e 

conquistas que foram 

alcançados nesta trajetória 

de treinamento em serviço 

na Modalidade de 

Educação Permanente 

Reconhecer as 

deficiências e 

dificuldades teóricas e 

técnicas na Assistência 

Integral ao Parto 

 

Observar e descrever 

os avanços, desafios e 

conquistas 

apresentados pelos 

Enfermeiros 

Obstétricos, após o 

processo de Educação 

Permanente 

 

Reconhecer e 

descrever os avanços 

e desafios como meta 

para construção de um 

Modelo de assistência 

ao Parto na Unidade 

de Saúde 

Observar e descrever 

através de pré-teste as 

habilidades e 

competências 

encontradas por cada 

Enfermeiro Obstétrico 

 

 

 

Aplicação de bloco 

teórico com 

conhecimentos 

específicos dos modelos 

e  práticas assistenciais 

aplicados e 

desenvolvidos na 

assistência ao parto 

 

 

 

 

 

Observar e descrever 

através de pós-teste as 

habilidades e 

competências 

desenvolvidas por cada 

Enfermeiro Obstétrico 
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4- REFERENCIAL TEÓRICO: 

4.1- DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO, DO PROBLEMA E DA POPULAÇÃO-ALVO                            

                    Historicamente a assistência ao parto era de responsabilidade 

exclusivamente feminina, pois apenas as parteiras realizavam essa prática. 

Sabe-se que as mesmas eram conhecidas na sociedade pela suas 

experiências, embora não dominassem o conhecimento científico. Assim, os 

acontecimentos na vida da mulher se sucediam na sua residência, onde elas 

trocavam conhecimento e descobriam afinidades, sendo considerada incômoda 

à presença masculina durante a parturição(1).   

                       Entretanto, partir do século XX na década de 40, foi intensificada 

a hospitalização do parto, que permitiu a medicalização e controle do período 

gravídico puerperal e o parto como um processo natural, privativo e familiar, 

passou a ser vivenciado na esfera pública, em instituições de saúde com a 

presença de vários atores conduzindo este período. Esse fato favoreceu a 

submissão da mulher que deixou de ser protagonista do processo parturitivo(2). 

                       Diante do exposto, a mulher perdeu sua privacidade e 

autonomia, foi separada da família e submetida a normas institucionais e 

práticas intervencionistas sem o devido esclarecimento e consentimento da 

parturiente e foi oferecido para mulher e seu bebê uma assistência com 

aparente segurança(2).   Neste processo, o parto passou a ser vivenciado como 

um momento de intenso sofrimento físico e moral. O medo, a tensão e a dor 

das parturientes nesse modelo de assistência impedem o processo fisiológico 

do parto normal, o que pode culminar com práticas intervencionistas que, na 

maioria das vezes, poderiam ser evitadas(3).  

                       Atualmente o modelo de assistência obstétrica no Brasil é 

caracterizado por excesso de intervenção do parto, o que tem contribuído para 

o aumento de taxas de cesáreas e a morbimortalidade materna e perinatal(4).  

                       No ano de 2002, mais de 38.000 recém nascidos e 2000 

mulheres morreram no país por complicações no ciclo gravídico-puerperal e em 

decorrência de abortos. Nesse sentido, ocorrem mais de 500.000 óbitos 

maternos no mundo, mais de 50 milhões de mulheres sofrem doenças ou 
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seqüelas relacionadas com a gravidez, e pelo menos 1.200.000 recém-

nascidos morrem por complicações durante o ciclo gravídico-puerperal(5,6).  

                       Os países em desenvolvimento concentram uma grande parcela 

dessas mulheres desassistidas, o que constitui um grave problema de saúde 

pública. Embora, no Brasil a sub-informação e o sub-registro dificultem os 

registros fidedignos da mortalidade materna o que fez o Ministério da Saúde 

(MS) em 1996, criar mecanismos apropriados para corrigir essas distorções. 

Em 1998, a Razão de Mortalidade Materna (RMM) brasileira obtida a partir de 

óbitos declarados foi de 64,8 óbitos maternos por 100.000 nascidos vivos. De 

acordo com o Departamento de Informática do SUS, observa-se a RMM de 

58,56 em 1999 e 47,36 em 2000. Já a RMM nos anos de 2001 e 2002, ficou 

estimada em 69,19 óbitos maternos por 100.000 nascidos vivos no Brasil(7,8).  

                       Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), para o ano de 2009, estimou que 63% da população feminina no Brasil 

seja composta por mulheres em idade fértil, o que correspondia a cerca de 61 

milhões de mulheres com idade entre 10 e 49 anos, isto é, em idade 

reprodutiva. Essas mulheres serão responsáveis por dar a luz a 

aproximadamente 3 milhões de novos cidadãos brasileiros a cada ano. 

                       De acordo com informações constantes no DATASUS/Ministério 

da Saúde, 98% dos nascimentos acontecem em hospitais, o que contribui para 

um gasto com intenções obstétricas, no Sistema Único de Saúde, no ano de 

2007, em torno de 1 bilhão de reais. Apesar disto, o Brasil apresenta, ainda 

hoje, resultados em indicadores de morbimortalidade materna e neonatal muito 

aquém dos investimentos realizados.            

                       É importante ressaltar que a enfermagem tem participado das 

principais discussões acerca da saúde da mulher, juntamente com movimentos 

sociais feministas, em defesa do Programa de Humanização no Pré-natal e 

Nascimento. Diante disto, o MS tem criado portarias que favorecem a atuação 

deste profissional na atenção integral a saúde da mulher, privilegiando o 

período gravídico puerperal, por entender que estas medidas são fundamentais 

para a diminuição de intervenções, riscos e conseqüente humanização da 

assistência, tanto em maternidades, como em casas de parto(9).  
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                       Entre estas portarias destacam-se a Portaria GM/MS nº 985, de 

06 de Agosto de 1999, que cria o Centro de Parto Normal – CPN, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde/SUS, para o atendimento a mulher no período 

grávido-puerperal e define que os mesmos podem funcionar apenas com 

enfermeiras obstetras pela atenção ao parto; a Portaria SE/MS nº 876, de 30 

de novembro de 2000, que aprova planos de trabalho de apoio às ações de 

saúde objetivando a execução do “Curso de Especialização em Enfermagem 

Obstétrica” através das Universidades Federais reconhecendo a importância de 

se investir na qualificação de enfermeiras obstétricas no Brasil; e a Portaria nº 

743, de 20 de dezembro de 2005, que padroniza as informações do Laudo para 

Emissão de Autorização de Internação Hospitalar – AIH e define que somente 

os profissionais portadores de diploma ou certificado de obstetriz ou de 

enfermeiro(a) obstetra estão autorizados a emitir laudos de AIH para o 

procedimento código 35.080.01.9 – Parto normal sem distócia realizado por 

enfermeiro(a) obstetra, reconhecendo a competência da enfermeira obstetra 

para realização de partos normais no âmbito do SUS. 

                        Durante a formação acadêmica, o enfermeiro aprende que o 

trabalho em saúde eficaz deve ser focado na equipe. Nas atuais políticas 

públicas de saúde que centralizam a atenção na assistência à família e 

comunidade, a equipe nunca foi tão colocada em evidência.(10) Na 

Enfermagem, o termo equipe é muito utilizado para designar o grupo formado 

pelo enfermeiro, técnico e o auxiliar de enfermagem. No entanto, é 

questionável o funcionamento desses profissionais em equipe, tendo em vista o 

que é esperado do funcionamento das equipes no contexto do trabalho em 

saúde. De igual forma, o termo equipe multiprofissional também é comum no 

contexto do trabalho em saúde. 

                        A compreensão do real significado de equipe é fundamental 

para um atendimento adequado em saúde, já que para que haja qualidade e 

eficiência na assistência prestada é essencial a concepção coletiva do trabalho, 

assim como sua execução. Para isso a equipe pode ser instrumento facilitador 

do cuidado, pois dela espera-se um desempenho e uma eficiência superior à 

obtida na execução individualizada do trabalho(11). As equipes são formas mais 

aprimoradas de grupos de trabalhos, pois possuem todas as vantagens deles, 
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além de estabelecer metas uníssonas para o trabalho coletivo. "Grupos existem 

em todas as organizações, equipes são raras ainda, embora ostentem essa 

denominação com freqüência"(12).  

                        Um grupo de trabalho é aquele que interage, principalmente, 

para partilhar informação e tomar decisões que auxiliem cada membro a 

desempenhar suas tarefas individualmente. Nesse tipo de construção, o 

trabalho coletivo é um mito, existindo meramente, a soma das contribuições de 

cada membro do grupo separadamente e a responsabilidade permanece 

individualizada. As habilidades de seus integrantes são variadas e se juntam 

quase ao acaso. Não há sinergia positiva que possa criar um nível geral de 

desempenho que seja maior que a soma dos insumos. Já uma equipe gera 

sinergia positiva através de um esforço coordenado(12).  

4.2- Treinamento Profissional 

                       O advento da globalização bem como as constantes e 

aceleradas transformações tecnológicas têm provocado importantes alterações 

nas estruturas das organizações modernas. A atuação das instituições sob 

bases rígidas, a fragmentação, a rotinização e a extrema hierarquia, marcas do 

taylorismo, cederam lugar a uma atuação fortemente baseada no capital 

humano, no investimento organizacional para o aprimoramento e satisfação no 

trabalho. O acirramento da competição de mercado, a busca constante pela 

qualidade dos produtos e serviços e o uso de tecnologias cada dia mais 

avançadas promovem, no ambiente organizacional, a necessidade do 

estabelecimento de um novo paradigma fundamentado na flexibilização e no 

impulso pelo contínuo desenvolvimento de seus talentos humanos.  

                       No cenário em que as organizações modernas atuam, o 

treinamento situa-se como um importante sistema que proporciona aos 

indivíduos e às organizações, um aperfeiçoamento de seus trabalhos e seu 

conseqüente desenvolvimento.(13) 

                       Muitos educadores referem-se ao treinamento como 

adestramento, ou seja, como uma ação mecanicista que leva em consideração 

somente a simples repetição de práticas. No entanto, este significado não 

corresponde aos empregados por aqueles que se envolvem com a área de 
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treinamento em organizações modernas. O treinamento reveste-se de um 

conceito mais abrangente, sendo um processo de educação especializada, 

sistematizada e intencional, que visa iniciar, aperfeiçoar ou atualizar 

determinado trabalho, conciliando os interesses e as necessidades do indivíduo 

aos objetivos institucionais. 

                       Há diferentes posicionamentos entre os autores quanto à 

abrangência dos significados da palavra treinamento. Em estudo realizado por 

Bastos,(14) o sistema de treinamento é apresentado como um processo em 

evolução, acompanhando o desenvolvimento econômico-social dos países. 

Referindo-se aos dois estudiosos do assunto, Pontual e Romiszowsky, e 

fazendo um paralelo entre suas visões, esses autores relatam o progresso 

sofrido pelo treinamento em quatro fases ou ondas, que se iniciam no processo 

da industrialização mundial e prosseguem até os dias atuais. 

                        A primeira fase é calcada no modelo taylorista do trabalho em 

série. O treinamento é visualizado como um evento de pouca importância para 

a organização e, quando realizado, tem como objetivo aumentar a produção e 

a produtividade.  

                        A segunda fase compreende o treinamento como um evento 

destinado ao aprimoramento da gerência e da supervisão, no sentido delas 

administrar com efetividade áreas específicas. 

                        A terceira fase começa a ter como foco dos treinamentos o 

indivíduo, e não somente o produto. Nesta fase, as organizações passam a 

visualizar o processo administrativo de maneira diferenciada, já delegando 

tarefas e retirando a excessiva centralização dos dirigentes. As pessoas 

passam a se co-responsabilizar pela qualidade do trabalho e do produto. Inicia-

se, assim, um processo de treinamento mais flexível e abrangente no que 

tange aos escalões das empresas.  

                        A quarta e última fase, ou onda, relaciona a informação e o 

conhecimento ao crescimento e desenvolvimento institucional, tendo-as como 

fontes imperiosas de um trabalho consciencioso. 
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                         Portanto, enquanto na década de 1950 o treinamento era 

visualizado como um instrumento de aprimoramento do profissional unicamente 

em seu posto de trabalho, na década de 1990 passa a ser apresentado como 

uma estratégia organizacional que objetiva unir informação ao conhecimento 

de toda a sua equipe de trabalho.  

Para Bastos: 

pode-se perceber que as estratégias de 
treinamento ao acompanharem as 
diversas fases (que possuem caráter 
evolutivo) modificam-se de uma 
abordagem micro – preocupada com a 
execução do trabalho – para uma mais 
complexa e flexível – a preocupação 
com o desempenho do indivíduo, 
especialmente os segmentos 
gerenciais – no contexto global de 
transformações vividas pela 
organização, no seu processo de 
ajustamento a ambiente 
essencialmente mutável.

(14)
 

                  Há que se ressaltar que são vários os conceitos formulados sobre 

treinamento e que nem todos estão relacionados à quarta e última fase. Alguns 

especialistas consideram o treinamento como um processo que visa o 

desempenho desejável, por parte dos profissionais, em relação aos trabalhos 

realizados por eles em seus cargos. Este enfoque adota uma visão mais 

“micro” da palavra. Outro grupo de estudiosos apresenta o treinamento como 

um investimento empresarial em seus talentos humanos, que capacita a equipe 

para a realização mais efetiva de seu trabalho e, conseqüentemente, alavanca 

o crescimento e desenvolvimento organizacional. Este enfoque segue uma 

visão mais “macro” da palavra treinamento. 

                        Para Chiavenato,(15) “treinamento é o processo educacional de 

curto prazo aplicado de maneira sistemática e organizada, através do qual as 

pessoas aprendem conhecimentos, habilidades e atitudes em função de 

objetivos definidos”.  

                        Segundo Wexley,(16) “treinamento é definido como um esforço 

planejado pela organização para facilitar a aprendizagem de comportamentos 

relacionados com o trabalho por parte dos seus empregados”.  
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                        Analisando as definições dadas por esses autores, observa-se 

que os propósitos do treinamento estão sempre relacionados à melhoria do 

desempenho do indivíduo ou de uma equipe no trabalho que exerce, a fim de: 

(1) superar determinadas limitações aparentes; (2) preparar pessoas para o 

exercício de trabalhos que requerem novos conhecimentos, habilidades e 

atitudes; e (3) readequar o trabalho em virtude da introdução de novas 

tecnologias. Esses aspectos estão sempre baseados nos princípios, diretrizes 

e metas organizacionais, bem como nas análises das tarefas e dos indivíduos. 

Nesse sentido, a palavra treinamento difere de educação e de 

desenvolvimento. 

                       A educação transpõe os limites institucionais e oportuniza, por 

meio de diversos procedimentos, a promoção do indivíduo em sua plenitude, 

enquanto trabalhador e cidadão. Desenvolvimento, dentro do contexto 

organizacional, envolve um conjunto de experiências e oportunidades 

oferecidas às equipes da organização, utilizando-se de estratégias sistemáticas 

ou assistemáticas de execução, com o intuito de viabilizar ao profissional a 

capacidade de aprender, bem como a capacidade de aprender a aprender. 

                       O sistema de treinamento ganhou expressão com a explosão 

dos avanços científicos e, principalmente, com o advento das duas guerras 

mundiais. As guerras contribuíram para a aceleração dos estudos nessa área, 

uma vez que os procedimentos de seleção e treinamento de contingente militar 

passaram, nesses períodos, a serem fundamentais para as estratégias de 

defesa e ataque dos países. A partir daí a ênfase dada pelas organizações em 

ações de treinamento se ampliou.(17) 

                       Atualmente, diversos países apresentam como políticas públicas 

de desenvolvimento ações de treinamento em diversas áreas, no sentido de 

provocar o constante crescimento econômico e social. É o caso de Singapura e 

Hong Kong. Nesses dois países, educação e treinamento são muito 

valorizados pela população e conferem, a quem os adota, certo status social. O 

Japão, outro país que investe maciçamente em ações de treinamento nas 

organizações, vê nesses programas maneiras não somente de desenvolver 
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conhecimentos, habilidades e atitudes, mas também formas de disseminar os 

objetivos, diretrizes e cultura organizacionais. 

                       No entanto, as ações direcionadas a recursos humanos nas 

organizações modernas não se restringem somente a um processo 

sistematizado, organizado e intencional, como é o caso do treinamento. Os 

programas de treinamento constituem-se em uma entre várias alternativas de 

intervenção possíveis. A mudança no sistema de benefícios, a modificação da 

estrutura organizacional, os processos de seleção, as alterações de diretrizes, 

são algumas outras alternativas organizacionais para solucionar problemas 

detectados. Sob este prisma, o treinamento, mesmo sendo uma importante 

ação institucional, não pode ser visto como uma panacéia para resolver todos 

os problemas da organização, nem como o único meio propulsor do 

desenvolvimento organizacional. 

                       A palavra treinamento sempre está vinculada a definição de 

sistema apresentada por Dutra,(18) isto é, um conjunto de partes 

interdependentes e complementares que atuam de maneira harmônica no 

intuito de atingir determinado objetivo, tendo como base um plano ou princípio. 

Treinamento é ainda visto como tecnologia, de acordo com o enfoque de 

Borges-Andrade: 

 “treinamento é uma tecnologia que 
envolve um conjunto de princípios e 
prescrições, formado por partes 
coordenadas entre si que funcionam 
como estrutura organizada, oferecendo 
alternativas eficazes para os problemas 
práticos. Tais princípios e prescrições 
tecnológicas são fundamentados em 
referenciais teóricos provenientes, 
principalmente, da psicologia instrucional 
e da psicologia cognitiva” .

(14)
 

                       Nessa perspectiva, o treinamento é sistema e tecnologia. 

Sistema porque compreende não somente a ação propriamente dita, como se 

fosse um acontecimento isolado. O treinamento parte da idéia de processo, 

pertencendo, portanto, a um continuum que tem nas noções de modificação de 

comportamentos no trabalho e nas noções de desenvolvimento organizacional 

suas abordagens mais abrangentes. Treinamento também é uma tecnologia, já 
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que parte da aplicação de conhecimentos e tecnologias científicas para o 

alcance de objetivos práticos, como salienta Bastos.(14)   

4.3- Educação Permanente do Enfermeiro Obstétrico 

                       O  exercício  da  competência  'educação permanente' é  citado  

nas   DCNs ( Diretrizes Curriculares Nacionais ) como responsabilidade do 

profissional de saúde associada ao papel da universidade e das políticas 

institucionais. "Os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os 

profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e 

compromisso com a sua educação e treinamento/estágios das futuras 

gerações profissionais, mas proporcionando condições para que haja benefício 

mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, 

estimulando e desenvolvendo a mobilidade acadêmica/profissional, a formação 

e a cooperação por meio de redes nacionais e internacionais".(19)  

                       A educação permanente é uma das modalidades de educação 

no trabalho. Caracteriza–se por: possuir um público–alvo multiprofissional; ser 

voltada para uma prática institucionalizada; enfocar os problemas de saúde e 

ter como objetivo a transformação das práticas técnicas e sociais; ser de 

periodicidade contínua; utilizar metodologia centrada na resolução de 

problemas e buscar como resultado a mudança. A educação permanente em 

saúde trabalhada tanto pelo governo federal quanto pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), é utilizada 

como política de formação e qualificação de recursos humanos, onde o 

processo educativo deve ser dinâmico, contínuo e trazer avanços sociais. A 

educação permanente dos recursos humanos deve visar auxiliá–los na 

adequação aos contínuos avanços tecnológicos e às mudanças sócio–

econômicas.(19) 

                       O envolvimento do enfermeiro no processo de educação 

permanente acontece com a aquisição contínua de habilidades e competências 

que estejam de acordo com o contexto epidemiológico e com as necessidades 

dos cenários de saúde, para que resultem em atitudes que gerem mudanças 

qualitativas no processo de trabalho da enfermagem.  
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                            Sobre a educação permanente como competência a ser 

adquirida pelos profissionais de saúde, a mesma pode ser viável sob o enfoque 

de   atualização  contínua   que  busque  inovar  e  suprir  as  necessidades  de 

atualização do trabalho, desde que a instituição de saúde se comprometa 

juntamente com o profissional, facilitando ou participando do planejamento e 

desenvolvimento de ações de educação permanente.(19) 

                       No entanto, quanto ao cumprimento do texto das DCNs no que 

diz respeito a assumir a educação, treinamentos e estágios das futuras 

gerações profissionais e dos profissionais de serviço, constata–se que a 

formação proporcionada pelos cursos de graduação da área de saúde não 

capacitam para a função educativa. Os profissionais de saúde tentam mascarar 

essa lacuna com uma prática de ênfase técnico–científico que se desvirtua dos 

caminhos propostos pelas políticas de saúde e de ensino.(19) 

                       Nos cursos de enfermagem que formam apenas para o 

bacharelado, as disciplinas que abarcam conteúdos da área da educação são 

trabalhadas de maneira dispersa, com dificuldades em associar a educação 

como saber da Enfermagem. Os cursos de enfermagem que oferecem 

licenciatura precisam rever sua abordagem, ampliando–a para a capacitação 

do enfermeiro também exercer o processo educativo informal, presente nas 

relações do dia–a–dia do trabalho em saúde, imprimindo a esse processo a 

disposição para aprender a aprender constantemente.(19) 

                        Dentre os conhecimentos da área de Administração que 

permitem identificar e acessar informações para desenvolver a competência de 

educação permanente, destacam–se os seguintes: planejamento, políticas de 

desenvolvimento de recursos humanos, organizações de aprendizagem 

pautadas em métodos ativos, conhecimento do processo de trabalho, cultura 

organizacional, negociação, trabalho em equipe, comunicação, qualidade de 

vida no trabalho, saúde do trabalhador, leis trabalhistas, gerenciamento de 

pessoas e educação continuada.(19) 

                         Na assistência ao parto, o trabalho pode e deve ter um 

planejamento, porém não devendo criar rotinas e técnicas compulsórias. No 

que tange aos recursos humanos é notório o déficit de enfermeiros obstétricos 
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no mercado de trabalho, pois o grupo assim se encontra delineado, 

especialistas inseridos no mercado e especialistas recém-formados.  

                        A cultura organizacional em Maternidades públicas não tem sido 

mais um grande entrave para delimitação do espaço de atuação do Enfermeiro 

Obstétrico, pois mais do que o fortalecimento dos dispositivos legais efetivos, é 

a demarcação do cenário, com tecnologias alternativas sem grandes 

utilizações daquelas empregadas por outros profissionais, o que nos leva a 

reflexão de que são as tecnologias leve, leve-dura e dura que assegura a 

identidade dos profissionais que ora manejam o parto, tendo assim cada um 

seus instrumentos. Originando de tal modo, uma diminuição da força e disputa 

pela arte de partejar entre enfermeiros e médicos. 

                       Já o trabalho em equipe parece ser uma visão de mundo irreal, 

pois cada elemento que acompanha este evento ímpar na vida da mulher, 

família e sociedade, se prende em suas concepções, conhecimentos e 

habilidades, tomando para si um papel único de protagonista desta ação. 

Asseguro que no manejo do parto deva existir apenas um único elemento que 

o assiste do início ao ato. É preciso que a mulher encontre-se segura, 

envolvida e conectada com o profissional que a acompanha. Pois comumente o 

que vivenciamos é uma equipe ampla de profissionais que manipula a mulher 

continuamente através de exames tocoginecológicos contínuos, confinamento 

no leito durante o trabalho de parto,  falas coercitivas como: “não grita”, “não 

chora”, “fica quieta”, “fica na posição direito”, “tira a mão daqui”, etc...  

                        Esse comportamento na concepção histórica nos reporta a uma 

relação de poder que quase sempre gera uma relação sustentável de 

submissão, pois tem uma origem básica de uma pessoa que pensa e a quem 

os demais devem cumprir suas determinações(20)  .  

                        Nesse enfoque a atuação do enfermeiro obstétrico no 

acompanhamento de um processo de parturição no ambiente hospitalar, 

impregnado de valores, culturas, crenças e poder da prática medicalizada, 

necessita ser reestruturada, compreendida e aprendida nas bases de 

evidências científicas em outros modelos aplicados ao gestar, parir e nascer. 

Pois se este desafio não for racionalmente enfrentado, continuaremos e 

permaneceremos estagnados em uma verdade relativamente absoluta, o que 

nos torna “doutos” de um conhecimento próprio, unilateral e extremamente 
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dominante, deixando cada vez mais distante a possibilidade da construção de 

um trabalho em equipe. 

                       Foucault (20) defende a idéia de que a verdade é um produto do 

poder, e sendo este poder  algo  deste   mundo, o  mundo  das   relações   

humanas,  a  verdade   está   circunscrita nas múltiplas coerções existentes aí. 

Ela está aprisionada nesse mundo, ou melhor, em cada “divisão” desse mundo: 

em outras palavras, em cada sociedade. Exatamente porque cada sociedade 

adota seus mecanismos particulares de reconhecimento de enunciados 

verdadeiros ou falsos. 

                       Somos sempre enfáticos em reverenciar em nossas atividades 

profissionais o termo de “profissionais autônomos” o que nos configura um 

relativo poder de decisão e escolhas frente a um problema que temos que 

conduzir. Afinal a formação profissional não poderia mesmo nos remeter a uma  

possibilidade de discussão e decisão. 

                        A Autonomia deriva-se do grego “auto”(si mesmo) e 

“nomos”(nominar).  

Para Kant:   

   é o caráter da vontade pura que só se 
determina em virtude de sua própria lei, 
que é a de conformar-se ao dever ditado 
pela razão prática e não por um interesse 
externo: “A autonomia da vontade é essa 
propriedade que tem a vontade de ser por 
si mesma sua lei (independentemente de 
toda propriedade dos objetos do querer). 
Portanto, o princípio da autonomia é: 
sempre escolher de tal forma que as 
máximas de nossa escolha sejam 
compreendidas ao mesmo tempo como 
leis universais nesse mesmo ato de 
querer”. 

(21)
 

                        A Autonomia em Psicologia, refere-se a preservação da 

integridade do Eu. Tem seu pressuposto de que todas as pessoas possuem 

tendência a resistir as pressões de enculturaçao e de persistir em certas 

formas de comportamento que no passado as tenham auxiliado a enfrentar e 

resolver seus problemas(22). Deste modo, compreende-se que para o exercício 

da Autonomia plena, o ser humano necessita ser provido de aptidão físico-
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psíquica para acolher todas as informações, como forma essencial ao 

fortalecimento do conhecimento, outorgando-lhe o exercício de direitos, 

deveres e responsabilidades absoluta ou relativa por seus atos. Em contra-

ponto a Heteronomia tem sua sustentabilidade na ação de determinação 

imposta pelo outro em nosso comportamento, vontades, valores e aspirações, 

constituindo uma regra normativa e as vezes coercitiva, tornando-se muitas 

vezes incompatível com a Ética(23).  

                       Dessa forma os integrantes da equipe de saúde pautam suas 

ações assistenciais mediante sua formação ético-moral referendadas pelas 

suas concepções de auto-estima e preservação do ser humano. Na relação 

profissional de saúde/paciente, a autonomia pressupõe competência e 

liberdade para proceder às escolhas conscientes, dentre as opções possíveis.               

Cabe ao profissional, durante seu acompanhamento e atendimento, fornecer 

todas as informações essenciais, sobre todos os protocolos e procedimentos a 

serem realizados, permitindo observar e decidir mediante possibilidades de 

riscos, escolhas e alternativas que atendam de fato sua melhor decisão , dando 

um crédito relevante de contribuição de seu papel enquanto  profissional de 

saúde. É preciso sem tardar, destituir-se de uma idéia autoritária ou 

protecionista que ainda estabelecem como vínculo de regras próprias na 

relação entre profissional e cliente (24). 

                       No Brasil, o movimento em prol do respeito à autonomia do 

cidadão, ganha força expressiva na década de 90, logo após a retomada desta 

consciência, através da promulgação da nova Constituição Federal de 1988, 

onde no artigo 5º reavivaram os direitos fundamentais do homem, tais como: 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à integridade física, a manifestação do 

pensamento, à honra, à informação... Uma das grandes dificuldades da vida 

em sociedade é que nem sempre  é fácil aceitar que  a  liberdade  de um  

indivíduo  acaba onde começa  a  de outro.(25) 

                       A Enfermagem, nos últimos anos, atravessa momentos de 

conflitos e desafios para se estabelecer como prática de trabalho autônoma, 

pois a grande demanda assistencial no cenário da Enfermagem é de âmbito 

hospitalar, baseada em suas concepções formadoras da biologia, medicina e 
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estatística (26). Isso lhe imputa uma sofrível penalidade histórica, por ser ainda 

uma “ciência” passível de comprovação e fundamentação em suas bases 

tecnológicas, o que não lhe outorga por ora, como uma práxis emanada de um 

saber próprio. Podemos afirmar, através das evidências científicas, que a 

Enfermagem Obstétrica tem se tornado cada vez mais uma prática assistencial 

de domínio próprio pelo Enfermeiro, porém ainda muitos resistem em utilizar 

modelos inovadores e menos intervencionistas.  

                       A abordagem pelo profissional Enfermeiro Obstétrico a cliente, 

parte de pressupostos holísticos, sobre um prisma dos aspectos sócio-

antropológicos, que subsidiam uma nova prática na relação efetiva do processo 

de gestar e parir, bem como a revisão de inúmeras tecnologias aplicadas ao 

parto que foram abolidas, reestruturadas e tantas outras sob experimentação 

científica. Contudo não se pode querer contestá-la como um saber próprio 

desenvolvido por um conhecimento exclusivo da Enfermagem, pois as 

tecnologias empregadas, embora extremamente valorosas e dinâmicas no 

processo de parturição, tem suas bases formadoras em outros ramos das 

ciências da saúde e exatas e, desta forma ainda pouco utilizada ou até mesmo 

aplicada de forma compulsória sem um domínio próprio de conhecimento e 

habilidades. 

                       Reconhecer o parto como um evento fisiológico e natural 

depende da visão de mundo de cada profissional em seu modelo formador, 

caracterizando-os em seus manejos terapêuticos e instrumentais de 

intervenção. Contudo jamais poderemos negar que a ciência moderna ao qual 

o evento de nascimento encontra-se fundamentado é comum a todos os que 

manejam com perícia a parturição. 

                       O advento de novas drogas utilizadas na indução do trabalho de 

parto (misoprostol), chega tão juntamente com a ampliação do uso da 

tecnologia milenar do rebozo, utilizadas com a finalidade de favorecer o ajuste 

do feto sobre o eixo central da pelve materna.  

                       O Banho de aspersão e imersão é algo transcendental de 

atração da humanidade, tem relações íntimas com nossas memórias 

filogenéticas, pois todos os seres vivos vieram da água, sem contestação de 
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que um banho morno promove vasodilatação aliviando a tensão muscular, 

nervosa e tornando um potente calmante durante a fase ativa do parto.  

                       O aparelho de cardiotocografia invade o cenário com tanta 

evidência tecnológica que o estetoscópio de Pinard é esquecido e aposentado,           

e nesta luta incorporada de tantos saberes e fazeres, precisamos de grandes  

evidências técnico-científicas, para de tal modo discutirmos, opinarmos, 

incorporarmos as  novas práticas assistenciais ao parto com segurança e 

perícia. 

                       Deste modo, não nos coube outra modalidade de trabalho a que 

não fosse o treinamento coletivo da equipe, onde cada um traz suas demandas 

operacionais, observações em campo prático e discussões para busca de 

resultados. Neste momento não contávamos com um instrumento orientador e 

norteador, desta forma idealizamos criá-lo durante este nosso progressivo 

treinamento da Equipe de Enfermeiros Obstétricos. 

                       O parto realizado pelo Enfermeiro Obstetriz encontra-se 

legalmente amparado pela legislação federal vigente – Lei Nº 7.498\86 e pela e 

pela Resolução COFEN Nº 305/06 , (27;28)  o que indubitavelmente não suscita 

nenhum outro arcabouço para contestá-lo.        

                       As unidades maternos-infantis, públicas e privadas precisam 

redefinir os modelos assistenciais empregados em suas unidades a fim de 

atender as expectativas da clientela em suas demandas no processo de 

parturição, reduzindo assim os riscos das intervenções e suas iatrogenias e,  

quantificar as relações econômicas de custo-benefício das práticas realizadas.               

                       É preciso investir nos recursos humanos ampliando a 

qualificação e o treinamento da equipe interdisciplinar para uma assistência 

humanizada e segura, bem como atender as Recomendações da Organização 

Mundial de Saúde para a assistência ao Parto: 
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4.4- Integração com o Sistema Único de Saúde                     

                   O Sistema Único de Saúde, baseado nas recomendações da 

Organização Mundial de Saúde, após extensos estudos e pesquisas sobre 

modelos assistenciais, aplicados por enfermeiros, médicos e parteiras, aponta 

e preconiza, a atenção multidisciplinar no atendimento ao processo de 

parturição, que é fundamental para resolução dos problemas de saúde 

encontrados no cotidiano.  

                   O Sistema Único de Saúde, conforme suas bases de formação, foi 

definido como um sistema público, nacional e universal prevendo o direito à 

saúde, como um exercício próprio de cidadania da população. Esta cidadania 

tem como pressuposto aquela em que o indivíduo exerce com capacidade 

intelectiva suas próprias escolhas, baseando-se em conhecimentos de seu 

direitos e deveres pessoais e coletivos (29) .         

                       A gestante enquanto usuária do sistema de saúde, depara-se 

continuamente com valores obtusos do que é gravidez : Estado ou condição 

salutar de ser mãe ? ou processo árduo e complexo a ser enfrentado durante 

nove meses para ter um filho ? A mulher enquanto gestante encontra-se num 

momento de vida bastante diferenciado: o de futura mãe. Está passando por 

inúmeras modificações fisiológicas, emocionais e sociais, porém seu acesso 

aos serviços de saúde não acontece de maneira muito diferente ao acesso da 

clientela em geral (30) . Parece nos emitir uma massificação de atendimento em 

um único elemento institucional presente: a doença. Esta configuração de 

idéias, o mesmo peregrinar de todos os outros indivíduos, fortalece cada vez 

mais a gestante a compreensão de cidadã com problemas de saúde ao qual 

poderíamos afirmar tratar-se de um problema na saúde. 

                     Cabe então destacar que por uma análise experimental, 

observada no cotidiano hospitalar expresso pela usuária no momento de 

fragilidade e dor frente ao parto, não tanto quanto mais árduo enfrentar essa 

dor não compreendida, estranha e desconfortável é requerer de imediato uma 

solução para o seu problema, contribuindo para a manifestação do corpo, 

numa postura negativa ao protagonismo essencial de autora do parto. Ela 

clama e suscita, e entrega este papel principal a tecnologia e a ciência médica. 



 34 

Portanto quero aqui referendar que os índices elevados de cesarianas no País, 

não devem ser interpretados de modo isolado a instituições ou equipes de 

trabalho, suscita observar o que oferecemos a gestante como elemento 

primordial para construção de sua cidadania. Afinal cidadão é aquele que 

observa suas próprias escolhas, de modo responsável e seguro a sua própria 

integridade física.  

                      Baseado nas propostas evidenciadas pelo Ministério da Saúde  

no documento intitulado Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna 

e Neonatal - 2004, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi referenciado como 

responsável pelas transformações sociais e de saúde materna e neonatal da 

população brasileira (31) .           

                      O estudo inicial revelou que em cada 100.000 mil crianças 

nascidas vivas corresponderam drasticamente em 2.200 mortes maternas e a 

mortalidade neonatal caiu de 38.500 para 14.100 óbitos para cada 100.000 

nascidos vivos, levando em consideração inúmeras evidências para 

estabelecer as relações de causa-efeito para este fenômeno. Todo 

investimento apresentado na ordem de aproximadamente 1 bilhão de reais não 

foram suficientes até o momento para reduzir tais agravos de natureza 

epidemiológica na saúde pública brasileira, pois nos últimos 3 anos, apenas 

200 mil mortes foram evitadas o, que corresponde somente a 7,3 % dos óbitos 

maternos apontados nas estatísticas anteriormente. Os investimentos foram 

basicamente no incentivo ao planejamento familiar e seus métodos 

contraceptivos sendo estes distribuídos em larga escala pelas farmácias 

populares, material educativo de incentivo ao planejamento familiar, 

qualificação dos profissionais de emergência obstétrica para o suporte 

avançado de vida em obstetrícia, notificação compulsória em 24 horas do óbito 

materno, ampliação e adequação do espaço físico e compra de equipamentos 

nas maternidades para a assistência ao parto humanizado com garantia do 

acompanhante a mulher durante a internação.  

                      A meta do pacto, acertadas pelos países na Organização das 

Nações Unidas  (ONU) é de reduzir 5% da mortalidade materna e neonatal 

anualmente, porém os estudos prospectivos baseados no ritmo atual, revelam 
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que o Brasil não deverá cumprir o pacto antes de 2015. O Pacto estabelecido 

evidencia claramente as medidas de controle, avaliação e intervenção dessas 

propostas. Destacam as relações de gênero e poder dos atores envolvidos e 

apontam instrumentos eficazes para determinar a qualificação e as habilidades 

específicas dos profissionais que desenvolvem atividades em saúde materno-

infantil com seus índices favoráveis que contribuem para redução da 

mortalidade materna e neonatal. O número de leitos obstétricos no Brasil 

parece não ter grande influencia sobre as demais variáveis, pois estamos longe 

de um atendimento essencial   no modelo operacional de parto humanizado 

assim como aqueles desenvolvidos nos Centros de Parto Natural (CPN).  

                       Seria necessário criar mecanismos rigorosos de controle sobre 

os óbitos e instituir modelos de avaliação para identificar e  reconhecer quais 

práticas evidentes contribuem significativamente na redução dos agravos. 

Reconhecer atuação dos profissionais enfermeiros  e suas relações de poder e 

autonomia no cenário do parto, é uma tarefa crucial e necessária para 

estabelecer métodos de intervenção que possam contribuir para uma 

assistência qualificada e livre de riscos, o qual se propõe este estudo em sua 

metodologia de educação permanente e treinamento a Equipe. 
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5- Metodologia 

               O tipo de estudo com melhor afinidade ao que se pretende alcançar é 

do tipo qualitativo descritivo exploratório pela metodologia participante 

operacional, o que pode-se afirmar de um planejamento não tão fácil. Em 

primeiro lugar porque, ao contrário do que ocorre com as pesquisas 

quantitativas, a investigação qualitativa, por sua diversidade e flexibilidade, não 

admitem regras precisas, aplicáveis a uma ampla gama de casos, pois exige 

uma investigação contínua, mediante ao desenvolvimento de práticas 

operacionais.  Além disso, as pesquisas qualitativas diferem bastante quanto 

ao grau de estruturação prévia, isto é, quanto aos aspectos que podem ser 

definidos já no projeto. 

               Assim, por exemplo, enquanto os pós-positivistas trabalham com 

projetos bem detalhados, os construtivistas sociais defendem um mínimo de 

estruturação prévia, considerando o foco da pesquisa, bem como as categorias 

teóricas. Quanto menos experiente for o pesquisador, mais ele precisará de um 

planejamento cuidadoso, sob pena de se perder num emaranhado de dados 

dos quais não conseguirá extrair qualquer significado. 

               É importante lembrar também que esse planejamento não precisa e 

nem deve ser apriorístico no sentido mais estrito, pois, nos estudos qualitativos, 

a coleta sistemática de dados deve ser precedida por uma imersão do 

pesquisador no contexto a ser investigado. Essa fase exploratória permite que 

o pesquisador, sem descer ao detalhamento exigido na pesquisa tradicional, 

defina pelo menos algumas questões iniciais, bem como os procedimentos 

adequados a investigação dessas questões. 

               Todos os participantes (enfermeiros especialistas em Enfermagem 

Obstétrica) foram convidados livremente para constituir uma equipe de trabalho 

assistencial a mulher durante o processo de parto, sendo livres para 

questionar, inferir e decidir tecnicamente as melhores modalidades ao Parto 

seguro. Cabendo ressaltar que este projeto se adéqua as políticas públicas 

implementadas pela Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de 

Janeiro. 
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              A pesquisa qualitativa a que se propõe o estudo contou com 

instrumentos avaliativos de pré teste, podendo extrair de seus participantes 

seus potenciais de habilidades, conhecimentos e competências. Depois de um 

breve treinamento e acompanhamento de todos os profissionais na condução 

técnica dos procedimentos, foi destinado um questionário pós-teste para avaliar 

o grau de instrumentalização adquiridos pelos Enfermeiros Obstetras, extraindo 

assim suas concepções, desafios, metas e considerações a cerca de um 

protocolo assistencial 

               Todos os dados coletados, informações e observações que 

sustentaram esta pesquisa foram tratados de forma anônima e confidencial, 

conforme o que se estabelece e preconiza  a Legislação sobre Pesquisa com 

Seres Humanos – Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, através 

de seus preceitos que exige: 

 Linguagem técnica  e de ampla compreensão; 

 Justificativa da pesquisa e procedimentos aos quais os sujeitos 

serão submetidos; 

 Esclarecimento sobre a possibilidade de recusa, desistência da 

pesquisa sem qualquer penalidade; 

 Garantia absoluta de sigilo e privacidade; 

 Responsabilidade do pesquisador pela assistência contínua e 

acompanhamento de todos os procedimentos teóricos e práticos;  

 Se for necessário, descrição dos riscos e benefícios da pesquisa, 

embora possamos considerar que o grau de risco seja quase nulo 

ou ausente; 

 

5.1-  Cenário do Estudo  
 
                  Uma Instituição Hospitalar de médio porte, especificamente o setor 

de Centro Cirúrgico e Obstétrico de uma Maternidade Municipal do Rio de 

Janeiro, desenvolvendo a formação de Equipe de Enfermeiros Obstétricos pela 

modalidade de educação permanente para a assistência ao parto, bem como a 

finalização de um protocolo assistencial. 
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5.2- O Universo do Estudo  
 
                Trata-se de um Hospital Maternidade na cidade do Rio de Janeiro 

com serviços específicos em atendimento ao pré-natal, internações em alto 

risco, ambulatório de Follow-up e assistência ao parto. Unidade inaugurada em 

1972 sediando a Maternidade Praça XV do antigo INAMPS ( Instituto Nacional 

de Assistência Médica e Previdência Social ), contando em sua estrutura com 

06 leitos de Pré-Parto, 15 leitos de gestantes de alto risco, 70 leitos de 

alojamento conjunto ( sendo 10 destinados a abortamentos ) e um complexo 

neonatal com 10 leitos de terapia intensiva e 12 leitos de assistência 

intermediária. 

5.3 - Amostragem  
 

                     Estabelecemos um universo amostral composto de 07 participantes 

que manejam e assistem diretamente o parto, sendo eles especificamente 

enfermeiras(os) obstétricas(os). 

      
      5.4 - Tipo de Validação dos Instrumentos e do Procedimento 

 

              Mediante as descrições e manifestações dos entrevistados através do 

roteiro de coleta dos dados, bem como a observação participativa realizada “ in 

loco”.  Nesta Unidade referendada para a pesquisa, somente serão sujeitos 

aqueles (as)  07 Enfermeiros (as) Obstétricos(as) ( especialistas ) que se 

encontram diariamente desenvolvendo suas atividades em Centro Obstétrico 

na assistência direta ao Parto e Nascimento, embora no mesmo setor  

encontramos  um número expressivo de Enfermeiros  (especialistas ou não ) , 

porém não foram indicados pela Gerência do Serviço  por  não desejarem fazer 

parte da Equipe de Enfermagem Obstétrica ou não ter titulação específica para 

o Projeto.  

              Com isso a pesquisa não pode por si próprio estabelecer um critério 

de exclusão propriamente dito e sim, se enquadrar nas propostas pré-

estabelecidas pelos protocolos assistenciais nesta Unidade. 
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5.5 -  Forma de Análise e Categorização dos Dados 
 
          Os dados foram tratados com refinamento em todas as informações 

coletadas, submetidos a leitura flutuante, seguido da análise dos questionários 

através de transcrição textual para categorização dos dados e posterior análise 

de conteúdo, com a tabulação dos dados em quadros demonstrativos, 

seguidos de confrontação teórica pela amostragem apresentada em 

instrumentos de pré e pós-teste.  
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6- Análise e Categorização dos Dados Coletados  

6.1- Entrevista com Instrumentos de Pré-Teste e Pós-Teste: 

 

      O pré-teste foi aplicado com o objetivo de reconhecer e descrever 

dados sociais,  o perfil  técnico e  as expectativas de todos os integrantes da 

Equipe do Projeto de Enfermeiros Obstétricos inseridos em um novo modelo de 

assistência ao  processo de parto e nascimento. 

 

 
              Quadro – 1    Distribuição da freqüência do tempo de formação por sexo 

Tempo de 
Graduação 

(anos) 

Masculino Feminino 

02   01 

05  02 

12  01 02 

19  01  
         Fonte: Dados da Pesquisa ( 2011 ) 

 

 

                       A maior freqüência é entre 05 e 12 anos de trabalho, tendo 

predominância para o sexo feminino, sendo esta uma amostra real da força de 

trabalho feminino em enfermagem obstétrica hoje no Brasil. A essencialidade 

deste cenário profissional ainda é reflexo das relações de gênero, por um lado 

estabelecido pela intimidade e privacidade de mulheres em terem filhos com 

mulheres, por outro lado, norteada pela divisão sexual do trabalho, onde as 

mulheres exercem com maior aptidão a arte do cuidado e com peculiaridade 

aquilo que lhe é tão próximo : a maternidade. Para tanto o mercado não as 

conhecem como produtoras de conhecimento técnico formalizado e 

instrumentalizado e sim as admitem com uma força de trabalho secundário, 

que nada mais é uma extensão de sua vida privada na esfera pública. 
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        Quadro – 2 Distribuição da freqüência do tempo de especialização por sexo 

Tempo de 
Especialização 

(anos) 

Masculino Feminino 

01   03 

04  01  

07  01  

09  01 01 
         Fonte: Dados da Pesquisa ( 2011 ) 

                        

                        Neste quadro observamos que a maior concentração se dá no 

início da profissão após 01 ano de formação, com destaque para o sexo 

feminino e após 09 anos de trabalho, para ambos os sexos, reforçando a 

necessidade de uma prática diferenciada e até mesmo melhor colocação no 

mercado de trabalho.  

                       Cabe referendar também que a modalidade de ingresso no 

serviço público municipal do Rio de Janeiro nos últimos anos, tem se dado por 

empresas prestadoras de serviço, tendo as Diretoras de Enfermagem das 

Maternidades uma preleção direta a Enfermeiras Obstétricas para fortalecerem 

seus grupos assistenciais ao Programa Nacional de Parto e Nascimento 

Humanizado, porém se observa uma escassez de profissionais especialistas 

em Enfermagem Obstétrica, se projetando de imediato ao mercado de trabalho, 

para requisitar a contratação de profissionais recentemente especializados. 
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                        Quadro – 3 Distribuição do Concepção sobre o Parto no Pré e Pós-Teste 

Você considera o 
Parto algo 

inesperado ou 
perigoso ? 

Pré-Teste Pós-Teste 

SIM 03 01 

NÃO 04 06 
                             Fonte: Dados da Pesquisa ( 2011 ) 

 

                         Pressupomos que no pré-teste o conhecimento adquirido tem 

por base a graduação e a especialização, o que pode sofrer interferência do 

tempo transcorrido entre o maior tempo de formação na graduação e 

especialização. No pré-teste 04 não consideram o trabalho de parto algo 

inesperado, perigoso e estranho, já 03 elementos consideraram o trabalho de 

parto pouco preciso e ás vezes perigoso.  

                        No pós-teste, apenas 01 integrante manteve sua opinião em 

considerar o parto algo pouco preciso e às vezes perigoso, os demais 06 

mudaram sua opinião em relação ao conceito de parto, tendo por base o 

conhecimento recém adquirido durante o treinamento em questão. 
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                        A análise entre os dados confrontados nos permite interpretar 

que apenas um único profissional ainda não consegue compreender o 

processo fisiológico da parturição e seus instrumentos, habilidades e 

competências que bem instrumentalizado e desenvolvido, lhes servirão para 

estabelecer os parâmetros de segurança na assistência ao Parto, dando-lhe 

então a mesma experiência que demais membros da equipe tiveram ao 

receberem o treinamento. O confronto entre pré e pós-teste permitiu evidenciar 

com exatidão um aproveitamento na aquisição de conhecimentos através da 

educação permanente em serviço. 
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                                Quadro – 4  Distribuição quanto ao  conhecimento sobre Parto Humanizado 

Você sabe o que é 
Parto Humanizado ? 

Pré-Teste Pós-Teste 

SIM 07 07 

NÃO 00 00 
                          Fonte: Dados da Pesquisa ( 2011 ) 

                        Os respondentes quando indagados sobre o conhecimento 

sobre parto humanizado, todos por unanimidade, os 07 integrantes admitiram 

com veemência terem conhecimento. A Humanização do Parto e Nascimento é 

uma política pública do Ministério da Saúde desde 2000, através do Programa 

de Humanização do Parto e Nascimento (PHPN).  

                        Muitos profissionais aqui envolvidos neste projeto, já receberam 

essa instrumentalização do conhecimento no seu processo de formação 

acadêmica e alguns durante o período da especialização em Enfermagem 

Obstétrica. Porém é fato referendar que para o profissional de Enfermagem é 

pouco provável que suas práticas se desvinculem de cuidados assistenciais 

que sempre suscitam a Humanização, pois o Cuidado em Enfermagem é 

pautado e precípuo de acolhida, escuta e direcionamento as necessidades 

humanas básicas.  
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                 Quadro – 5 Identificação das técnicas farmacológicas no trabalho de Parto no Pré e Pós-Teste 

Quais as técnicas 
farmacológicas, 
investigativas e 

físicas considera 
necessárias no 

trabalho de Parto ? 

Pré-Teste Pós-Teste 

Cardiotocografia 06 03 

Uso de indutores do 
Parto 

03 00 

Episiotomia 02 00 

Ultrassonografia 01 00 

Força na Contração 02 00 
            Fonte: Dados da Pesquisa ( 2011 ) 

                       Quando comparado neste quadro a relação entre pré e pós teste 

sobre a identificação de técnicas farmacológicas no parto, observamos que 06 

no pré teste elegeram cardiotocografia e 03 o uso de indutores do parto. Já no 

pós teste, após o período de treinamento, apenas 03 dos 07 profissionais 

elegeram apenas uma única prática,  o exame de cardiotocografia, como sendo 

uma técnica investigativa necessária que contribui com o trabalho de parto.  

                       O fazer se desvincula do saber quando as práticas prescritivas e 

repetitivas não são colocadas sobre o crivo das bases e evidências científicas. 

Esse dado nos aponta uma grande mudança sob a ótica da compreensão 

técnica no emprego de algumas práticas habituais por parte de alguns 

profissionais que assistem o trabalho de parto.  

                       Estudos recentes apontam que a Cardiotocografia (CTG), 

principalmente no estágio final do trabalho de parto,  deve ser empregada de 

forma comedida e interpretada com muita perícia, pois ela por si só poderá 

contribuir para partos cesáreos desnecessários, por outro lado é imperiosa 

como grande exame de triagem para as situações de riscos maternos-fetais 

circundantes.  

                        Por isso eleger o exame de cardiotocografia como elemento que 

contribui para a assistência ao parto, poderá constituir em grandes abismos 

para aquelas unidades que não o dispõem, bem como a sua utilização 

compulsória sem perícia técnica, um grande aparelho indutor de cesáreas.  

Durante o processo de treinamento efetivo, pôde-se então comprovar a 

mudança no comportamento técnico após aquisição de competências e 
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habilidades e a assistência gerada causou grande impacto positivo para o 

cuidado materno-fetal.  
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   Quadro – 6 Contribuição de técnicas não-farmacológicas e naturais no trabalho de Parto em Pré e Pós-Teste 

Quando 
questionados sobre 

as técnicas não-
farmacológicas e 

naturais que 
consideram 

contribuir com o 
trabalho de parto, 

assim responderam : 

Pré-Teste Pós-Teste 

Massagens 07 07 

Deambulação 07 07 

Banho 07 07 

Bola Suiça / Fisio Ball 07 06 

Uso da Música 07 07 

Incenso 04 02 

Rebozo 04 02 
        Fonte: Dados da Pesquisa ( 2011 )            

                              Observamos que não houve respostas significativas entre a 

aplicação do pré e no pós teste no que se refere ao uso de técnicas não 

farmacológicas para aquelas usualmente empregadas. Destacamos uma 

queda das técnicas mencionadas de incenso e rebozo no pós teste, pois em 

ambiente hospitalar o incenso não é usualmente utilizado, levando em conta o 

espaço coletivo onde demais parturientes encontram em trabalho de parto 

podendo não lhes serem convenientes o aroma típicos e diferenciados, já as 

técnicas de Rebozo, só são prescritas em quadros de assinclitismo persistente 

e em variedade de posição inapropriada, levando-se em conta a 

instrumentalização do conhecimento e domínio técnico-prático, pois tal 

conhecimento flutua e transcende entre o conhecimento empírico e o científico. 
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Quadro – 7  Uso de técnicas farmacológicas e não-farmacológicas durante o trabalho de Parto 

Quais as técnicas 
farmacológicas e não 
farmacológicas você 

tem utilizado ou 
observado com maior 
freqüência durante o 
acompanhamento do 

trabalho de Parto? 

Pré-Teste Pós-Teste 

Banho e Massagem 07 07 

Bola e Deambulação 06 06 

Cardiotocografia e 
Ocitocina 

05 03 

Força na contração 03 00 

Orientações e Música 02 04 

Rebozo e Incenso 01 00 
        Fonte: Dados da Pesquisa ( 2011 ) 

                         Observamos que houve uma mudança significativa quanto a 

utilização de técnicas farmacológicas e não farmacológicas durante o trabalho 

de parto, quando comparadas no pré e pós-teste. Banho, massagem, bola e 

deambulação mantiveram-se a mesma freqüência em ambos os testes, já 

cardiotocografia e ocitocina tiveram queda na freqüência, por outro lado força 

de contração, rebozo e incenso não obtiveram freqüência em pós-teste. 

Talvez a compreensão do banho, deambulação e bola, tenha sido uníssona 

desde a implantação do projeto, pois dispomos tecnicamente de todos os 
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aparatos e as evidências científicas já se pronunciaram inúmeras vezes sobre 

a eficácia destas técnicas não farmacológicas aplicadas ao trabalho de parto, 

porém cabe ressaltar a vertiginosa queda do item “força de contração” sendo 

compreendido como grande estressor, fatigante e se impresso de modo 

máximo durante o parto é um potente elemento contributivo para ampliação de 

lacerações perineais. 

Outro item que merece refinamento e trato foi “orientações e música”. A equipe 

pôde perceber que a gestante e seu acompanhante quando bem orientados 

sobre o transcurso do parto, a fala segura sobre a dor, as técnicas não-

farmacológicas que podem ser implementadas, liberdade em movimentos e 

expressões, refletiram de imediato numa postura mais ativa, tranqüila e 

destemida. A música quando aceita pela cliente também foi imperiosa, em sua 

grande maioria, como um verdadeiro poder de desativação sobre o neocórtex, 

produzindo uma melhor introspecção ao cérebro primitivo ajudando no 

processo de parturição. 
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Quadro – 8 Caracterização das dificuldades técnicas dos profissionais sobre o trabalho de parto no Pré e pós-teste 

Dificuldades técnicas 
que persistem em 

acompanhar o 
trabalho de Parto 
pelo Profissional  

Pré-Teste Pós-Teste 

Identificação de 
critérios para realizar a 

Episiotomia 

04 02 

Dificuldade no 
monitoramento da 

demora no tempo de 
período expulsivo 

03 02 

Dificuldade na 
identificação da 
vitalidade fetal 

02 01 

Dificuldade na 
identificação de 

posição anômala ou 
assinclitismo no 

período do Parto com 
parada de progressão 

02 02 

       Fonte: Dados da Pesquisa ( 2011 ) 

                         Dentre as dificuldades listadas constatamos que a identificação 

de critérios para realização da episiotomia foi a que obteve maior freqüência no 
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pré-teste, com queda no pós teste . A idéia de que o parto vaginal tem como 

conseqüência a frouxidão do assoalho pélvico contribui em muito para a 

instituição da episiotomia, tanto sob o ponto de vista da mulher, como também 

o profissional que o maneja, trata-se de uma preservação ou manutenção do 

cuidado cultural ainda existente. Destacamos que a dificuldade de identificação 

de posição anômala e assinclitismo mantiveram a mesma freqüência em pré e 

pós teste, elegendo-a como um grande tema para posteriores discussões e 

treinamentos.  
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            Quadro – 9  Medo e insegurança do profissional em assistir o Trabalho de Parto no Pré e Pós-Teste 

Qual seu maior medo 
ou insegurança em 

assistir o trabalho de 
Parto ? 

Pré-Teste Pós-Teste 

Morte Materna ou 
Fetal 

02 00 

Sofrimento Fetal 
Agudo 

02 01 

Não saber realizar 
episiorrafia 

corretamente 

02 00 

Critérios para realizar 
episiotomia 

01 01 

Identificação de 
distócias 

01 00 

Compreensão da 
técnica correta de 
proteção perineal 

01 01 

Dequitação incompleta 
com retenção de 

resíduos placentários 

01 00 

Hemorragia pós-parto 
imediata 

01 00 

Sutura de grandes 
lacerações perineais 

01 02 

Parada de Progressão 01 01 

Hematoma Pós 
Episiorrafia 

01 01 

          Fonte: Dados da Pesquisa ( 2011 ) 

 

                        Identificamos que dentre os principais medos descritos, houve 

uma equivalência no pré-teste e no pós-teste uma mudança de atitude quando 

não assinalada a metade dos itens dos motivos de medo. Quando ele é 

treinado lhe dá maior segurança na assistência ao parto. Porém o treinamento 

mostrou-se com tal relevância quando os medos relacionados no Pré-teste 

somaram-se  11 e no pós-teste apenas 07,  eximindo aqueles mais deletérios 

sob o ponto de vista materno-fetal. Cabe aqui ressaltar que estas dificuldades 

ou inabilidades que constituem com “medos” só poderão ser extinguidas 

através do fortalecimento de suas competências frente ao desenvolvimentos de 
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suas habilidades, algo que um treinamento efetivo só poderá trazer respostas 

significativas adiante. 
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Quadro – 10  Conhecimento da dinâmica através do Partograma no Pré e Pós-Teste 

Seu conhecimento 
em relação a 

dinâmica e processo 
do parto 

representado pelo 
Partograma é : 

Pré-Teste Pós-Teste 

Muito Bom 03 03 

Bom 03 04 

Regular 01 00 
 Fonte: Dados da Pesquisa ( 2011 ) 

 

                       Observamos de modo geral que todos compreende bem a 

representação gráfica do partograma e ainda sim necessitam reconhecer 

melhor os sinais críticos que apontam a situações de riscos no período de 

evolução clínica do trabalho de parto. O Partograma é um instrumento gráfico 

que permite, através de seus registros, uma compreensão sistematizada sobre 

a evolução do trabalho de parto, porém a falta de informações por registros não 

realizados é, um grande fator pericial para segurança de quem o assiste.  
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                          Quadro – 11 Nota atribuída ao conhecimento recebido 

Nota Frequência 
(fº) 

% 

10 01 14,28 

9 03 42,85 

8 03 42,85 

Total 07 100 
                    Fonte: Dados da Pesquisa ( 2011 )             Média 8,7 
 

                   A nota atribuída é um princípio de auto-avaliação sobre o 

treinamento recebido, o que afirma se o treinado considerou as instruções, 

discussões e técnicas, teórico-práticas satisfatórias. 

 

 

Quadro 12 – Indicadores do Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth numa análise da perspectivas dos Partos 

Procedimentos 

Realizados 

2008 2009 2010 

Inicio Projeto  

JUN/2010 

JAN – MAR 

2011 

Parto Vaginal por 

Médicos 

2555 

56,1% 

2496 

54,97 

1847 

54,06% 

539 

44,9 

Parto Fórceps 

 

62 

1,36% 

52 

1,14% 

09 

0,2 

02 

0,16% 

Parto Vaginal por 

Enfermeiros 

01 

0,02% 

41 

0,9% 

115 

3,36% 

157 

13,1 

Parto Cesárea 1935 

42,49% 

1951 

42,97% 

1445 

42,3 

500 

41,73 

Total de Partos 4553 4540 3416 1198 

Fonte: Produção Consolidada de 2008-2010 e dados preliminares de JAN-MAR 2011 do Hospital Maternidade 
Oswaldo Nazareth 
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                        Os dados apresentados nos remete a grandes reflexões 

técnicas, estatísticas e metodológicas.  O Parto cesárea ainda permanece em 

níveis inaceitáveis para as propostas da OMS, porém o fórceps, considerado 

pela literatura como uma grande iatrogenia médica ao parto, tem se mostrado 

com favorável decréscimo. Mas o grande avanço do produto desta pesquisa é 

evidenciado com o número de partos por Enfermeiros Obstétricos nos 365 dias 

de 2010 com 115 partos, comparados com apenas 90 dias do período de 

Janeiro a Março de 2011 com 157 partos. Em relatividade estatística 

prospectiva, considerando que a Equipe de Enfermeiros Obstétricos se 

mantenha na mesma performance ordenada de trabalho, teremos em 2011 um 

total de 637 partos realizados por Enfermeiros naquela Unidade, com uma 

significância de 18,64% comparados ao ano anterior. Numa análise 

sistematizada podemos considerar que a evolução do processo de treinamento 

foi extremamente positivo no trabalho nesta Instituição. 
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6.2 - Relato de uma Experiência – Considerações Finais 

 

                         Depois de ter dado a partida do Projeto Enfermeiro Obstetra 

nesta unidade, tendo sob minha orientação 07 profissionais, me perguntei : 

O que treinar ? 

Como treinar ? 

Onde treinar ? 

Quem treinar ? 

Para que treinar ? 

 

                        Algumas das perguntas acima não me causaram  tanta 

inquietude, mas receio que me tomei  de espanto e vazio, quando me deparei 

com a seguinte indagação : “ COMO TREINAR ? ”. Os instrumentos técnicos, 

domínio de competências, habilidades, o corpo, a voz, a linguagem, 

expressões, a disponibilidade e o desejo estavam todos apostos para operação 

“Projeto de Enfermeiros Obstetra em Sala de Parto, contudo carecia de 

manuais técnicos, protocolos ou quaisquer outro instrumento didático-

pedagógico que pudesse no mínimo direcionar ou nortear tamanho desafio. 

                                            O Ambiente hospitalar, de domínio exclusivo às tecnologias 

duras, implícitas através de instrumentos e aparelhos de alta resolutividade, 
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seduz, inebria e cega todos que nele se encontram, desde profissionais e toda 

clientela que nele se insere. Este tem sido também um grande objeto de estudo 

e intervenção junto ao treinamento da Equipe em questão. Outro fato que 

outrora me causava tamanha dificuldade era a disputada arte do partejar no 

cenário hospitalar  entre médicos e enfermeiros, ela ainda reside em resquícios 

e percalços, porém  as transformações sociais e de cultura sobre a natureza do 

parto, frente ao trabalho qualificado das enfermeiras obstétricas, tem sido uma 

grande alavanca para demarcação do espaço político. Isso só tem sido viável  

pela demonstração da competência profissional, bem como  pela ampliação 

das leis vigentes em nosso país, que permite a Enfermagem Obstétrica 

assumir de fato a integralidade das ações no processo de pré, trans e pós-

parto, dando a ela uma conotação ímpar frente as demais especialidades em 

Enfermagem, no que refere a caracterização de uma prática com maior 

autonomia.  

                                            Com isto os integrantes foram acompanhados diariamente, por 

um único instrutor, em todos os procedimentos realizados, sendo oferecido 

suporte técnico através de estudo dirigido em manuais técnicos e literatura 

acadêmica, bem como acesso as redes sociais. Porém o treinamento assim 

como se define e se destina foi essencialmente de um exercício técnico-prático 

de “ombro a ombro”, aquele realizado de forma exemplar em todos os níveis de 

especialização e residência de Enfermagem, onde o instrutor sempre auxilia e 

permanece ao lado do profissional em treinamento, demonstrando, justificando, 

discutindo e observando as habilidades e competências adquiridas e 

desenvolvidas na prática. 

                  A partir da observação diária de cada elemento da Equipe, 

mediante a aplicação e demonstração de suas habilidades e competências, o 

pesquisador traçava metas e constituía seu projeto de formalização para 

capacitação e treinamento da Equipe de Enfermeiros Obstétricos, ou seja, um 

modelo “ individualizado ”  nascia então naquele exato momento uma estrutura 

pedagógica para auxiliá-los no desenvolvimento de suas competências. 

                  O processo de ensino baseado na construção de competências, 

primordialmente significa reconhecer que as relações do mundo estão 
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mudadas, e que, sendo assim, a formação educacional do profissional também 

precisa ser outra(32). As escolas médicas ainda perpetuam em suas bases de 

ensino que o parto é um evento hospitalar exclusivo, com a utilização de 

inúmeras tecnologias implícitas. Os currículos dos cursos de enfermagem já 

apontam com grande significado as questões do Parto fisiológico e humanizado 

com tecnologias alternativas para auxiliá-lo, com o intuito de não privilegiar 

apenas o mercado de trabalho, mas que visem basicamente a construção de 

uma nova sociedade pela formação de sujeitos críticos, capazes de sempre 

buscar o novo e ousar(32). 

                   A Autonomia que tanto buscamos ainda é um grande desafio para 

os Enfermeiros Obstétricos que assistem Partos no âmbito hospitalar, onde 

permeiam tantas informações, rotinas e culturas sociais, que de tal modo 

podem torná-lo tão dependente as circunstâncias que rodeiam esta prática, 

pois a autonomia do Enfermeiro Obstétrico depende muito do contexto da 

aprendizagem o qual se encontra inserido. 

                        Compreende-se assim que todo ato pedagógico deve se inserir 

em uma ação determinada sobre a sociedade, permitindo também uma ação 

das pessoas sobre si mesmas e desta sobre o mundo(33). A ação pedagógica 

deixa então de ser encarada como a justaposição de falas isoladas, e passa a 

ser concebida como um conjunto de falas em torno de eixos comuns. O 

trabalho coletivo e interdisciplinar promove uma maior participação, mas em 

contrapartida requer responsabilidade e envolvimento em todo processo: no 

planejamento, na execução, no registro e na avaliação das atividades didáticas.                         

O trabalho coletivo permite as pessoas se encontrarem mais, aprenderem a se 

defrontar com diferentes perspectivas, a conviver e trabalhar com o diferente, 

com o conflito. Este trabalho mostra o conhecimento individual como essencial 

ao fortalecimento do grupo.(34) 

                        Ao concluir este trabalho, reforçamos a necessidade imperiosa 

de aplicação de todos os arcabouços didático-pedagógicos disponíveis e 

essenciais para o desenvolvimento de competências e habilidades a todos os 

profissionais de saúde, que se encontra ainda “engessados” por uma formação 

pautada em teorias distantes da realidade dos procedimentos ao Parto Normal. 
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                        O modelo operativo do Sistema Único de Saúde, embora 

demonstre grandes avanços a Saúde Pública e em especial na assistência à 

Área de Saúde da Mulher, parece nos imprimir uma grande dicotomia dentre a 

assistência ao Parto. Fortalece e instrumentaliza com recursos de formação 

aos Enfermeiros Obstétricos para uma assistência ao parto normal, mas se 

exime a fazê-lo com os demais profissionais que manejam a assistência ao 

parto. É preciso ressaltar que 90% dos partos realizados no Brasil são 

realizados por profissionais médicos, que em sua formação acadêmica mantém 

modelos operativos tradicionais, e não dispõem de nenhum projeto didático-

pedagógico ou incentivo aos recursos técnico-financeiros para treinamento a 

assistência ao Parto. 

                        É preciso com magnitude e historicidade cultural reconhecer as 

demandas da clientela, possibilitando uma atenção individualizada e 

humanizada, respeitada numa perspectiva do trabalho em equipe com igual 

teor técnico-científico baseado nas mais recentes evidências práticas. 

                        A conquista de novas práticas que assegure os reais propósitos 

da assistência a Saúde da Mulher e da Criança, no que diz respeito a 

seguridade do binômio, com vistas a redução da morbi-mortalidade materna e 

infantil, é o grande instrumento deste trabalho. Porém ações isoladas e 

pontuais seriam estratégicas emergentes para solução de casos focais. 

Esperamos com este trabalho que haja uma reflexão ampla sob o ponto de 

vista dos gestores públicos a adotar estratégias de ensino, pela modalidade de 

educação permanente à todos aqueles que assistem o parto. O estudo 

presente não deseja em qualquer hipótese, inferir nos valores de competências 

entre profissionais e sim refletir sobre as possibilidades do conhecimento de 

novas práticas seguras através do treinamento e educação permanente. 
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8- Anexos 

Anexo  A-       Modelo Operativo para Projetos Didáticos de Treinamento em Educação 
Permanente. 

O projeto é uma atividade intencional bem planejada e estruturada para que 

possa desenvolver os seguintes aspectos relevantes ao profissional em 

treinamento: 

* Na construção do conhecimento os fatores cognitivos possuem igual 

significância aos fatores afetivos e sociais; 

* Os profissionais devem ter oportunidades de vivência grupal, com a 

pluralidade e multiplicidade de conviver com as diferenças interpessoais, 

desenvolvendo atitudes de respeito e consideração mútua; 

* Desenvolver projetos exeqüíveis ao ambiente e as pessoas que nele se 

insere; 

* Conhecer o grupo primariamente para qual se destina o projeto, a fim de ouvir 

e analisar seus interesses e expectativas; 

* O Projeto deve ter um título que permita expressar uma visão geral do que se 

pretende alcançar; 

* Sua justificativa deve estar pautada na exposição das razões e escolhas 

feitas sobre o tema. “ Porque quero trabalhar com este tema ?” ; 

* Objetivos devem contemplar as finalidades, ações a serem desenvolvidas e 

resultados esperados; 

* Atividades previstas para o alcance de seus objetivos: aulas expositivas, 

oficinas de vivências, ambientação, utilização de acervo bibliográfico, 

exploração de artigos científicos e originais em base de dados, atividade 

prática assistida; 

* Cronograma previsto para considerar hábil um treinamento eficaz : 1 mês , 2 

meses, especificando sempre o número total de horas teórico-práticas; 

*  A Avaliação deve se considerar todo o processo e envolvimento de todos no 

projeto. Pode ser utilizado : auto-avaliação, relatos orais, relatórios 



 

escritos,trabalhos em grupo, exposições de trabalhos, dados estatísticos 

apresentados em decorrência do treinamento. trabalhos em grupo, exposições 

de trabalhos, dados estatísticos apresentados em decorrência do treinamento.  

No quadro a seguir apresentamos um esboço metodológico extraído do 

processo de treinamento dos profissionais enfermeiros obstétricos no Hospital 

Maternidade Oswaldo Nazareth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo – B      Projeto  Metodológico  proposto  para  Treinamento  de  Enfermeiros  Obstétricos 

Nº OBJETIVOS ESTRATÉGIAS MATERIAIS UTILIZADOS RESULTADO ESPERADO 

01 * Identificar e selecionar 

parturientes de baixo risco 

para o acompanhamento ao 

trabalho de Parto e 

Nascimento. 

 

Analisar as descrições e 

anotações em prontuário 

sobre o transcurso do Pré-

Natal e todas as 

informações sobre o estado 

geral, idade, paridade, 

intervenções, problemas de 

saúde pré-existentes e 

gestações anteriores. 

Protocolo Institucional 

estabelecido de acordo 

com as bases científicas 

descritas em manuais 

técnicos e na própria 

literatura médica e de 

Enfermagem Obstétrica. 

Seleção apurada e 

fidedigna das 

parturientes de Baixo 

Risco. 

02 * Identificar habilidades e 

competências dos 

integrantes no manejo da 

assistência ao Pré, Trans e 

Pós-Parto; 

 

Aplicação de questionários 

pré - teste aos integrantes; 

Avaliação “in locu” do 

manejo nos procedimentos 

desenvolvidos durante o 

acompanhamento do 

processo de parto e 

nascimento; 

Questionário Pré-Teste 

Avaliativo; 

Observação direta, 

discussões das técnicas e 

melhores práticas e 

consultas a matérias 

didáticos de apoio; 

Segurança da cliente 

numa assistência plena 

e participativa,  livre de 

riscos e danos materno-

fetais; 

Fortalecer e dar 

segurança ao 

profissional na 

incorporação de novas 

técnicas e práticas de 

assistência ao Parto; 

 

 

 

 

 

03 

 

 

* Reconhecer e intervir em 

suas concepções e 

conhecimentos sobre o 

processo de gestação e 

parto fisiológico; 

 

 

 

Observar e acompanhar o 

desenvolvimento assistencial  

dos integrantes da pesquisa 

 

 

Identificar através das 

práticas empregadas seus 

conhecimentos e 

concepções na assistência 

ao trabalho de parto e 

nascimento; 

Intervir sempre que 

necessário para elucidar as 

inovações e os manejos 

mais seguros durante o 

acompanhamento ao Parto; 

 

 

Observação e discussão 

imediata das práticas a 

serem aplicadas; 

Utilização de material 

didático de apoio em 

multimídia informatizada - 

NOTEBOOK 

( filme sobre embriogênese 

e parto fisiológico )  

 

 

Fortalecimento e 

instrumentalização do 

conhecimento para 

desenvolvimento de 

suas competências. 



 

durante o  

processo  pré, trans e pós-

parto; 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

Identificar precocemente os 

riscos materno-fetais  

iatrogênicos e as condutas a 

serem aplicadas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolver habilidades e 

competências na 

monitorização fetal . Ausculta 

assistida e Cardiotocografia; 

 

 

 

Analisar através do 

Partograma a evolução 

clínica materna e fetal, 

utilizando-se do exame 

tocoginecológico e da 

ausculta fetal; 

Identificar variedades de 

posições anômalas e 

iatrogênicas como o 

assinclitismo e empregar 

técnicas apropriadas; 

 

Identificação do foco de 

ausculta através da 

manobra de Leopold; 

Ausculta assistida em 

relógio de pulso por mais 

de 3 minutos; 

Realização do exame de 

cardiotocografia para 

avaliação do bem-estar 

fetal; 

 

 

Ficha de Partograma 

constante do prontuário; 

Toque ginecológico com 

luva estéril; 

Aparelho de 

Cardiotocografia; 

Técnicas de deambulação,  

Bamboleio, Bola 

Suiça(fisioball) e Rebozo. 

Aparelho de Pressão e 

estetoscópio; 

 

Avaliação clínica através 

dos conhecimentos de 

semiologia e semiotécnica; 

Aparelho de 

Cardiotocografia; 

Estetoscópio de Pinard ou 

aparelho sonar; 

Relógio ou cronômetro; 

Conhecimento dos 

riscos materno-fetais, 

realizando intervenções 

apropriadas e perícia 

plena nos limites de 

segurança para 

condução e manejo do 

parto; 

Intervenção e 

encaminhamento na 

evolução negativa do 

parto   sob auxílio da 

equipe multiprofissional; 

 

Manutenção do trabalho 

de parto com segurança 

ao bem estar materno-

fetal; 

Relato de 

desacelerações e 

classificação de riscos; 

06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrar e aplicar 

terapêuticas não-

farmacológicas para o alívio 

da dor durante o processo de 

parturição; 

 

Identificar e classificar os 

processos dolorosos do 

parto através de escala da 

DOR  (0-10); 

Oferecer terapêutica inicial 

de posição favorável e 

deambulação; 

Avaliar o estágio de 

evolução do Parto e 

oferecer banho de 

aspersão por 30 minutos; 

Escala de Dor, posições 

diversificadas ( ereta, 

lateral, quatro-apoios, 

cócoras, etc..) 

Ficha de Partograma 

Chuveiro, piscinas, etc... 

 

 

 

 

 

Alívio significativo na 

redução dos estímulos 

dolorosos e diminuição 

da dor propriamente 

dita; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massagens lombo-sacra   

vibratórias ou manuais; 

Propiciar ambiente 

tranqüilo e privativo;  

Permitir a presença de um 

acompanhante de sua 

escolha;  

Fortalecer o elo segurança 

entre Enfermeiro-

Parturiente, como base do 

processo terapêutico 

 

 

Aparelho de massagem 

vibratória; 

Acompanhante de sua 

preferência se assim 

desejar; 

Relacionamento 

terapêutico nas bases da 

psicodinâmica; 

 

 

 

 

 

 

Na presença do 

acompanhante espera 

fortalecer vínculos de 

suas relações sociais 

encorajando ao 

processo parturitivo; 

 

 

Diminuição do Medo, da 

insegurança, e 

compreensão do 

processo de trabalho de 

parto, através das 

orientações e do apoio 

oferecido pelo 

Enfermeiro-Obstetra.  

 

07 Identificar e analisar a 

necessidade de episiotomia; 

 

 

 

 

Conhecer o histórico de 

paridade em partos 

vaginais; 

Estabelecer relações 

pelvimétricas em proporção 

ao tamanho e peso do feto; 

Observar com exatidão o 

bombeamento do períneo 

no estágio final do trabalho 

de parto; 

Reconhecer a prensa da 

musculatura vaginal 

durante as contrações que 

antecedem ao período 

expulsivo; 

Análise minuciosa dos 

dados em prontuário; 

Conhecimento técnico 

sobre a estrutura e 

anatomia da vagina e 

órgãos acessórios; 

Informações fidedignas dos 

partos vaginais anteriores; 

Observação atenta no 

período final do estágio de 

parto; 

Toque vaginal para 

identificar oclusão ou 

prensa rígida na 

musculatura vaginal; 

 

 

 

 

Segurança técnica 

pericial na realização ou 

não da Episiotomia, com 

o objetivo na diminuição 

de lacerações em graus 

de profundidade; 

A destruição ou lesões 

que possam 

comprometer o colo 

uterino, o assoalho 

pélvico, a uretra e a 

ampola retal; 

08 Aplicar  as melhores  

manobras técnicas durante o 

período expulsivo 

Permitir o desprendimento 

do pólo cefálico sob 

contenção protetora do 

períneo; Evitar manobras 

Prensa manual com 

utilização de compressa 

cirúrgica; 

 

Promoção da 

integridade perineal; 

Resultado positivo no 

bem estar físico do 



 

iatrogênicas que aumentam 

riscos de lacerações, tais 

como manobras de 

Kristelller, extração manual 

vigorosas do feto; 

 

Utilização de soluções 

emolientes que ampliam a 

capacidade de 

distendibilidade do períneo; 

 

 

 

 

 

 

Soluções oleoginosas 

empregadas no ambiente 

hospitalar; 

nascituro; 

 

09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observar e auxiliar o 

profissional no procedimento 

de sutura e rafia de 

episiotomia e lacerações 

respectivamente; 

 

Observar e orientar na 

execução da anestesia 

loco-regional; 

 Observar e acompanhar o 

procedimento técnico de 

episiotomia e episiorrafia, 

empregando todas as 

regras de assepsia e a 

técnica correta de abertura 

e sutura perineal; 

Identificar situações 

extremas de lacerações 

que necessitem o auxílio do 

profissional médico; 

 

Instrumentais técnicos e 

cirúrgicos empregados na 

execução do procedimento; 

Presença de profissional 

Médico Obstetra sempre 

que necessário; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exatidão e segurança 

técnica em todos os 

procedimentos de 

episiotomia, episiorrafia 

e correção de 

lacerações; 

 

 

10 

 

* Instrumentalizar  a 

parturiente sobre as 

questões de higiene perineal,  

planejamento familiar, 

amamentação, cuidados ao 

Recém-Nascido e retorno 

 das atividades laborais e 

sexuais. 

 

 

Orientar a puérpera sobre a 

higiene perineal contínua 

após suas eliminações 

fisiológicas; Ofertar a 

adesão de planejamento 

familiar se assim desejar; 

Afirmar e estabelecer sua 

decisão positiva em 

amamentar, assegurando 

com informações técnicas 

todos os benefícios para o 

binômio ( Mãe-RN ); 

 

Informações técnicas e 

científicas, baseados em 

evidências clínicas 

 

Fortalecimento do 

período  puerperal 

positivo, livre de danos 

e riscos maternos; 

Atenção plena aos  

Cuidados Essenciais ao 

Recém-Nascido; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientar sobre os Cuidados 

imediatos com o recém-

nascido; Destacar e 

evidenciar suas atividades 

de trabalho, referendando 

suas restrições e suas 

possibilidades; Orientar 

quanto ao retorno de suas 

atividades sexuais; 



 

Anexo C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 
Título do Projeto:  A Formação da Equipe de Enfermeiros Obstétricos em uma Maternidade do Rio de Janeiro: desafios 
e conquistas 

Pesquisador Responsável: Drª. Marilda Andrade / Enfº. Márcio Santos Barbosa 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense  

Telefones para contato: (21) 2722-0951 / 9750-4234 

cepsmsdcrj@rio.rj.gov.br –   (21) 3971-1590    FAX : (21) 2293-4826  cepsmsrj@yahoo.com.br 

Nome do voluntário: ___________________________________________________________________ 

Idade: ____________     R.G.___________________________________ 

                                      O Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “A Formação da 
Equipe de Enfermeiros Obstétricos em uma Maternidade do Rio de Janeiro” de responsabilidade dos 
pesquisadores:  Drª. Marilda Andrade  e Enfº. Márcio Santos Barbosa.                      

                                      O presente estudo procura discutir a formação da Equipe de Enfermeiros Obstétricos na 
aquisição de suas competências e habilidades seguras para assistência ao Parto Normal. Objetiva-se 
identificar as competências intrínsecas de cada elemento e instrumentalizá-las através de treinamento e 
educação permanente, revelando seus desafios e conquistas expressos por esta trajetória. 

                                      As descrições e análises propostas para a pesquisa tem a finalidade em avaliar as 
competências e habilidades técnicas dos sujeitos da pesquisa,  permitindo compreender suas experiências ou 
vivências de trabalho frente ao processo de parturição, sem ter em momento algum a conotação, inferência  ou 
caracterização depreciativa sobre suas dificuldades.  

                                     Será adotada a técnica de entrevista pré e pós-teste e observação participante no cenário 
da pesquisa. No pré-teste faremos um levantamento através de um questionário sobre como você se auto-
avalia perante suas habilidades e competências. Sua participação é VOLUNTÁRIA de caráter anônimo e 
confidencial e todas as informações prestadas serão utilizadas apenas em função científica para pesquisa, 
conforme determinação da Resolução nº 196/96 item IV.2 do Conselho Nacional de Saúde. No pós-teste, após 
instrumentalização do treinamento aplicado e desenvolvido, você responderá a um segundo questionário de 
auto-avaliação, podendo então ser avaliado a qualidade do processo de instrumentalização de suas 
competências. 

                                     Você foi escolhido(a) por encontrar-se desenvolvendo habilidades direta na assistência 
ao Parto em sua Unidade de Saúde. 

                                     Cabe ressaltar que a qualquer momento lhe será facultado o direito da desistência da 
pesquisa, sem que isso lhe represente prejuízo em sua relação com os pesquisadores e a instituição onde o 
estudo será realizado.  

                                     O Objetivo principal da pesquisa descritiva participante é traçar um diagnóstico das 
características de competências e habilidades, desenvolvê-las sob o prisma do Treinamento e Educação 
Permanente, a fim de solidificar e maximizar estratégias seguras de assistência ao Parto Normal.  

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido 
informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Rio de Janeiro, _____ de ____________ de ______2011. 

______________________________________               ______________________________________________ 

Nome e assinatura do profissional  voluntário                   Nome e assinatura do responsável a obter o consentimento 

 

 

_________________________________                       __________________________________                                 
Testemunha                                 Testemunha 

 

 

mailto:cepsmsdcrj@rio.rj.gov.br


 

 

 



 

9) Apêndices 

PRÉ-TESTE APLICADO AOS ENFERMEIROS OBSTÉTRICOS 

Dados de Identificação: 

Nome: 

______________________________________________________________ 

Ano de Conclusão da Graduação: ________________________________ 

Ano de Conclusão da Especialização : _____________________________ 

IDADE: __________ 

Quantos Anos como Servidor Público: ____________ 

Quantos Anos atuante na Área de Saúde da Mulher : ____________ 

Questões Técnicas e Profissionais : 

 

1- Qual a nota que lhe atribuiria hoje com segurança para assistir e 

desenvolver as técnicas e habilidades durante o Trabalho de Parto ? 

(    ) 10 

(    ) 9 

(    ) 8 

(    ) 7 

(    ) 6 

(    ) 5 

(    ) 4 

(    ) 3 

(    ) 2 

(    ) 1 

(    ) 0 

 



 

 

2- Pra você o trabalho de parto é algo inesperado, pouco preciso e 

às vezes perigoso ? 

(      ) SIM                                           (      ) NÃO 

3- Você sabe o que é um Parto Humanizado ? 

(      ) SIM                                           (      ) NÃO 

4- Quais as técnicas farmacológicas, investigativas e físicas que 

você acha necessária para contribuir com o Trabalho de Parto ? 

(     ) fazer força durante a contração 

(     ) uso da analgesia peridural 

(   ) uso da ocitocina ou do misoprostol (Cytotec) na indução do 
Parto 

(     ) a cardiotocografia  

(     ) a ultrassonografia 

(     ) a episiotomia  

(     ) manobra de Kristeller quando necessário 

(  ) o domínio pleno do conhecimento sobre o emprego do 
Fórceps 

 

5- Quais as técnicas não farmacólogicas e naturais você considera 

importante para contribuir com o trabalho de Parto? 

(     )  massagens 

(     ) deambulação 

(     ) banho de aspersão 

(     ) o uso da Bola Suiça ou Fisio-Ball 

(     ) o uso da música 

(     ) o incenso 

(     ) o rebozo 

 



 

6- Em relação as perguntas do questionário 04 e 05 quais as 

técnicas que você realmente tem utilizado ou acompanhado 

durante o trabalho de parto? Descrever o que você mais tem 

empregado ou observado dentre as técnicas apresentadas: 

100%___________________________________________________ 

90%___________________________________________________ 

80%___________________________________________________ 

70%___________________________________________________ 

60%___________________________________________________ 

50%___________________________________________________ 

 

7- Qual o medo que você ainda tem durante Trabalho de Parto ? 

(     ) parada de progressão 

(   ) posição anômala ou assinclitismo no período de nascimento 

(     ) demora no período expulsivo 

(     ) não saber se tem que realizar episiotomia 

(     ) extremamente preocupado com a vitalidade fetal 

 

8- Qual seu maior medo em assistir o trabalho de Parto ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

9- Seu conhecimento em relação a dinâmica e processo do parto, 

apresentado pelo Partograma é : 

(     ) Excelente 

(     ) Muito Bom 

(     ) Bom 

(     ) Regular 

(     ) Insuficiente 



 

 

10- Você considera o treinamento importante para alcançar seus 

objetivos na assistência ao Parto? 

(     ) SIM                                                              (      ) NÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    PÓS-TESTE APLICADO AOS ENFERMEIROS OBSTÉTRICOS 

 

1- Qual a nota que lhe atribuiria hoje com segurança para assistir e 

desenvolver as técnicas e habilidades durante o Trabalho de 

Parto ? 

(    ) 10 

(    ) 9 

(    ) 8 

(    ) 7 

(    ) 6 

(    ) 5 

(    ) 4 

(    ) 3 

(    ) 2 

(    ) 1 

(    ) 0 

 

2- Pra você o trabalho de parto é algo inseguro e perigoso ? 

(      ) SIM                                           (      ) NÃO 

 

3- Quais as técnicas farmacológicas, investigativas e físicas que 

você acha necessária para contribuir com o Trabalho de Parto ? 

(     ) fazer força durante a contração 

(     ) uso da analgesia peridural 

(     ) uso da ocitocina ou do misoprostol (Cytotec) como indutor 

(     ) a cardiotocografia  

(     ) a ultrassonografia 

(     ) a episiotomia  

 



 

4- Quais as técnicas farmacológicas, investigativas e físicas que 

você acha necessária para contribuir com o Trabalho de Parto ? 

(     ) fazer força durante a contração 

(     ) uso da analgesia peridural 

(   ) uso da ocitocina ou do misoprostol (Cytotec) como indutor 

(     ) a cardiotocografia  

(     ) a ultrassonografia 

(     ) a episiotomia  

 

5- Quais as técnicas não farmacólogicas e naturais você considera 

importante para contribuir com o trabalho de Parto? 

(     )  massagens 

(     ) deambulação 

(     ) banho de aspersão 

(     ) o uso da Bola Suiça ou Fisio-Ball 

(     ) o uso da música 

(     ) o incenso 

(     ) o rebozo 

 

6- Em relação as perguntas do questionário 04 e 05 quais as 

técnicas que você realmente tem utilizado ou acompanhado 

durante o trabalho de parto? Descrever o que você mais tem 

empregado ou observado dentre as técnicas apresentadas: 

100%___________________________________________________ 

90%____________________________________________________ 

80%____________________________________________________ 

70%____________________________________________________ 

60%____________________________________________________ 

50%____________________________________________________ 

 



 

7- Qual o medo que você ainda tem durante o Parto ? 

(     ) parada de progressão 

(   ) posição anômala ou assinclitismo no período de nascimento 

(     ) demora no período expulsivo 

(     ) não saber se tem que realizar episiotomia 

(     ) preocupado com a vitalidade fetal 

 

8- Qual seu maior medo em assistir o trabalho de Parto ? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

9- Seu conhecimento em relação a dinâmica e processo do parto, 

apresentado pelo Partograma é : 

(     ) Excelente 

(     ) Muito Bom 

(     ) Bom 

(     ) Regular 

(     ) Insuficiente 

 

10- Você considera o treinamento importante para alcançar seus 

objetivos na assistência ao Parto? 

(     ) SIM                                                              (      ) NÃO 

 

11- Que nota você atribui ao desenvolvimento do treinamento 

recebido ( 1 a 10 ) 

                                                               (           ) 

 


