
 
 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E LICENCIATURA 

 

 

 

 

TAYANA VICENTE SOARES 

 

 

 

 

 

REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE A FORMAÇÃO DE ENFERMEIROS 

OBSTETRICOS NA MODALIDADE DE RESIDÊNCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2016

 



 

TAYANA VICENTE SOARES 

 

 

 

 

 

REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE A FORMAÇÃO DE ENFERMEIROS 

OBSTETRICOS NA MODALIDADE DE RESIDÊNCIA  

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 

Coordenação do Curso de Graduação em 

Enfermagem e Licenciatura da Universidade Federal 

Fluminense como requisito parcial para a obtenção 

do título de Bacharel e Licenciatura em 

Enfermagem. 

 

                                                                      Orientadora: Profa. Dra. Helen Ferreira Campos 
 

 

 

 

 

Niterói, RJ 

2016 

 



 

 

REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE A FORMAÇÃO DE ENFERMEIROS 

OBSTETRICOS NA MODALIDADE DE RESIDÊNCIA  

 

TAYANA VICENTE SOARES 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 

Coordenação do Curso de Graduação em 

Enfermagem e Licenciatura da Universidade Federal 

Fluminense como requisito parcial para a obtenção 

do título de Bacharel e Licenciatura em 

Enfermagem. 

 

 

Aprovado em ________, ______ de 2016 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Profa. Dra. Helen Ferreira Campos – EEAAC/UFF - Orientadora 

 

 

Enf. Ms Bruno Cabrita - 1ª. Examinador 

 

 

Profª. Dra. Aldira Samantha Garrido Teixeira Abreu – 2ª. Examinadora 

 

 

 

NITERÓI 

2016 



 

Agradecimentos 

 

Primeiramente agradeço a Deus pela oportunidade de entrar em uma faculdade e 

concluir esse ciclo acadêmico com uma bagagem muito maior de conhecimento. 

Ao meu pai Rafael, pois desde a primeira prova e taxas das faculdades não conteve 

esforços, sempre ao meu lado aguentando meu mau humor, nervosismo, fazendo minhas 

vontades, preparando sanduiches para minhas amigas. Mais que um pai, um amigo 

companheiro que contei e conto para todas as horas da minha vida. Sem você não teria 

conseguido. Obrigada por cada momento que nunca me abandou ou desistiu de mim. 

Ao meu padrinho Aluisio que é meu pai, que também me acompanha desde a barriga, 

sempre me mostrou os melhores caminhos, nunca me abandou. E grande parte do que sou 

hoje devo a dedicação, amor, cobrança e atenção que ele me deu e me dá. Obrigada por 

sempre estar ao meu lado e me tratar como uma verdadeira filha. 

À minha mãe Heloisa e meu irmão Matheus, que sempre ajudaram no podiam e 

entenderam minhas ausências. Amo vocês 

À minha irmã Gabriela que nasceu no começo da faculdade, você é tão pequena, mas 

não tem noção da importância dos seus abraços, carinhos, sorrisos. Obrigada por ser meu 

combustível, meu momento de criança e felicidade. 

Ao meu marido Thiago Rodrigo, você entrou na minha vida, sempre me incentivando, 

acompanhado, ao meu lado dando força me mostrando que posso superar cada obstáculo ou 

desafio. Sendo meu alicerce, meu companheiro, amigo e o motor das minhas conquistas. 

À minha tia-avó Isaura que sempre disse que iria me ver formar e me incentivou 

muito. 

À toda minha família e amigos que entenderam minhas faltas e sempre me 

incentivaram. 

À minha orientadora Profa.  Dra. Helen Campos, a senhora surgiu na minha vida 

acadêmica no primeiro período quando resolvi assistir um curso de parto e nascimento que 

participava, ali me encantou aquele jeito que falava com amor e dedicação e nunca me 

esqueci. Logo após tive a oportunidade de ter aulas e logo depois fazer parte de pesquisas com 

a senhora. Eu só tenho que agradecer, pois é um dos meus maiores exemplos de profissional, 

pessoa e mulher, sempre pronta a ajudar, doce, acolhedora. Então obrigada pela oportunidade 



 

de ser orientada por você, dedicação e incentivo. Espero que tenhamos muitos outros 

encontros nesta vida. 

Ao meu grupo PE/PF que me acompanhou durante a maior dessa vida acadêmica, aos 

trabalhos, discussões, reconciliações e companheirismo. 

As minhas amigas que levarei em meu coração Juh Baunilha, minha feliz; Thaiza 

Maria, minha magrelinha, Alessandra, minha irmã gêmea e Maria minha filha. Amo vocês. 

A banca examinadora, por aceitar esse convite, que é muito importante para minha formação 

e para mim. 

Minha imensa gratidão à todos que fizeram parte dessa história. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.” 

(ROBERTO SHINYASHIKI) 

 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/roberto_shinyashiki/


 

RESUMO 

 

 

O governo brasileiro através da estratégia da Rede Cegonha incentivou a formação de 

enfermeiros obstétricos em todo território nacional. No sentido de contribuir para o resgate 

histórico da formação desse profissional esse estudo foi elaborado. Ele decorre de um Projeto 

de Iniciação Cientifica da UFF que buscou as tendências educacionais e as estratégias de 

educação a curto, médio e longo prazo que visavam qualificar profissionais de enfermagem na 

atenção à mulher e família no parto e nascimento, diminuindo a morbimortalidade materna e 

fetal. Investigou-se a produção cientifica nacional acerca da formação de enfermeiros 

obstétricos na modalidade de residência, cujos objetivos foram: levantar a literatura cientifica 

acerca dessa temática, identificar o que os autores revelavam sobre a formação do enfermeiro 

obstétrico e realizar análise narrativa temática dos discursos desses autores, apontando os 

consensos dessa formação para a práxis assistencial da enfermagem obstétrica. Assim, a 

pesquisa foi exploratória, qualitativa pelo método de revisão integrativa. Encontrou-se após 

sucessivas filtragens pelos descritores: Residência e internato and Enfermagem obstétrica; 

Enfermagem obstétrica and Currículo; Formação de obstetriz and Currículo; Residência e 

internato and Ensino de enfermagem obstétrica; Especialização and Formação de obstetriz e 

Especialização and Ensino de enfermagem obstétrica, apenas cinco produções científicas, 

sendo excluídas as repetidas, as teses e aqueles cuja acessibilidade impediam a autora de obtê-

los na íntegra quer por questões monetárias quer por temáticas diferenciadas. Conclui-se que 

há escassa produção sobre a temática, porém na análise narrativa dos discursos dos autores 

evidenciou-se: haver a regulação do ensino e do exercício da especialidade; estar o exercício 

profissional em expansão; existirem alguns limites do exercício profissional da enfermagem 

obstétrica e a manutenção do incremento na formação de enfermeiros na atenção obstétrica, 

atingindo-se os objetivos propostos. 

 

 

Descritores: Residência e internato; Enfermagem obstétrica; Currículo; Formação de 

obstetriz; Ensino de enfermagem obstétrica; Especialização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The Brazilian government through the Stork Network strategy encourages the formation of 

obstetric nurses nationwide. To contribute to the historic rescue training this professional this 

study was designed. It stems from a Scientific Initiation Project UFF who sought educational 

trends and the short education strategies, medium and long term aimed at qualified nurses in 

the care of women and family in labor and delivery, reducing maternal and fetal morbidity 

and mortality. the national scientific production was investigated on the formation of obstetric 

nurses in residence mode, whose objectives were to raise the scientific literature on this 

subject, identify what the authors revealed about the formation of the obstetric nurse and 

perform thematic narrative discourse analysis of these authors, pointing out the consensus that 

training for the healthcare practice of midwifery. Thus, the research was exploratory, 

qualitative by integrative review method. Met after successive filtering by keywords: 

Internship and residency and obstetric nursing; midwifery and Curriculum; Midwife training 

and curriculum; Internship and residency and midwifery education; Expertise and training and 

specialization midwife and obstetric nursing education, only five scientific publications, 

repeated being excluded, theses and those whose accessibility prevented the author to get 

them in full either by monetary issues or on different themes. It concludes that there is little 

literature on the subject, but in narrative discourse analysis the authors became clear: there is 

the regulation of teaching and practice of the specialty; be professional practice in expansion; 

there are some limits of the professional practice of midwifery and maintenance of the 

increase in the training of nurses in obstetric care, reaching the proposed objectives. 

 

 

Keywords: Internship and residency; midwifery; Curriculum; midwife training; midwifery 

education; Specialization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE QUADROS 

 

QUADRO 1 - Distribuição numérica dos descritores nas bases de dados, p. 29 

QUADRO 2 - Distribuição numérica dos descritores nas bases de dados, p. 30 

QUADRO 3 - Distribuição numérica dos descritores nas bases de dados, p. 30 

QUADRO 4- Distribuição dos estudos localizados nas bases de dados LILACS, BDENF e 

MEDLINE, sobre a formação em enfermagem obstétrica na modalidade de residência, no 

período de 2010 a 2015, segundo caracterização: procedência, título, autores, periódico, ano, e 

considerações temáticas, p. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO, p. 11 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA, p. 15 

2.1 A ENFERMAGEM OBSTÉTRICA NO BRASIL, p. 15 

2.2 PÓS-GRADUAÇÃO E RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL, p. 16 

2.3 SAÚDE DA MULHER, p. 21 

2.4- REDE CEGONHA, p. 22 

 

3.  METODOLOGIA, p. 24 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO, p. 29 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS, p. 40 

 

6 OBRAS CITADAS, p. 41 

 

7 APÊNDICES, p. 44 

 

 



11 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Todo processo de formação de pessoal, no que se refere à proposta de formação 

profissional e preparo para o trabalho, assim como o tipo de processo ensino-aprendizagem, 

devem estar expressos no projeto político pedagógico adotado pelo grupo formador de 

determinado curso, quer seja de instituições de ensino quer sejam de empresas. Para tal 

encontram-se propostos quatro marcos constitutivos do desenho das propostas pedagógicas, 

quais sejam: o referencial; o filosófico; o conceitual e o estrutural (BRASIL, 1996). 

Sob este aspecto, a preocupação deste estudo refere-se à formação de profissionais de 

enfermagem na subárea de enfermagem obstétrica, na modalidade de residência, pois são 

estes os que representam a enfermagem no cenário de atuação da obstetrícia, quer em 

instituições quer em domicílios, assistindo mulheres e família no parto e nascimento.  

No caso do Brasil, esses profissionais atuam em maior número em instituições 

médicas-assistenciais de caráter público como protagonistas ativos e, na rede privada como 

coadjuvantes na equipe multiprofissional. Contudo, atualmente, vem crescendo a inserção do 

enfermeiro obstétrico em espaços domiciliares e na saúde suplementar. Portanto, a perspectiva 

de atenção à saúde integral da mulher em relação ao parto e nascimento tem-se configurado 

na diversificação de modelos assistenciais que pressupõem a melhoria da qualidade 

assistencial nos cenários onde essa assistência se realiza. 

A melhoria da atenção à saúde da mulher e da criança relacionada ao período 

gestacional e pós-parto foi impulsionada pela Rede Cegonha (RC), instituída no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS) em 28 de março de 2011 pela presidente Dilma Roussef, 

sendo definida como “uma rede de cuidados que visa assegurar à mulher o direito ao 

planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem 

como à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento 

saudáveis.  

Essa proposta fundamenta-se nas Diretrizes do Pacto pela Vida, entre as quais está à 

redução da mortalidade materna e infantil, assim como viabiliza o Programa de Humanização 

no Pré-natal e Nascimento (Portaria n° 569/GM/MS, 2000 in: BRASIL, 2001). Aponta a 

garantia de diversos direitos inclusive o que se refere ao “conhecimento e à vinculação à 

maternidade onde receberá assistência no âmbito do SUS” (Lei n° 11.634, 2007).  

Porém, para impactar a sociedade há de se ter modificações na atenção que se oferece 

a esses grupos sociais, mulheres e recém-natos. Pensa-se ser necessária (re) visão do preparo e 

formação de profissionais de saúde que militam na área da obstetrícia e, principalmente, 
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daqueles que numericamente têm representação acentuada na atenção primária à mulher 

(SILVA et al, 2011).  

O estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 

Janeiro (SMS-RJ), preocupado com a qualidade da assistência ao parto e nascimento, instituiu 

o Programa Cegonha Carioca em 2010, que objetiva assegurar a melhoria do acesso, da 

cobertura e da qualidade da assistência ao pré-natal, parto e puerpério, na perspectiva dos 

direitos de cidadania da mulher e da criança. 

 Então, a presidente da república em visita ao ERJ, resolveu ampliar a ideia para todo 

o território Nacional, colocando a estratégia inicial para o combate aos indicadores 

epidemiológicos das altas taxas de Mortalidade Infantil e de Razão de Mortalidade Materna e 

a taxa de densidade populacional do país. Sob este aspecto, instituiu na RC, através da 

Portaria de no 3018 de 21 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde a primeira etapa do 

Plano de Ação da Rede Cegonha do Estado do Rio de Janeiro e alocou recursos financeiros 

para sua implementação. 

Dessa forma, o Programa Cegonha Carioca é um projeto pioneiro e já beneficiou mais 

de 700 gestantes, sendo dispendido erário publico de 17 milhões de reais pelo governo 

federal. Portanto, no município do Rio de Janeiro já há efetivação da RC com atuação de 

enfermeiros obstetras egressos de cursos de residência em enfermagem obstétrica. Legado que 

nos permite estudar e buscar as práticas exitosas para formação desses profissionais. 

(DAVID,2012) 

 As autoridades do setor saúde, preocupados com a necessidade de alteração do 

modelo assistencial biomédico, instituíram o Programa Nacional de Enfermagem Obstétrica 

(PRONAENF) criado em 27 de março de 2013, objetivando a formação de enfermeiros 

obstétricos em todo o país. Seu plano piloto foi construído por enfermeiros representantes das: 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto; Faculdade de Ciências Medicas da Universidade 

estadual de Campinas; da Escola de Enfermagem Ana Nery da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro; Associação Brasileira de Enfermagem; Universidade Federal de Pernambuco, 

Área Técnica da Saúde da Mulher do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas do 

MS, Organização Pan Americana de Saúde, Organização Mundial de Saúde, Departamento da 

Educação na Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Universidade 

Federal do Acre, Hospital Sofia Feldman, Faculdade de Enfermagem da Universidade 

estadual do Rio de Janeiro, Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal do Pará, 

Universidade Federal de São Paulo, Comissão Nacional de Residência Multiprofissional, 
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Universidade Federal de Santa Catarina, Escola de Enfermagem da Universidade Federal da 

Bahia, Universidade Federal de Minas Gerais, Associação Brasileira de Enfermeiros 

Obstetras e Obstetrizes, Conselho Federal de Enfermagem e Universidade Estadual do 

Amazonas, coordenados pela Profa. Dra. Marli Vilela Mamede – EERP/USP/MS. 

Sua operacionalização constitui-se de fases cujo destaque relaciona-se a qualificação 

de pessoal “com cada um dos componentes da rede sendo qualificados através do 

cumprimento de requisitos mínimos”. Isto implica na mudança de paradigma, de atitude, de 

ações desde a atenção básica e especializada até a de alta complexidade, cujo reflexo se dá na 

capacitação de pessoal através das instituições de ensino proponentes. 

Muito embora haja um desenho matriz de eixos e conteúdos acordados junto ao 

Ministério da Saúde e da Educação, que caracterizam o mínimo de competências a serem 

adquiridas pelos egressos dos cursos delineados no PRONAENF, nos marcos filosóficos, 

teóricos e estruturais, estão os referenciais educacionais definidos devido à territorialidade da 

instituição e da comunidade interna e externa que acrescenta peculiaridades nos projetos 

políticos pedagógicos no sentido de organizar e dar identidade ao modelo institucional 

formador.   

Neste contexto, resolveu-se então, desenvolver esta pesquisa, pela premência social 

que tal iniciativa impõe e pelo papel das Universidades como órgãos formadores neste Estado. 

A contribuição deste estudo é decorrente do trabalho de Iniciação Cientifica- PIBIC UFF, que 

buscou as tendências educacionais e as estratégias de educação a curto, médio e longo prazo 

que visavam qualificar profissionais na atenção à mulher e família no parto e nascimento, 

diminuindo a morbimortalidade materna e fetal. 

Sendo assim, indaga-se: o que a literatura cientifica nacional revela sobre a formação 

do enfermeiro obstétrico na modalidade de residência? Dessa forma, nosso objeto de estudo é 

a produção cientifica acerca da formação do enfermeiro obstétrico.  

Neste estudo os objetivos são: levantar a literatura cientifica acerca dessa temática, 

identificar o que os autores revelam sobre a formação do enfermeiro obstétrico e realizar 

análise narrativa temática dos discursos desses autores, apontando os consensos dessa 

formação para a práxis assistencial da enfermagem obstétrica. 

A presente pesquisa servirá de subsídio teórico para a compreensão da formação desse 

profissional, constituindo-se um projeto de pesquisa ampliado do Grupo de Pesquisa Saúde 

Integral da Mulher e do Recém Nascido, cadastrado no CNPq e certificado pela UFF. Este 

estudo possibilitará, ainda, a reflexão a respeito da formação de quem cuida da mulher no 

momento do pré-parto, parto, nascimento e pós-parto, em cenários e espaços diferenciados, 
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servindo para que tal temática se torne mais presente no meio acadêmico e, 

consequentemente, na realidade da atuação profissional dos enfermeiros.  

Nesse sentido, acredita-se que o estudo poderá contribuir para realização de prática 

humanizada da assistência ao parto, permitindo que o enfermeiro tenha condições de atuar em 

equipe profissional para que haja diminuição da medicalização da mulher no parto e 

nascimento e respeito à cidadania dela e da criança. 

Em relação às mulheres, este estudo contribuirá para que suas demandas e condições 

de saúde sejam mais valorizadas, para que seus saberes sejam expressos e daí surja um olhar 

diferenciado na assistência sob o paradigma de corresponsabilidade no trabalho de parto, 

parto e pós-parto.   

Tal proposta de pesquisa se insere no Grupo de Pesquisa Cnpq “Saúde Integral da  

Mulher e do Recém Nascido”, do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e 

Psiquiátrica na linha de pesquisa de no 1- Atenção à saúde dos seres humanos, no ciclo vital, 

nas dimensões do cuidar /cuidado na saúde e no Grupo de Pesquisa, liderado pela orientadora 

da pesquisa e no 2- Formação de docentes e profissionais no ensino em saúde, liderados pela 

Dra. Helen Campos Ferreira e Dra. Aldira Samantha Garrido Abreu. 

Nesta perspectiva, propõe-se a interdisciplinaridade na atenção à saúde da pessoa, 

família e comunidade, nas diversidades dos saberes e práxis do cuidar. O processo do cuidar a 

partir de ações de enfermagem gera produção de conhecimento e promoção da saúde. Com 

esta pesquisa, permite-se uma compreensão da formação de profissionais que ofereçam 

assistência sistematizada e mais digna para a mulher no sentido de respeitar sua singularidade 

e cidadania no momento durante seu ciclo grávido puerperal. Outra contribuição refere-se ao 

resgate histórico da formação dos enfermeiros obstétricos no Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 A ENFERMAGEM OBSTÉTRICA NO BRASIL 

A enfermagem profissional, concebida por Florence Nightingale, surge no Brasil no 

início da década de 20. Em 1921, chegaram trinta e duas enfermeiras americanas e europeias 

que vieram ao país sob o patrocínio do convênio estabelecido entre a Fundação Rockfeller e o 

Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), que era comandado por Carlos Chagas. 

Esta iniciativa governamental visava formar enfermeiras para atuar no combate das epidemias 

e problemas de Saúde Pública que assolavam o país, a época. Em 1923, é inaugurada a Escola 

de Enfermeiras do DNSP que passaria a ser chamada Escola Anna Nery, três anos após sua 

inauguração (GALLEGUILLOS; OLIVEIRA, 2001). 

Em 1926, é fundada a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), que se 

denominava Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas. 

A formação de profissionais não-médicos em obstetrícia inicia-se pouco tempo depois 

da criação das Faculdades de Medicina no país. No Rio de Janeiro, em 1834, diploma-se a 

primeira parteira brasileira, a francesa Maria Josefina Matilde Durocher, que se naturaliza 

brasileira posteriormente. Ela era conhecida como Madame Durocher e tornou-se uma 

parteira célebre no meio acadêmico. Foi a primeira mulher a ser recebida como membro 

titular da Academia Imperial de Medicina (BRENES, 1991). 

A formação de parteiras foi sofrendo um processo de decadência progressivo, apesar 

das iniciativas de manutenção dos cursos das Faculdades de Medicina. Nos anos 50 e 60, 

acirra-se o movimento de luta das enfermeiras na defesa da formação e atuação das 

enfermeiras obstétricas pelas escolas de enfermagem. Esta polêmica finaliza-se com a reforma 

universitária brasileira, que vetou a duplicação de cursos com a mesma finalidade e modificou 

a denominação de Escolas de Enfermagem para Escolas de Enfermagem e Obstetrícia 

(SCHIRMER¹ et al., 2000 apud ABENFO, 2010). 

Em decorrência dessa reforma, o Parecer do Conselho Federal de Educação (CFE) n. 

163/72 determinou um Currículo Mínimo de Enfermagem que incluída três modalidades de 

habilitações em enfermagem, entre elas a obstétrica. No entanto, o parecer CFE/MEC n. 

314/94 propôs a formação do enfermeiro generalista deslocando a formação específica para a 

pós-graduação Lato sensu – cursos de especialização em enfermagem obstétrica (TYRRELL, 

SANTOS e LUCAS, 2005). 

A Enfermeira Obstétrica tem seu exercício profissional regulamentado pela Lei n. 

7.498/86, o Decreto-Lei 94.406/87. Nesta legislação é privativo do enfermeiro, entre outras 
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funções, a direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de 

saúde, pública ou privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem. 

A partir de 1999, o Ministério da Saúde investiu na formação de enfermeiras 

obstétricas por meio do financiamento de cursos de especialização como forma de expansão 

do quantitativo destas profissionais no sistema de saúde. Esta iniciativa governamental 

integrava as ações determinadas pela Política e Programas de Saúde da Mulher no SUS. 

Com essa expansão, gradativamente a enfermagem obstétrica colabora com as ações 

de incentivo ao parto normal e no atendimento pré-natal. Neste atendimento, a enfermeira é 

responsável pela realização de ações educativas para as mulheres e suas famílias; consulta de 

pré-natal à gestação de baixo risco; solicitação de exames de rotina e orienta tratamento 

conforme protocolo do serviço; coleta de exame citopatológico, entre outras atribuições 

(BRASIL, 2006). 

 

2.2 PÓS-GRADUAÇÃO E RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

 

Entende-se por pós-graduação, o sistema regular composto pelos cursos superiores nas 

modalidades: Lato Sensu abrangendo o Aperfeiçoamento e a Especialização e Stricto Sensu 

abrangendo o Mestrado e o Doutorado, que concedem os Graus Acadêmicos (Aperfeiçoado, 

Especialista, Mestre ou Doutor).  

A especialização consiste em um curso de Qualificação Profissional de 360 horas, de 

valor bastante significativo para o mercado, concedendo um Certificado. Para a conclusão da 

especialização é preciso produzir um projeto de pesquisa e um trabalho de conclusão de curso 

sob a orientação de um docente com titulação maior ou igual a que se busca. A inclusão 

formal da especialização no currículo se dá na forma: "Graduado em [curso de graduação] 

(ano de conclusão), com ênfase em [curso de especialização] (ano de conclusão). Já a 

informal acrescenta apenas "Especialista em [curso de especialização]" - lembrando que a 

especialização habilita em docência e o título profissional, deve ser constituído muitas vezes 

pela graduação no respectivo conselho, sob risco de exercício ilegal de profissão ou 

intitulação profissional quando esta for regulamentada pelas Leis brasileiras 

O começo da pós-graduação no Brasil pode ser visto em várias direções, porém 

principalmente as leis e a história monstra que teve inicio no período do regime militar. 

O documento fundador da primeira pós-graduação no Brasil foi o parecer n.º 977/65, 

da Câmara de Ensino Superior do Conselho Federal de Educação (CFE), aprovado em 3 de 

dezembro de 1965, relatado pelo conselheiro e professor Newton Sucupira.  



17 
 

A preocupação do então Ministro da Educação, ao encomendar o estudo ao CFE, era 

que ele definisse e regulamentasse os novos cursos recém-criados pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (lei n.º 4.024/61), a qual previa que a universidade deveria 

organizar os cursos de pós-graduação.  

A lei n.º 4.024/1961, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no art. 69, 

alínea b, reconheceu os cursos de pós-graduação nos estabelecimentos de ensino superior para 

os estudantes que tivessem concluído o curso de graduação com a obtenção do respectivo 

diploma.  

O parecer n.º 977/1965 recomendou a definição dos cursos de pós-graduação, e 

Newton Sucupira, conselheiro e professor, relatou a decisão do CFE considerando os aspectos 

legais estipulados na LDB e distinguiu duas categorias para esses cursos: a) de pós-graduação, 

abertos à matrícula de candidatos que houvessem concluído o curso de graduação e obtido o 

respectivo diploma; b) de especialização, aperfeiçoamento e extensão, ou quaisquer outros, a 

juízo do respectivo instituto de ensino, abertos a candidatos com o preparo e os requisitos que 

vierem a ser exigidos. 

O direcionamento da pós-graduação foi estabelecido no inciso 3º do art. 44, no 

Capítulo IV - Da Educação Superior, da nova LDB (lei n.º 9.394/1996): 

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: 

I- cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, 

abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino; 

II- de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou 

equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; 

III- de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos 

de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de 

graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino (Brasil, 1996). 

Esta lei faz a distinção entre a pós-graduação reservando o termo 'programa' para a 

pós-graduação stricto sensu e utiliza o termo 'cursos' para definir a pós-graduação lato sensu, 

considerando a especialização e o aperfeiçoamento como um prolongamento dos cursos de 

graduação. 
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O Conselho Nacional da Educação (CNE), através da Câmara de Educação Superior 

(CES), elaborou parecer a respeito do Programa de Especialização em área profissional 

(parecer n.º 908/1998), definindo e distinguindo competências da formação pós-graduada de 

caráter profissional; no entanto, este parecer foi revogado pela Resolução n.º 5/2008 do CNE. 

Em 28 de março de 2002, o presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes) estabeleceu, por um lado, normas e procedimentos sobre 

avaliação de proposta de curso novo de pós-graduação stricto sensu (portaria n.º 012/2002). 

Por outro lado, a pós-graduação lato sensu ganhou um novo dispositivo que regulamentou a 

cobrança de taxas em cursos ministrados pelas Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes) 

(parecer n.º 364/2002). 

O curso de Residência teve sua origem nos EUA, em 1889, como uma modalidade de 

ensino cujo objetivo era complementar a formação teórica prática dos médicos recém-

formados, capacitando-os na realidade que vivenciavam sob tutela de profissionais que se 

reconheciam experts nas áreas de saberes. O movimento das residências surgiu no final do 

século XIX, ligada à área de cirurgia do John’s Hopkins Hospital por iniciativa de William 

Malested cirurgião do departamento de cirurgia (Ferreira, 1984). 

No Brasil, a residência médica ganhou proporções em meados da década de 40, tendo 

como marco temporal a década de 50. O cenário que possibilitou o avanço desta modalidade 

está vinculado às profundas mudanças relacionadas à política desenvolvimentista brasileira de 

crise no setor saúde e social, que levou à ampliação na assistência médica individualizada, 

buscando-se profissionais preparados para atender às demandas da sociedade. 

Na década de 70 com a orientação política no setor saúde, na qual a Previdência Social 

beneficiava as medidas assistenciais curativas, deu-se o crescimento dos serviços médico 

hospitalares, impulsionados pelos novos avanços tecnológicos. Isto promoveu o incremento 

os cursos de residência médica, originando suas regulamentações legais e estabelecendo 

cenários fora dos muros acadêmicos e centrados nos hospitais de tecnologia de ponta. No 

Brasil, a Residência Médica foi instituída pelo decreto nº 80.281, de 5 de setembro de 1977.  

Tratava-se de uma modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu destinada a médicas/os, 

psicólogas/os, cirurgiões-dentistas e médicos veterinários, sob a forma de curso de 

especialização. 

Em 1961 surgiu a residência de enfermagem no Brasil, no Hospital Infantil do 

Morumbi São Paulo, com o “objetivo implícito de complementar a formação do enfermeiro 

recém-graduado, observando o mercado de trabalho”. Era um programa, da Legião Brasileira 

de Assistência (LBA), com a finalidade de atingir o aperfeiçoamento em Enfermagem 
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Pediátrica. Historicamente a residência em enfermagem teve como objetivo atender as 

demandas da saúde em setores gerais e especializados.  

A primeira Residência em Enfermagem, com características de especialização, surgiu 

na Bahia em 1973 na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Escola, em parceria com a 

Faculdade de Enfermagem da UFBA, com o objetivo de tornar o enfermeiro especialista na 

área médico-cirúrgica, também, relata que durante a década de 70 foram criados sete cursos: 

Universidade Federal de Pernambuco (1974); Universidade Federal Fluminense (1975); 

Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (1976); Escola Nacional de 

Saúde Pública da Fundação Osvaldo Cruz e Hospital Barros Barreto no Pará (1977) e 

Universidade Federal da Paraíba e Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1970).  

Ao final da década de 70, a residência apresentava-se como uma das mais recentes 

alternativas adaptadas para o aperfeiçoamento e qualificação do enfermeiro, carecendo apenas 

de regulamentação. Contudo, na ausência de um órgão que regulamentasse e/ou fiscalizasse a 

implementação destes programas, eles foram expandindo-se timidamente, quando houve uma 

proliferação destas modalidades de capacitação. Assim, no Rio de Janeiro, como no restante 

do país, a residência em enfermagem foi desenvolvida sob os moldes de treinamento em 

serviço, havendo dimensões de áreas técnicas (enfermagem médico-cirúrgica, materno-

infantil e saúde pública e etc.). 

Em 1979, a Associação Brasileira de Enfermagem – (ABEn) organizou um Seminário 

com o objetivo de passar a considerar a Residência de Enfermagem como uma modalidade de 

ensino de pós-graduação, em nível de Especialização, com programas que fossem 

desenvolvidos em regime de tempo integral, com carga horária de 1.800 horas distribuídas 

semanalmente com 70% de atividades assistenciais e com 30% em estudo teórico e pesquisa 

(ABEn, 1979).  

O primeiro Programa criado em 1975, no Estado do Rio de Janeiro, foi criado pela 

Universidade Federal Fluminense (UFF), extinto em 1982.  Além dos citados acima, 

permanecem: o Programa de Residência do Hospital Universitário Pedro Ernesto (1978), o 

Programa do Instituto Nacional do Câncer (1986), O Programa do Instituto Fernandes 

Figueira (1990) e o Programa da UNI-RIO (1995).  

Embora a Residência de Enfermagem da UFF tenha sido extinta, o sonho de torná-la 

uma realidade, permaneceu. Ela foi realizada pela Professora Maria Vanda Rodrigues de 

Oliveira em 1975. Era Reitor o Professor Geraldo Sebastião Tavares Cardoso e o Diretor do 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), o Professor Luiz Paulo Verbicário. A proposta 

da Professora Vanda foi aprovada pelo Conselho Universitário, com o regulamento aprovado 
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pela Ordem de Serviço nº 158, de 16 de dezembro de 1977, de acordo com o disposto no art. 

2º da Resolução nº 169-77, do Conselho Universitário (MEC/UFF, 1977), como um “Curso 

de Especialização” caracterizado por treinamento em serviço específico (Regulamento, 1977).  

A Residência de Enfermagem da UFF tinha como objetivos; desenvolver habilidade 

técnica científica na área de enfermagem; levar o graduado em enfermagem a prosseguir em 

seu próprio amadurecimento; proporcionar condições para o graduado em enfermagem 

participar, aplicar e avaliar as medidas corretas de promoção, prevenção e recuperação da 

saúde do paciente, família e comunidade, e oferecer referências significativas para 

desenvolver a qualificação técnico-científica progressiva.  

Em 2004, no Rio de Janeiro, existiam 04 (quatro) programas de residência em 

enfermagem que eram implementados nas seguintes instituições: Hospital Universitário Pedro 

Ernesto/Universidade do Estado do Rio de Janeiro( (60 horas semanais); Instituto Nacional do 

Câncer /Ministério da Saúde (40 horas semanais); Instituto Fernandes Figueiras 

/FIOCRUZ/MS (40 horas semanais) e a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto /Universidade 

do Rio de Janeiro (60 horas semanais), em convênios com o Ministério Saúde-Núcleo-RJ, 

Secretaria Estadual de Saúde-RJ; Secretaria Municipal de Saúde-RJ; Hospital Naval Marcílio 

Dias/Ministério da Marinha; Ministério de Defesa- Comando da Aeronáutica- Diretoria de 

Saúde. 

E, em 2005 a Residência Multiprofissional em Área Profissional da Saúde, foi 

definitivamente criada pela Lei Federal nº 11.129, de 30 de junho de 2005. Conforme o art. 13 

da referida lei, constitui modalidade de ensino de Pós-Graduação Lato Sensu, voltado para a 

Educação em Serviço destinado às categorias profissionais que integram a área de saúde, 

excetuada a médica.  

Os Programas de Residência Multiprofissional são desenvolvidos em parceria entre 

gestores e instituições formadoras em áreas justificadas pela realidade local, considerando o 

modelo de gestão, a realidade epidemiológica, a composição das equipes de trabalho, a 

capacidade técnico-assistencial, as necessidades locais regionais e o compromisso com os 

eixos norteadores da Residência Multiprofissional em Saúde.  

Em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS, de 

acordo com a Portaria Interministerial n.º 1.077 de 12 de novembro de 2009, a Residência 

Multiprofissional em Saúde e Residência em Área Profissional, constitui-se em um programa 

de cooperação intersetorial para favorecer a inserção qualificada dos jovens profissionais da 

saúde no mercado de trabalho, particularmente em áreas prioritárias do SUS.  
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As residências multiprofissionais e em área profissional da saúde, criadas a partir da 

promulgação da Lei n° 11.129 de 2005, são orientadas pelos princípios e diretrizes do Sistema 

Único de Saúde (SUS), a partir das necessidades e realidades locais e regionais, e abrangem 

as profissões da área da saúde, a saber: Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, 

Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional. (Resolução CNS nº 

287/1998) 

              A Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde - CNRMS, 

instituída por meio da Portaria Interministerial nº1.077, de 12 de novembro de 2009, é 

coordenada conjuntamente pelo Ministério da Saúde e do Ministério da Educação e tem como 

principais atribuições: avaliar e acreditar os programas de Residência Multiprofissional em 

Saúde e Residência em Área Profissional da Saúde de acordo com os princípios e diretrizes do 

SUS e que atendam às necessidades sócioepidemiológicas da população brasileira; credenciar 

os programas de Residência Multiprofissional em Saúde e Residência em Área Profissional da 

Saúde bem como as instituições habilitadas para oferecê-lo; registrar certificados de 

Programas de Residência Multiprofissional em Saúde e Residência em Área Profissional da 

Saúde, de validade nacional, com especificação de categoria e ênfase do programa. 

 

2.3 SAÚDE DA MULHER 

 

No Brasil, a saúde da mulher foi incorporada às políticas nacionais de saúde nas 

primeiras décadas do século XX, sendo limitada, nesse período, às demandas relativas à 

gravidez e ao parto. Os programas materno-infantis, elaborados nas décadas de 30, 50 e 70, 

traduziam uma visão restrita sobre a mulher, baseada em sua especificidade biológica e no seu 

papel social de mãe e doméstica, responsável pela criação, pela educação e pelo cuidado com 

a saúde dos filhos e demais familiar (BRASIL, 2004). 

Para mudar está visão meramente de função de dona de casa e mãe, as mulheres 

lutaram, estes movimentos feministas contribuíram para colocar em pauta assuntos sempre 

deixados em segundo plano (BRASIL, 2004). Em 1984, o Ministério da Saúde elaborou o 

Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), marcando, sobretudo, uma 

ruptura conceitual com os princípios norteadores da política de saúde das mulheres e os 

critérios para eleição de prioridades neste campo (BRASIL, 1984). 

O PAISM incorporou como princípios e diretrizes as propostas de descentralização, 

hierarquização e regionalização dos serviços, bem como a integralidade e a equidade da 
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atenção, num período em que, paralelamente, no âmbito do Movimento Sanitário, se concebia 

o arcabouço conceitual que embasaria a formulação do Sistema Único de Saúde (SUS) 

(BRASIL, 2004). 

O novo programa para a saúde da mulher incluía ações educativas, preventivas, de 

diagnóstico, tratamento e recuperação, englobando a assistência à mulher em clínica 

ginecológica, no pré-natal, parto e puerpério, no climatério, em planejamento familiar, DST, 

câncer de colo de útero e de mama, além de outras necessidades identificadas a partir do perfil 

populacional das mulheres (BRASIL, 1984). 

Entretanto, mesmo com a implementação do PAISM, ainda se tem algumas lacunas na 

atenção à saúde da mulher que precisam ser incorporadas, para se obter uma atenção completa 

tendo uma visão como um ser completo e complexo com diferentes necessidades (BRASIL, 

2004). 

 

2.4- REDE CEGONHA 

 

É uma estratégia constituinte do Ministério da Saúde que é operacionalizada pelo SUS 

(Sistema Único de Saúde). Essa iniciativa está embasada na humanização e assistência às 

mulheres, recém-nascidos e crianças. Lançado em março de 2011 pela Presidência da 

República juntamente com o Ministério da Saúde, o programa nacional intitulado Rede 

Cegonha, tem por objetivo prestar atendimento adequado, seguro e humanizado desde a 

confirmação da gravidez, passando pelo pré-natal, parto e puerpério, até os dois primeiros 

anos de vida da criança (BRASIL, 2011).  

A estratégia Rede Cegonha vem de encontro e fortalece o modelo de atenção à saúde 

instaurada através da PAISM. Prevê até o ano de 2014 qualificar a assistência de modo a 

ampliar e melhorar condições para o nascimento de todos os brasileiros na ênfase da 

humanização e segurança (BRASIL, 2011).  

A operacionalização da Rede Cegonha está planejada para cinco fases, descritas 

conforme o Ministério da Saúde, da seguinte forma: 

1. Diagnóstico: com a apresentação da rede Cegonha no território, apresentação e 

análise da matriz diagnóstica nas Comissões Intergestores Bipartite (CIBs), Homologação da 

Rede Cegonha na Região e instituição de um grupo condutor formado pela Secretária 

Estadual de Saúde (SES), Conselho das Secretarias Municipais do Estado de Saúde 

(COSEMS) e apoio institucional do MS; 
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2. Desenho Regional: com realização do diagnóstico situacional e pactuação do desenho 

no CGR e proposta de plano operativo, inclusive com o aporte de recursos necessários; 

3. Contratualização Municipal: com o desenho da Rede Cegonha no Município, 

realização da contratualização dos pontos de atenção da Rede e instituição do Grupo Condutor 

Municipal; 

4. Qualificação: com cada um dos componentes da rede sendo qualificados através do 

cumprimento de requisitos mínimos; 

5. Certificação: após a verificação da qualificação de todos os componentes o Ministério 

da saúde certificará a rede cegonha no território, e realizará reavaliações anuais da 

certificação. 

Diante do exposto sobre a rede cegonha, pode se observar o papel de grande 

importância do profissional da área de saúde e principalmente do enfermeiro. A qualificação 

que se propõem pode ser instituída nas especializações em enfermagem obstétrica, sendo 

dedicado um espaço amplo para discussão de assuntos ligados ao SUS. Pois, o profissional 

prestará um assistencial mais eficiente e humanizado, empoderando sempre o usuário. 
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3.  METODOLOGIA 

 

Este estudo é uma revisão integrativa, de caráter exploratório e com abordagem 

qualitativa, que procura através da produção nacional identificar a produção nacional sobre a 

formação do enfermeiro obstétrico na modalidade de residência. 

A utilização da revisão integrativa permite buscar, avaliar e resumir as produções 

disponíveis que possam contribuir para o conhecimento de uma temática, e, também, aponta 

espaços do conhecimento que precisam ser preenchidos com a realização de novos estudos. 

 Para Gil (2002) a pesquisa qualitativa depende de muitos fatores como a origem dos 

dados coletados, extensão da amostra, instrumentos de pesquisa, etc. e pode ser definida como 

uma sequência de atividades, que envolve a redução dos dados, sua categorização, 

interpretação e a elaboração do relatório. 

 Para Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa é um tipo de investigação em 

educação na qual se questiona os fundamentos e os contextos de origem, suas peculiaridades e 

limites, sendo esta mais apropriada para o estudo em questão. 

Como na área de enfermagem o tempo é escasso, este método se torna valioso por 

poupar o tempo dos profissionais que muitas das vezes não tem a possibilidade para ler vários 

artigos, além de proporcionar ao leitor a análise crítica dos estudos. 

 

 

Consiste na construção de uma análise ampla da literatura, contribuindo para 

discussões sobre métodos e resultados de pesquisas, assim como reflexões sobre a 

realização de futuros estudos. O propósito inicial deste método de pesquisa é obter 

um profundo entendimento de um determina do fenômeno baseando-se em estudos 

anteriores. É necessário seguir padrões de rigor metodológico, clareza na 

apresentação dos resultados, de forma que o leitor consiga identificar as 

características reais dos estudos incluídos na revisão (MENDES, 2008). 

 

Constituída de seis etapas distintas, é preciso que essas sejam claras e objetivas para 

que seja relevante, e assim subsidiarem implementações eficazes nos cuidados aos pacientes, 

(MENDES, 2008). Discriminam-se abaixo as seis etapas para a construção de uma revisão 

integrativa:  

Primeira etapa: Elaboração da questão norteadora 

Deve ser elaborada de forma clara e específica, incluindo conhecimentos e teorias já 

aprendidos pelo pesquisador. É a primeira e mais importante etapa, pois através dela se 

determina quais estudos serão incluídos, os meios que serão adotados para identificar e as 

informações coletadas de cada estudo selecionado (SOUZA, 2010). 



25 
 

Nesse estudo apenas a produção nacional, por conta do objeto ser a formação do enfermeiro 

obstétrico na modalidade de residência.  

Segunda etapa: Busca na literatura 

Deve ser diversificada e ampla. Os critérios de amostragem devem garantir a 

representatividade da amostra, ressaltando quais são os indicadores confiantes e fidedignos. A 

conduta mais correta seria incluir todas as obras encontradas, porém pode-se fazer uma 

seleção randomizada, se não for viável pela grande quantidade de trabalhos, devem-se discutir 

os critérios de inclusão e exclusão, sempre em concordância com a questão norteadora 

(SOUZA, 2010). Neste estudo a questão foi: o que revela a produção científica nacional sobre 

a formação do enfermeiro obstetra na modalidade de residência, então só a produção nacional 

foi o interesse. 

Terceira etapa: Coleta de dados 

 Para retirar os dados dos artigos selecionados, utilizou-se um instrumento previamente 

elaborado que assegure a totalidade dos dados relevantes que forem extraídos, reduzindo o 

risco de erros na transcrição, garantindo precisão na checagem das informações e que sirvam 

como registro. Os dados devem incluir: definição dos sujeitos, metodologia utilizada, 

tamanho da amostra, mensuração de variáveis, método de análise e conceitos fundamentais 

(SOUZA, 2010). 

 Utilizou-se formulário com os seguintes dados: autor, ano e data da produção, 

objetivos, métodos da pesquisa, sujeitos envolvidos, tipo de coleta e análise dos dados e a 

conclusão do autor (Apêndice I).  

Quarta etapa: Análise crítica dos estudos incluídos 

 Análoga à análise dos dados das pesquisas convencionais, é necessário uma 

abordagem organizada para ponderar o rigor e as características de cada estudo. A experiência 

clínica do pesquisador contribui para apurar a validade dos métodos e dos resultados, além de 

ajudar a determinar a sua utilidade na prática (SOUZA, 2010). Esta foi da confiabilidade da 

orientadora por ter experiência comprovada na formação de enfermeiros obstetras e ensino da 

enfermagem obstétrica. 

 Quinta etapa: Discussão dos resultados 

 Após a interpretação e síntese dos resultados, os dados evidenciados na análise dos 

textos são confrontados. Através dela é possível encontrar lacunas no conhecimento e 

delimitar prioridades para futuros estudos. Portanto, o autor deve proteger a validade da 

pesquisa, salientar suas conclusões e explicitar vieses (SOUZA, 2010.). Nessa etapa em 

relação à formação de enfermeiros obstétricos incluímos também estudos sobre obstetrizes, 
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pois os autores criam esse paralelo. Muito embora um seja pós-graduação (enfermagem 

obstétrica) e a outra graduação (obstetriz), por vezes cita-se como formações semelhantes. 

 Sexta etapa: Apresentação da revisão integrativa 

  A apresentação deve conter informações detalhadas e pertinentes, metodologias 

contextualizadas e sem omitir evidências relacionadas.  A pesquisa deve estar completa e 

apresentar-se de forma clara para que o leitor possa avaliar criticamente os resultados 

(SOUZA, 2010.). 

 A busca de artigos que falassem sobre a formação do enfermeiro obstétrico deu-se 

através de levantamento bibliográfico e selecionaram-se publicações nacionais para 

sustentação da pesquisa. 

Os critérios de inclusão adotados foram: somente produções nacionais, publicados em 

língua portuguesa, acessíveis na internet, textos completos, em bases de dados científicos, no 

período de 2010 a 2015, que abordassem a temática estudada. O critério de exclusão foi: 

teses, e dissertações, mesmo que de autoria nacional cujos acessos para consulta dependiam 

da autorização do autor e de pagamento monetário para viabilização do acesso. 

 O levantamento bibliográfico foi realizado na Internet, pela Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS), através dos bancos de dados Scientific Electronic Library Online (SCIELO), 

Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde (LILACS), Base de Dados Bibliográficos 

Especializada na Área de Enfermagem no Brasil (BDEnf) e Sistema Online de Busca e 

Análise de Literatura Médica - Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE). 

 Para a realização da busca dos artigos, foram utilizados os descritores “residência e 

internato”, “enfermagem obstétrica”, “currículo”, “ensino de enfermagem obstétrica”, 

“especialização”, “formação de obstetriz”. Foi realizado o agrupamento dos descritores 

utilizando o boleano “and”, da seguinte forma: residência e internato and enfermagem 

obstétrica, enfermagem obstétrica and currículo, formação de obstetriz and currículo, 

residência e internato and ensino de enfermagem obstétrica, especialização and formação de 

obstetriz, especialização and ensino de enfermagem obstétrica, com os seguintes critérios para 

seleção da amostra.  

 Foram utilizados apenas artigos publicados em território nacional. Pois esse tipo de 

publicação é mais acessível aos profissionais de ensino e saúde. O acesso a 

dissertações e teses restringe-se às universidades e não foram utilizadas; 

 Artigos que abordassem o tema proposto; 

 Artigos publicados no período temporal de 2010 a 2015; 
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 O método de pesquisa do artigo não interferiu na busca dos textos; 

 Foram escolhidos apenas os artigos publicados na íntegra em língua portuguesa.  

 

Encontrou-se 05 artigos, fazendo as associações dos descritores, publicados em 

periódicos nacionais.  

A coleta dos dados ocorreu no 2º semestre de 2015. Durante esse período foi feito o 

levantamento bibliográfico, a leitura dos resumos e seleção dos artigos. Utilizou-se um quadro 

de coleta de dados, para facilitar a visualização dos artigos encontrados. Este foi preenchido 

com todos os artigos selecionados e que pertencem à amostra do estudo, permitindo, de forma 

simplificada, localização de título, autores, tipo de estudo, principais achados, objetivo da 

pesquisa e conclusão.   

Segundo Minayo (2008) a categorização das temáticas se dá através de três etapas, 

sendo a primeira realização de leitura mais aprofundada dos textos, a segunda etapa consiste 

na investigação do material e a terceira etapa na síntese e interpretação que busca atingir os 

objetivos e questões da pesquisa. Portanto utilizou-se a categorização dos temas e a análise do 

discurso dos autores.  

A Análise do Discurso (AD) possibilita captar o sentido implícito nele. Considera que 

a palavra é o modo mais puro e sensível da relação social. A melhor forma de revelar as 

formas básicas e ideológicas da comunicação é utilizando a palavra. (MACEDO et al 2008). 

 Portanto. Encontramos aspectos mais amplos sobre o sujeito, através de sua análise, 

pois esta examina aspectos relacionados à sua história e suas relações com instituições. “O 

discurso expressa o sujeito com suas estratégias de interlocução nas diferentes posições e 

conjunturas que o constituem para produzir a fala ou o texto” (MACEDO et al, 2008). 

 Optou-se pela análise temática narrativa, por esta destacar unidades de significação 

que permitiram descobrir os núcleos de sentido através do tema, caracterizada pela 

importância de tais unidades (MINAYO, 2008). Diante disso, construíram-se seguintes 

categorias temáticas: Da regulação do ensino e do exercício da especialidade; Exercício 

profissional em expansão; Limites do exercício profissional da enfermagem obstétrica e 

Incremento na formação de enfermeiros na atenção obstétrica. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 

Os dados encontrados no estudo foram construídos no sentido de responder ao 

problema de pesquisa e alcançar os objetivos propostos, através da busca ativa de produções 

cientificas acerca da formação em enfermagem obstétrica na modalidade de residência.  

Então, utilizando-se separadamente os descritores: residência e internato, enfermagem 

obstétrica, currículo, ensino de enfermagem obstétrica, especialização e formação de obstetriz 

foi realizada busca na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e na Scientific Electronic Library 

Online (SciELO), cujos resultados são apresentados abaixo: 

 

                              Quadro 1- Distribuição numérica dos descritores nas bases de dados 

 

DESCRITORES COLECIONA 

SUS 

LILACS MEDLIN

E 

BDENF SCIELO 

Residência e internato 26 1196 37638 41 0 

Enfermagem 

obstétrica 

13 850 7264 637 92 

Currículo 843 11563 256625 1114 1503 

Ensino de enfermagem 

obstétrica 

0 97 1726 75 12 

Especialização 64 1147 21202 213 644 

Formação de obstetriz 0 13 30 7 0 

 

Tais descritores nos rendem vasta produção científica. Porém, ao ler o título e o 

resumo, muitos não se enquadravam nos critérios de inclusão e foram excluídos. Assim, foi 

realizada nova busca integrando os descritores e utilizando o booleano “and”. 

Associou-se residência e internato and enfermagem obstétrica, enfermagem obstétrica 

and currículo, formação de obstetriz and currículo, residência e internato and ensino de 

enfermagem obstétrica, especialização and formação de obstetriz, especialização and ensino 

de enfermagem obstétrica. Através destas associações, foi possível montar novo quadro 

analítico abaixo: 
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Quadro 2 - Distribuição numérica dos descritores nas bases de dados 

 

DESCRITORES COLECIONA 

SUS 

     LILACS MEDLINE BDENF SCIELO 

Residência e internato and 

Enfermagem obstétrica 

0 4 18 2 3 

Enfermagem obstétrica and 

Currículo 

0 46 1750 35 2 

Formação de obstetriz and 

Currículo 

0 0 23 0       0 

Residência e internato and 

Ensino de enfermagem 

obstétrica 

0 2 15 2 0 

Especialização and Formação de 

obstetriz 

0 2 0 2 0 

Especialização and Ensino de 

enfermagem obstétrica 

0 16 3 10 2 

 

Os resultados do quadro 2 apontam que há vasta produção acerca de tais descritores. 

Ao ler os títulos verificou-se que ainda muitos não se enquadravam nos critérios de inclusão 

então foram excluídos.  

Diante disso, optou-se por realizar nova busca, com descritores associados e com os 

critérios de inclusão da pesquisa. Assim, somente produções nacionais, publicadas em língua 

portuguesa, acessados pela internet, em bases de dados científicos, no período de 2010 a 

2015, textos completos e que abordassem a temática estudada. O critério de exclusão foi: 

teses, e dissertações, mesmo que de autoria nacional cujos acessos para consulta dependiam 

da autorização do autor e valor monetário a ser pago. 

Com essa filtragem, foi possível nova composição apresentada no quadro abaixo: 

 

Quadro 3 - Distribuição numérica dos descritores nas bases de dados  

 

DESCRITORES COLECIONA 

SUS 

LILACS MEDLINE BDENF SCIELO 

Residência e internato and 

Enfermagem obstétrica 

0 1 0 0 1 

Enfermagem obstétrica and 

Currículo 

0 2 0 0 1 

Formação de obstetriz and 

Currículo 

0 0 0 0 0 

Residência e internato and Ensino 

de enfermagem obstétrica 

0 0 0 0 0 

Especialização and Formação de 

obstetriz 

0 0 0 0 0 

Especialização and Ensino de 

enfermagem obstétrica 

0 2 0 0 0 
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Nota-se que foram encontradas 05 produções científicas (n=5) total das associações 

em todas as bases de dados obedecendo-se os critérios de inclusão.  

A partir desta busca com a associação dos descritores Residência e internato and 

Enfermagem obstétrica, foram localizados 02 (dois) artigos, 01 (um) na base de dados 

LILACS e 01 (um) na base de dados SCIELO. Nas bases de dados COLECIONA SUS, 

MEDLINE e BDENF não foram encontrados artigos com esta associação. Logo, 

aproveitamos os 02 (dois) artigos.  

Na pesquisa com os descritores Enfermagem obstétrica and Currículo, foram 

encontrados 03 (três) artigos, 02(dois) na base de dados LILACS e 01 (um) na base de dados 

SCIELO. Após a leitura de todos os resumos, detectou-se que 01 (um) artigo, era repetido, 

pois já havia aparecido na associação com outros descritores. E mais uma vez, nas bases de 

dados COLECIONA SUS, MEDLINE e BDENF não foram encontrados artigos.  

Quando se utilizou os descritores Formação de obstetriz and Currículo; Residência e 

internato and Ensino de enfermagem obstétrica; Especializações and Formação de obstetriz 

não foram localizadas artigos com essas associações em nenhuma das 05 (cinco) bases de 

dados.  

Na associação dos descritores Especialização and Ensino de enfermagem obstétrica, 

foram encontrados 02 (dois) artigos na base de dados LILACS. Após a leitura dos resumos 

verificou-se que 01 (um) artigo era repetido. Pois, já havia aparecido em outras pesquisas com 

os demais descritores. E, uma vez mais, nas bases de dados COLECIONA SUS, MEDLINE, 

BDENF e SCIELO não foram encontrados artigos.  Os artigos inclusos nesse estudo foram 

lidos na íntegra, atentando-se para a procedência, título, autores, periódico, ano e as 

considerações temáticas, para preencher o quadro a seguir: 

 

                PARA EFEITOS DIDÁTICOS QUADRO NA PÁGINA SEGUINTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Quadro 4- Distribuição dos estudos localizados nas bases de dados LILACS, BDENF e 

MEDLINE, sobre a formação em enfermagem obstétrica na modalidade de residência, no 

período de 2010 a 2015, segundo caracterização: procedência, título, autores, periódico, ano, e 

considerações temáticas. 

 

 

Nº do 

Artigo 

Base  

dados 

Título 

A
u

to
r 

(e
s)

 

 

Periódico Ano  Considerações Temáticas 

 

 

1 

SCIELO Expectativas, 

motivações e 

percepções 

das 

enfermeiras 

sobre a 

especialização 

em 

enfermagem 
obstétrica na 

modalidade 

residência. 

G
ab

ri
el

le
 P

ar
ri

lh
a 

V
ie

ir
a 

L
im

a;
 A

d
ri

an
a 

L
en

h
o

 d
e 

F
ig

u
ei

re
d
o

 P
er

ei
ra

; 
N

at
as

h
a 

F
ar

ia
 

B
ar

ro
s 

G
u

id
a;

 J
an

e 
M

ár
ci

a 
P

ro
g
ia

n
ti

; 
C

ar
la

 L
u
zi

a 
F

ra
n

ça
 A

ra
ú

jo
; 

M
ar

ia
 A

p
ar

ec
id

a 

V
as

co
n
ce

lo
s 

M
o

u
ra

 

Esc. Anna 

Nery vol.19 

no.4 

 

2015 Objetivo: Identificar as motivações e 

expectativas das enfermeiras que 

optaram pelo curso de especialização 

em enfermagem obstétrica na 

modalidade residência e descrever as 

percepções, destas enfermeiras, sobre 

esta modalidade de pós-graduação lato 

sensu. Métodos: Pesquisa descritiva de 

abordagem qualitativa, que entrevistou 
as enfermeiras residentes de dois 

programas de residência em 

enfermagem obstétrica do Município 

do Rio de Janeiro. Utilizou-se a técnica 

da análise de conteúdo temática. 

Resultados: A escolha pela residência 

é motivada pela ênfase nas 

experiências práticas; identificação 

com a área da saúde da mulher; 

obtenção de bolsa-auxílio durante o 

curso e credenciais profissionais para o 

mercado de trabalho. O aprendizado 
prático é satisfatório, contudo com 

limitações nos setores de internação 

hospitalar e na integração entre teoria e 

prática. Conclusão: A Universidade e 

o serviço precisam trabalhar de forma 

mais integrada para melhoria do 

processo pedagógico na residência. 
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2 

LILACS 
Formação e 

inserção 

profissional 

das egressas 

do curso de 

residência em 

enfermagem 

obstétrica 

A
d

ri
an

a 
L

en
h

o
 d

e 
F

ig
u
ei

re
d
o
 P

er
ei

ra
; 

M
ar

in
a 

C
al

d
as

 N
ic

ác
io

 

Rev enferm 
UERJ 

2014 Metodologia: Pesquisa descritiva, de 
abordagem quantitativa; Objetivo: 

descrever a avaliação da formação e 

inserção profissional das egressas do 

Curso de Residência em Enfermagem 

Obstétrica da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro. Resultados: Foram 

19 enfermeiras egressas, do período de 

2004 a 2011, que responderam o 

questionário estruturado. As 

expectativas prévias das enfermeiras 

foram totalmente atendidas pelo curso 
(84,2%), mas a formação requer 

aprimoramentos nos conteúdos teóricos 

e na supervisão direta da preceptoria. A 

maioria das egressas possui dois 

vínculos empregatícios (78,9%) e atua 

na área obstétrica (73,7%), com 

predominância na assistência ao parto 

normal (36,8%), ao pré-natal (26,3%) e 

às emergências obstétricas (26,3%). 

Em relação à prática profissional, 

42,2% consideraram exercer a 

profissão com autonomia. No entanto, 
ainda persistem barreiras profissionais 

no sistema de saúde, como o mercado 

de trabalho restrito, resistência dos 

médicos, pouco reconhecimento 

profissional e precárias condições de 

trabalho. 

 

3 

SCIELO Escola de 

obstetrícia da 

universidade 

de são paulo: a 

história 

contada no 

livro de atas 
(1912-1970) 

M
ar

ia
 L

u
iz

a 
G

o
n
za

le
z 

R
ie

sc
o
, 
M

ar
ia

 A
li

ce
 T

su
n
ec

h
ir

o
 ,
 N

at
h

al
ie

 L
ei

st
er

 

Texto 

Contexto 

Enferm 

2011 Ao longo do Século XX, o ensino da 

Obstetrícia sofreu inúmeras 

transformações, que acompanharam as 

mudanças do modelo de assistência à 

saúde materna e neonatal e as 

concepções de formação e atuação 

profissional na área. Este estudo, de 
natureza qualitativa e documental, teve 

como objetivo descrever e analisar as 

atas de reuniões da Escola de Parteiras 

de São Paulo. A Escola foi fundada em 

1912 e funcionou anexa à Faculdade de 

Medicina da Universidade de São 

Paulo até 1970, quando foi incorporada 

à Escola de Enfermagem. As atas 

registram aspectos do seu 

funcionamento, como seleção e 

desempenho das alunas, exames, 

programas de ensino, mudanças no 
currículo, corpo docente, calendário 

escolar, revalidação de diplomas 

estrangeiros, movimento financeiro e 

outras questões disciplinares, 

administrativas e legais do curso. Pode-

se inferir que o projeto original de 

criação da Escola estava “afinado” com 

o projeto mais amplo da elite médica e 

social. 
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4 

LILACS A atuação dos 
enfermeiros 

egressos do 

curso de 

especialização 

em obstetrícia 

no nordeste do 

brasil – da 

proposta à 

operacionaliza

ção 

A
ra

b
el

a 
A

n
tô

n
ia

 N
er

y
 d

e 
M

el
o
 C

o
st

a;
 J

an
in

e 
S

ch
ir

m
e
r Esc. Anna 

Nery 
2012 Objetivo: detalhar a atuação de 

enfermeiros após especialização em 

Obstetrícia na Região Nordeste do 

Brasil e os benefícios dessa atuação 

consubstanciados em premiações para a 

instituição em que trabalhavam. 

Metodologia: estudo transversal, 

descritivo, exploratório, entre maio de 

2006 e março de 2007, em duas fases: a 

primeira com entrevista estruturada 

para 127 (67,2%) dos 345 egressos da 

especialização, residentes em nove 
estados do Nordeste, e a segunda com 

contato telefônico via web a 56 

(98,2%) enfermeiros. Constatou-se que 

114 (90,5%) egressos atuavam na 

assistência, 50 (39,7%) na 

administração e 47 (37,3%) na 

docência de enfermagem. Resultado: 

Só em Pernambuco, os egressos 

lecionavam a residentes de 

enfermagem. Predominou a concessão 

da premiação pelo Ministério da Saúde 

a instituições com egressos. Concluiu-
se que cursos de especialização em 

enfermagem obstétrica, financiados 

pelo Ministério, ensejaram ganhos a 

egressos e instituições, permitindo 

melhor assistência, resultando em 

premiações pela implantação de novos 

modelos assistenciais. 

 

5 

LILACS Coadjuvantes 

das mudanças 

no contexto do 

ensino e da 

prática da 

enfermagem 
obstétrica 

T
o
rc

at
a 

A
m

o
ri

m
, 

D
u
lc

e 
M

ar
ia

 R
o

sa
 G

u
al

d
a 

Rev Rene, 

Fortaleza 

2011 A pesquisa buscou conhecer os fatores 

que facilitaram a formação e reinserção 

das enfermeiras obstétricas na 

assistência ao parto, a partir da década 

de 1980 do século XX. Para 

compreender o processo, foi utilizada a 
História Oral Temática, metodologia 

que permite perceber o passado como 

algo que tem continuidade hoje. Foram 

entrevistadas 11 profissionais que 

participaram ativamente do processo, 

como coordenadoras e docentes de 

cursos de especialização em 

enfermagem obstétrica, membros da 

Área Temática Saúde da Mulher do 

Ministério da Saúde e da Associação 

Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros 

Obstetras. Dentre os fatores que 
contribuíram, estão as políticas 

ministeriais, o financiamento de cursos 

de especialização, a continuidade da 

atuação das profissionais e a criação 

dos Centros de Parto Normal. Conclui-

se que o reconhecimento do trabalho 

dos profissionais depende de uma 

formação e atuação de qualidade, e 

que, é necessário realizar pesquisas 

sobre sua atuação, e divulgar seus 

resultados. 



34 
 

Entre as 05 (cinco publicações analisadas), todas são artigos produzidos e publicados 

no Brasil. Quanto à formação acadêmica dos autores, observou-se que a maioria é 

enfermeiros. Com base nos resultados, muitos desses profissionais são professores de alguma 

instituição de ensino, tanto pública como privada, incluindo docentes e discentes da 

graduação, pós-graduação e mestrado. 

A origem das publicações foi variada entre as regiões do Brasil, sendo do sudeste 

(Minas Gerais e do Rio de Janeiro), Nordeste (Recife), Sul (Florianópolis), não há 

publicações relativas às regiões Norte e Centro-Oeste.  

Feito a leitura e a síntese das publicações encontradas, foi possível identificar que não 

há muitas publicações atuais sobre o ensino da enfermagem obstétrica na modalidade de 

residência. De uma forma geral todos os artigos referem-se sobre alguns marcos regulatórios 

que ajudaram e ajudam no ensino e na inserção do enfermeiro obstetra.  

 

4.1 Da regulação do ensino e do exercício da especialidade 

 

 Artigo 1 

“O ensino de enfermagem passou por modificações curriculares ao longo do 

século XX e os conteúdos de enfermagem obstétrica sempre estiveram 

presentes. Nos anos de 1970, houve a reforma do Currículo Mínimo de 

Enfermagem e foram instituídas as modalidades de habilitações em 

enfermagem nas áreas de saúde pública, médico-cirúrgica e obstétrica por 

meio do Parecer do Conselho Federal de Educação (CFE) nº 163/72.” 

 (Lima et al, 2015, p 594) 

                                                                            

 Artigo 2 

 

“A residência em enfermagem consiste em uma modalidade de ensino de 

pós-graduação lato sensu, sob a forma de curso de especialização, 

caracterizado por ensino em serviço, com carga horária de 60 horas 

semanais e duração mínima de 2 anos, como descrito no artigo 3º da 

Resolução nº 2/2012, da Secretaria de Educação Superior do Ministério de 

Educação (MEC)” 

(Pereira, Nicácio, 2014, p 50) 

 

 

 
 Artigo 3 

“A partir de 1964, seguindo o Parecer 303/63, a Escola passou a exigir o 

curso secundário completo para admissão, tornando-se de nível superior.” 
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(Riesco, Tsunechiro e Leister, 2011, p 170) 

 

 

 Artigo 4 

 

“Ao implantar e financiar Cursos de Especialização em Enfermagem 

Obstétrica (CEEO), em todo o país, por intermédio da Área Técnica de Saúde 

da Mulher, a partir de 1999, o Ministério da Saúde reconheceu tacitamente a 

importância da atuação do enfermeiro obstetra na implementação da Política 

de Saúde da Mulher, a qual deu origem ao Programa de Humanização no Pré-

Natal e Nascimento (PHPN), respaldado pelas Portarias GM/569, 570, 571 e 

572/2000.”  

(Costa, Schirmer, 2012, p 333) 

 Artigo 5 

“8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, foi elaborado um 

novo conceito de saúde, em consonância com as definições da Organização 

Mundial da Saúde (OMS). A Constituição da República Federativa do Brasil, 

promulgada em 1988, determina que seja dever do estado garantir saúde à 

população, mediante medidas sociais e econômicas, visando reduzir os riscos 

de doença e outros agravos e, o acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação da saúde. Com base nos 

princípios e diretrizes contidos na legislação básica formulou-se o Sistema 

Único de Saúde (SUS).” 

(Amorim, Gualda, 2011, p 834) 

Podemos observar que as portarias, pareceres e programas, influenciam diretamente no 

currículo e ensino da enfermagem obstétrica no Brasil e que essa especialidade profissional é 

bem antiga. 

A Enfermeira Obstétrica tem seu exercício profissional regulamentado pela Lei n. 

7.498/86, o Decreto-Lei 94.406/87. Nesta legislação é privativo do enfermeiro, entre outras 

funções, a direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de 

saúde, pública ou privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem. (Pereira, A. L. F, 

2010). 
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4.2  Exercício profissional em expansão 

 

Nos artigos 3, 4 e 5 observamos a enfermagem obstétrica e seu ensino, como algo 

histórico que vem ganhando espaço ao longo do tempo. 

 

 Artigo 3 

“A partir de 1949, algumas escolas de enfermagem passaram a formar 

enfermeiras obstétricas, franqueando às portadoras de diploma de enfermeira 

o direito de frequentar um curso de especialização em enfermagem obstétrica. 

Assim, nas décadas de 1950 e 1960, coexistiu a formação de parteiras nas 

escolas médicas e de enfermagem, até que, em 1972, a formação de obstetrizes 

sem a graduação prévia em enfermagem foi extinta no Brasil.”. 

 

(Riesco, Tsunechiro e Leister, 2011, p 165). 

 

 Artigo 4 

“Buscando assegurar a melhoria do acesso da cobertura e da qualidade do 

acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e puerpério, entre1999 e 

2004, foram ministrados 76 (Cursos de Especialização em Enfermagem 

Obstétrica) CEEO, em todo o país, especializando 1.366 enfermeiras 

obstetras.”  

(Costa, Schirmer, 2012, p 333) 

 Artigo 5 

“Os investimentos do Ministério da Saúde na formação e inserção das 

especialistas em enfermagem obstétrica no ciclo gravídico puerperal estão 

pautados nas experiências bem sucedidas de atuação destas profissionais em 

outros países, com resultados positivos não só de satisfação da clientela, como 

também redução das taxas de intervenções e partos operatórios.” 

(Amorim, Gualda, 2011, p 839) 

 

Contudo, os artigos 4 e 5 vem apontado dificuldades no reconhecimento do ensino e 

da profissão de enfermeiro obstetra.  
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4.3 Limites do exercício profissional da enfermagem obstétrica 

 

 Artigo 4 

 

“A dificuldade das obstetrizes e enfermeiras obstétricas se manterem na área 

da especialidade (obstetrícia) pode ter como causa uma identidade 

profissional híbrida, que favorece o acúmulo ou desvio de função no exercício 

profissional, com o deslocamento do enfermeiro obstetra da assistência no 

pré-natal e no parto para outras áreas da enfermagem, gerando sobrecarga de 

trabalho, frustração, desmotivação, conformismo e submissão”. 

 

(Costa, Schirmer, 2012, p 334) 

 Artigo cinco 

 

“A extinção do Curso de Obstetrizes e da habilitação em obstetrícia e, o 

oferecimento esporádico de cursos de Especialização em Enfermagem 

Obstétrica, fez com que poucas profissionais fossem qualificadas. Então, por 

ocasião do investimento da assistência prestada por enfermeiras obstétricas, 

não havia profissionais suficientes para atentar a demanda de especialistas.” 

 

(Amorim, Gualda, 2011, p 835) 

 

 

 A formação e percepção do enfermeiro obstetra vêm mudando ao longo dos anos, 

acompanhado a modernização, descobertas, o novo modelo de família brasileira e a maneira 

que o cuidado humanizado vem crescendo.  Após a criação da Rede Cegonha em 2011 e o 

Programa Nacional de Enfermagem Obstétrica (PRONAENF), foi criado em 27 de Março de 

2013, objetivando a formação de enfermeiros obstétricos em todo o país, ocorreram algumas 

mudanças na formação de profissionais. Os artigos 1 e 2 dispõem sobre o assunto. 

 

4.4  Incremento na formação de enfermeiros na atenção obstétrica 

 

 

 Artigo 1 

“A atenção obstétrica no país passa por transformações e conta com um rol de 

medidas governamentais para modificar o modelo assistencial dominante. 

Dentre as políticas indutoras empreendidas, destacam-se as ações previstas na 

Rede Cegonha, que incentivam o parto normal, os centros de parto normal, a 

qualificação e a contratação das enfermeiras obstétricas pelos serviços de 

saúde.”  

(Lima et al, 2015, p 598). 
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“Somente a partir de 2013, cria-se o Programa Nacional de Residência em 

Enfermagem Obstétrica (PRONAENF) como uma ação estratégica da Rede 

Cegonha. O Ministério da Saúde, em parceria com o MEC, disponibilizou 156 

vagas de residência vinculadas às IES situadas em todas as regiões do país. 

Houve destinação de 36 vagas para o estado do Rio de Janeiro. As enfermeiras 

residentes matriculadas recebem bolsas de estudos até a conclusão do 

programa de residência (...) Este cuidado deve ser orientado pelas boas 

práticas, evidências científicas, diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

nas recomendações da Rede Cegonha, Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher e Pacto pela redução da Mortalidade Materna e Neonatal.”  

(Lima et al, 2015, p 594) 

 

 

 Artigo 2 

“Em decorrência dessas políticas públicas, o MS promoveu novo incentivo à 

formação de enfermeiras obstétricas, em parceria com o MEC, no ano de 

2012, por meio da criação do Programa Nacional de Residência em 

Enfermagem Obstétrica (PRONAENF). Os cursos de residência do 

PRONAENF são vinculados às instituições educacionais, o que garante a 

certificação das enfermeiras para o exercício profissional na especialidade. 

Como modalidade de ensino em serviço, as instituições de saúde são os 

espaços centrais da formação. Esses Cursos de Residência em Enfermagem 

Obstétrica são vistos como promessa de uma nova modalidade educativa que 

tem maior potencial para qualificar enfermeiras com habilidades técnicas 

para os cuidados baseados nos princípios da humanização e nas evidências 

científicas.”  

(Pereira, Nicácio, 2014, p 52) 

 

 

Claramente ocorre um déficit de produções voltadas para formação de enfermeiro 

obstetra na modalidade residência, principalmente pelo fato dos avanços e da necessidade 

maior desse profissional diante da demanda política social relacionado ao Sistema Único de 

Saúde, quer na rede hospitalar quer na atenção primária, por consequência na Rede Cegonha e 

nas ações do PRONAENF.  Tal ausência impede o reconhecimento do impacto social que o 

profissional de enfermagem obstétrica vem realizando nos últimos anos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de formação do enfermeiro obstetra, passou por grandes modificações e 

alterações ao longo dos anos, vem sempre acompanhando a evolução dos conceitos de 

mãe/mulher/dona de casa, que foi também mudando. Não só pelo empoderamento dessa mãe, 

mas principalmente a evolução das leis, dos programas criados e do conceito sobre o ciclo 

gravídico e todas as demandas que acompanham.  

Atualmente, o PRONAENF, quer capacitar enfermeiros obstetras para serem inseridos 

no Sistema Único de Saúde (SUS), sobretudo, nas regiões que aderiram à estratégia Rede 

Cegonha. Os profissionais estarão aptos a atuarem desde o pré-natal e parto até o nascimento 

e pós-parto dentro do preconizado pela Rede Cegonha. A estratégia visa intensificar a 

assistência integral à saúde das mulheres e crianças, desde o planejamento 

reprodutivo, passando pela confirmação da gravidez, parto, puerpério, até o segundo ano de 

vida do filho. 

Porém, a literatura cientifica revela muito pouco da formação do enfermeiro obstetra 

na modalidade de residência, atual. Deixando lacunas a serem respondidas, as produções 

existente nem todas falam sobre o pronaenf e a rede cegonha, não há como ter uma visão 

concreta de como está sendo formado o enfermeiro egresso dos cursos de pós-graduação, se 

há ou não um consenso para a concreta assistência prestada. 

Acreditando na importância desse tema, para evolução da atenção à mulher e também 

na diminuição de partos cesárias desnecessários, precisamos de mais pesquisadores atentos 

para qual tipo de profissional queremos formar, qual reflexo disso futuramente e qual a 

importância de ter uma formação com os princípios ligados as diretrizes da rede cegonha. 

Será que vale a pena criar programas que melhorem a assistência, se não formamos 

profissional que saibam atuar dentro dessas diretrizes? 

 

 

 

 

 

http://www.sus.gov.br/
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/visualizar_texto.cfm?idtxt=37082
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7 APÊNDICES 

 

Quadro 4- Distribuição dos estudos localizados nas bases de dados LILACS, BDENF e 

MEDLINE, sobre a formação em enfermagem obstétrica na modalidade de residência, no 

período de 2010 a 2015, segundo caracterização: procedência, título, autores, periódico, ano, e 

considerações temáticas 

 

 

 

Nº do 

Artigo 

Base  

dados 

Título 
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Periódico Ano  Considerações Temáticas 
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