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1. INTRODUÇÂO 

 

A gestação, apesar de ser um processo natural e fisiológico pode ser visto de 

diversas formas pelas mulheres que passam por essa fase ao longo da vida, pois 

marca um período de intensas mudanças na psique e no corpo da mulher. Gerar 

uma pessoa, uma nova vida, traz questionamentos que podem ser inseridos em 

diversos contextos. Se foi uma gravidez desejada ou não, desejada, porém 

inesperada, se passou por um processo de fertilização in vitro, ou oriunda de um 

abuso sexual.  

Em todos os casos há uma mulher que necessita de rede de apoio e atenção, 

pois encontra-se fragilizada pelas transformações fisiológicas, passando por uma 

sequência de mudanças no seu corpo, e vivendo um sentimento de ambiguidade: se 

por um lado a mulher sente-se feliz em ser mãe, por outro lado surgem 

preocupações e dúvidas sobre sua capacidade de exercer a maternidade 

(ZANATTA, PEREIRA, ALVES, 2017).  

Em todos os contextos, o parto marca o momento em que as expectativas 

que acompanharam a mulher ao longo de toda a gestação acabam por tomar uma 

dimensão real, sendo um momento muito esperado por elas. É possível observar 

uma disparidade entre o desejo inicial de mulheres de realizar o parto vaginal e a 

opção pela cesariana no final da gestação. Chegando à conclusão que elas acabam 

sendo levadas, no decorrer de sua gestação, a acreditar que esse evento natural 

seja perigoso e precise ser evitado para garantir a segurança da vida do binômio 

(mãe e bebê).  

E essa escolha final se baseia pela carência de educação perinatal, e por 

influência dos profissionais que as acompanham, onde acabam acreditando que 

possuem corpos “defeituosos” e são incapazes de parir, que o medo da dor é tanta 

que elas preferem não arriscar, ou ideias de risco para ela e seu bebê. Isso, 

contribuiu para a cesárea ganhar espaço e se tornar, no senso comum, por maioria 

das mulheres brasileiras, a “única” via provável para que o nascimento dos seus 

filhos seja sem dor, sem risco e de forma controlada (ZANATTA, PEREIRA, ALVES, 

2017; NAKANO, BONAN, TEIXEIRA, 2015). 

Através de relatos, reflexão, escuta ativa e observação, durante a formação 

acadêmica, no curso de graduação em Enfermagem e Licenciatura, ao estagiar no 

Hospital Maternidade São Domingos Sávio da Unidade Avançada José Veríssimo, e 
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na disciplina Enfermagem na Saúde da Mulher II, no 6° período, o campo teórico-

prático foi realizado em três maternidades entre Niterói e Rio de Janeiro, no qual se 

permitiu um contato mais próximo com a mulher em seu período gravídico-puerperal. 

No desenvolvimento das atividades, através de relatos de puérperas e 

posteriormente, por curiosidade, aprofundando a leitura no assunto e assistindo à 

documentários, foi possível refletir como é conduzido o momento do trabalho de 

parto nas instituições de saúde do Brasil. Admite-se que toda a importância e 

benefícios desse evento, para mãe e bebê, são postos de lado visando acelerar o 

processo e “resolver aquele problema” para que em seguida venha outra parturiente 

e mais outra e tudo acabe como uma máquina de produção, pondo de lado 

orientações descritas pelos manuais do Ministério da Saúde e Organização Mundial 

de Saúde para uma atenção e cuidado de qualidade (BRASIL, 2017; LEAL, et al, 

2014). 

Na prática percebeu-se o quanto é comum e rotineiro, para os profissionais de 

saúde, praticar intervenções para acelerar o trabalho de parto. Uma das 

intervenções observadas foi o uso da ocitocina sintética endovenosa, o que acabou 

chamando muita atenção pois, conhecendo os efeitos e riscos desse fármaco surgiu 

uma inquietação de buscar conhecer o que as evidências científicas mostram sobre 

o uso deste em parturientes de baixo risco ou risco habitual, visando contribuir para 

um atendimento seguro e voltado para o bem estar da paciente. 

Pode-se reparar que ao longo da história a mulher sempre foi posta em 

posições de fragilidade e vulnerabilidade, sendo vítimas prováveis de violência, e 

hoje, apesar de alguma evolução, ainda somos vistas de tal forma. E no contexto da 

realidade obstétrica atual, encontramos uma violência consentida por mulheres em 

trabalho de parto e parto (WOLFF, WALDOW, 2008, p. 139). 

Durante o trabalho de parto, na maioria das instituições de saúde, ainda é 

possível enxergar esse reflexo histórico nas atitudes dos profissionais de saúde, 

frequentemente “maquiado” de boas intenções (LEAL, et al, 2014).  

Leva-se em consideração que a mulher sente fortes dores de contrações 

provocadas e, pode ser interpretado como uma tortura quando usa-se a ocitocina 

sintética de maneira inapropriada. Por isso, tem-se como intenção, levantar 

evidências científicas para contribuir com o conhecimento de profissionais, para que 

assim possam reconhecer práticas desnecessárias e abusivas, e de alguma forma 

tentem evitar atitudes que prejudiquem a progressão do trabalho de parto natural ou 
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o bem estar dessa mulher, que tirem o protagonismo dela, ou até mesmo que as 

violentem, afim de propiciar um momento humanizado e de respeito para a mulher 

que está parindo (LEAL, et al, 2014). 

 

a.  Objetivos 

 

i. Objetivo geral 

 

Investigar as evidências através de produções científicas sobre as 

consequências do uso da ocitocina sintética endovenosa durante o trabalho de parto 

ativo.   

 

ii. Objetivos específicos 

 

Identificar e discutir os riscos, para o binômio mãe-bebê do uso da ocitocina 

sintética durante o período de fase ativa do trabalho de parto; descrever a relação 

entre o uso da mesma com a progressão negativa do parto, propondo ações de 

enfermagem para evitar esse desfecho e melhorar a assistência à parturiente.  

 

b.  Justificativa e Relevância 

 

Esta proposta de estudo poderá contribuir para a agregação de 

conhecimentos aos profissionais de saúde, tanto generalistas quanto especialistas 

em obstetrícia, na condução do trabalho de parto, em relação à importância da 

prática baseada em evidências para uma atenção em saúde pautada na qualidade. 

Sua relevância depreende da real necessidade da intervenção com ocitocina 

utilizada rotineiramente em maternidades do Rio de Janeiro, ou Brasil a fora, e quais 

consequências o uso indiscriminado desta pode trazer para a parturiente ou para o 

feto. 

Para a Enfermagem proporcionará a compreensão da importância da conduta 

expectante e de intervenções alternativas e não invasivas na execução do cuidado 

durante o parto e pelas equipes de saúde a aquisição de novos conhecimentos ao 

executarem suas funções profissionais, para assim, enquanto equipe 
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multidisciplinar, zelarem pelo cuidado, respeito e humanização desse momento de 

ressignificação da mulher. 

Pode contribuir também para a aproximação dessa temática ainda na 

graduação, para que quando Enfermeiros (ainda que generalistas), compreendam o 

processo fisiológico de parto e nascimento, sendo profissionais mais reflexivos e 

capazes de identificar intervenções desnecessárias, tornando a relação entre a 

equipe mais esclarecida e efetiva. 

Acredita-se que o cuidado de Enfermagem gera construção de conhecimento 

para um atendimento com um olhar diferenciado, de qualidade e que proporcione 

uma assistência digna e respeitosa. Com esse estudo, viabiliza-se uma formação 

profissional facilitadora da qualidade no serviço prestado à mulher e ao seu bebê 

durante o trabalho de parto. 

Esta proposta de pesquisa se insere no Grupo de Pesquisa Saúde Integral da 

Mulher e do Recém-Nascido, que visa à formação de profissionais para melhoria da 

produção de saúde do indivíduo e da comunidade. As perspectivas de gênero, 

políticas públicas, tecnologia e inovação no cuidado e ensino de enfermagem 

fundamentam possibilidades de estratégias de qualificação, desenvolvimento 

técnico-científico de estudantes e profissionais envolvidos com o cuidar da mulher 

em todo seu ciclo vital e do recém-nascido até 30 dias de vida. Pensa-se como 

desfecho a produção da saúde do indivíduo, família e comunidade através da linha 

de cuidado horizontal e societal.  
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2. REVISÃO TEMÁTICA 

 

a. Ocitocina endógena 

 

A ocitocina é um hormônio produzido pelo hipotálamo e armazenado e 

secretado ao sangue pela neurohipófise. Observou-se especificamente que sua 

ação está diretamente ligada ao trabalho de parto, sendo responsável pelas 

contrações uterinas, e na amamentação, sendo responsável pela ejeção do leite 

através da sucção (GUYTON, HALL, 2011; NUCCI, NAKANO, TEIXEIRA, 2018).  

Um estudo de Dacome e Garcia (2008) concluiu também que este hormônio 

atua como um neuromodulador em áreas centrais, tendo como uma de suas funções 

o alívio fisiológico da dor, podendo estar associado à participação e manutenção dos 

comportamentos sociais e amorosos. 

De acordo com estudo realizado por Carmichael et al. (1987, apud 

OLIVEIRA,2013), determinou-se níveis de alteração da ocitocina plasmática durante 

as respostas sexuais em humanos. Sugerindo, portanto, que o padrão de secreção 

da ocitocina pode estar relacionado às contrações da musculatura lisa do sistema 

reprodutivo durante o orgasmo.  

Através de um mecanismo de feedback positivo, a própria ocitocina estimula a 

sua liberação, assim como a acetilcolina, noradrenalina, dopamina, serotonina, entre 

outros também exercem esse papel. A liberação desse neuropeptídeo pode ser 

mediada pelo toque, pelo calor, pela estimulação do olfato e por determinados tipos 

de sons e luzes. Pode-se considerar, ainda, que mecanismos psicológicos 

peculiares podem desencadear a secreção de ocitocina, refletindo, então, que 

interações sociais positivas como: o toque e suporte psicológico; ambiente 

confortável e positivo; vários tipos de psicoterapia envolvendo a transferência de 

suporte, calor humano e empatia podem ser catalisadores da liberação da ocitocina 

endógena (CAMPOS; GRAVETO, 2010). 

De acordo com Zugaib (2012), o efeito da ocitocina na contratilidade uterina 

decorre da ativação de receptores da ocitocina na presença de produção aumentada 

de estrógenos e prostaglandinas. A ocitocina endógena possui concentração sérica 

máxima por volta de 36 semanas de gestação e não declina até o parto. Também é 

produzida pela decídua durante a gestação, e quando ligada ao receptor de 

membrana nas células miometriais, ativa o segundo mensageiro, que irá liberar 
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cálcio armazenado no reticulo sarcoplasmático e dessa forma desencadear 

contrações uterinas.  

As contrações de Braxton Hicks são episódios periódicos de contrações 

rítmicas fracas e lentas. Essas contrações ficarão fortes de forma progressiva no 

final da gravidez e inesperadamente, de uma hora para outra, ficam ainda mais 

fortes e insuportáveis, começando a distender o colo uterino e posteriormente 

forçando o bebê, em sentido gravitacional, através do canal de parto, momento 

chamado de trabalho de parto, levando assim ao nascimento do bebê (GUYTON, 

HALL, 2011). 

Não se sabe o que provoca a mudança súbita da ritmicidade lenta e fraca 

para as contrações fortes e consecutivas do trabalho de parto. Entretanto, 

baseando-se na experiência com outros sistemas de controle fisiológico, propôs-se 

para explicar o início do trabalho de parto “a teoria do feedback positivo”, sugerindo 

que a distensão do colo uterino, causada pela pressão direta da cabeça do feto no 

assoalho pélvico, vai ficando tão extensa ao ponto de provocar um forte reflexo no 

aumento da contratilidade do corpo uterino. E que essa distensão cervical também 

faz com que a hipófise secrete ocitocina, aumentando essa contratilidade (GUYTON, 

HALL, 2011). 

A respeito do feedback positivo nos sistemas de controle, Guyton e Hall 

(2011) dizem ser possível ver que se trata de uma natureza precisa quando o ganho 

do feedback ultrapassa o valor crítico, e dessa forma é possível concluir que o 

sistema é “obedecido” onde cada contração leva a contrações subsequentes que 

vão se tornando cada vez mais fortes, num círculo vicioso, até atingir o efeito 

máximo. Assim, quando essas contrações se tornam fortes o bastante para causar 

esse tipo de feedback com cada contração sucessiva mais forte que a precedente, o 

processo chega ao fim. 

Considerando casos onde o trabalho de parto tem contrações cada vez mais 

fortes e que depois diminuem e desaparecem, é necessário lembrar-se de que para 

um círculo virtuoso prosseguir, cada novo ciclo, devido ao processo de feedback, 

deve ser mais forte que o anterior (GUYTON e HALL, 2011). Por isso, é importante 

permitir que o processo de parturição se desenvolva sem interferências, deixando 

que a mulher conduza o processo de forma a manter a crescente do feedback, pois 

se em algum momento, depois de iniciado o trabalho de parto ativo, algum agente 

externo atingir de forma negativa o sistema nervoso dessa mulher, por exemplo, a 
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secreção de ocitocina, pela lógica, diminuiria, e as contrações e distensão do colo 

não conseguiriam progredir suficientemente, e então, o feedback positivo poderia 

entrar em declínio retrógrado, e as contrações desapareceriam. 

 

b. Ocitocina sintética 

 

Rohden e Alzuguir (2016) relatam que a ocitocina foi um hormônio isolado e 

sintetizado pela primeira vez na década de 1950, por Vincent du Vigneaud que por 

conta disso ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1955.  

O uso por via endovenosa, antes do parto, é indicado para provocar ou 

aumentar as contrações do útero, corrigir inércia uterina durante o trabalho de parto, 

e tratar o abortamento espontâneo incompleto, inevitável ou retido; após o parto é 

indicado durante a operação cesárea depois da retirada da criança, e na prevenção 

e tratamento da atonia uterina e hemorragia pós-parto (BRASIL, 2016).  

Além de ajudar a contração rítmica do útero, a ocitocina também contrai as 

células do tipo musculares ao redor das glândulas produtoras de leite nas mamas, 

promovendo assim a secreção do leite, seja para amamentar ou bombeamento, 

podendo ser usada por via nasal para este fim (BRASIL, 2018).  

Segundo Nucci, Nakano e Teixeira (2018) a sua versão sintética e industrial 

logo que criada passou a ser utilizada na área obstétrica com o objetivo de induzir e 

acelerar o trabalho de parto. Esse uso clínico da ocitocina exógena na obstetrícia 

moveu e possibilitou diversos estudos sobre a fisiologia do parto e contratilidade do 

útero. 

Então, cabe reflexão sobre como as pesquisas acerca do assunto acabaram 

por gerar definições do que seria normal e anormal, definindo, por exemplo, quais 

seriam as “melhores características” da contratilidade para um “parto normal e 

rápido” (Caldeyro-Barcia, Alvarez, Reynolds, 1951, p.335 apud NUCCI, NAKANO E 

TEIXEIRA, 2018). Da mesma forma, que outras pesquisas, procuraram determinar a 

duração ideal do trabalho de parto, na tentativa de definir como anormal um “parto 

prolongado”. 

Esse medicamento pode apresentar efeitos nocivos durante seu uso, por isso, 

a indução do parto por meio da ocitocina somente deverá ser efetuada quando 

estiver estritamente indicada por razões médicas e não por conveniência; sendo sua 
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administração feita somente em condições hospitalares e sob controle médico e de 

enfermeiro obstétrico qualificado (BRASIL, 2016). 

O uso recomendado em doses seguras se dá em situações de: profilaxia da 

hemorragia puerperal, aplicando 10UI de ocitocina intramuscular após o 

desprendimento do ombro anterior (BRASIL, 2012); Em conduta ativa, administrando 

também 10UI intramuscular após o desprendimento da criança, antes do 

clampeamento e corte do cordão umbilical, ou ocitocina IV adicional se houver 

hemorragia (BRASIL, 2017); Sangramento excessivo por hipotonia uterina, sendo 

realizado massagem uterina e infusão de 30 a 60UI em 1000ml de solução glicosada 

a 40gts/min (BRASIL,2012); Abortamento infectado, onde o esvaziamento uterino 

deve ser feito sob infusão de ocitocina 20UI diluídas em 500ml de Soro Fisiológico 

ou Ringer lactato; Casos de Neoplasia Trofoblástica Gestacional benigna, 20UI em 

500ml de soro glicosado a 5% após a cervicodilatação (BRASIL, 2012).  

Quando o colo uterino estiver favorável para a indução (escore de Bishop >6), 

a administração deve seguir as seguintes orientações; (os incrementos na dose não 

devem ser mais frequentes do que a cada 30 minutos). De preferência, a ocitocina 

deve ser administrada por meio de bomba de infusão. O atosibano é o seu 

antagonista com potente ação tocolítica (BRASIL, 2012). 

 

Fig. 1 – Orientação para Infusão de Ocitocina 

 

 

Não deve ser usada por períodos prolongados em pacientes com inércia 

uterina resistente à ocitocina, toxemia pré-eclâmptica grave ou distúrbios 

cardiovasculares graves. Não deve ser administrado por infusão endovenosa em 
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bolus, uma vez que pode causar hipotensão aguda de curta duração acompanhada 

de rubor e taquicardia reflexa. Deve ser utilizada com cautela em pacientes com 

predisposição à isquemia miocárdica devido à doença cardiovascular pré-existente, 

para evitar alterações significantes na pressão arterial e frequência cardíaca. A 

administração de ocitocina em doses excessivas resulta em uma superestimulação 

uterina, podendo causar sofrimento, asfixia e morte fetal, ou conduzir a hipertonia, 

contrações tetânicas ou ruptura uterina (BRASIL, 2016). 

Segundo Leal, et al (2014), existem evidências suficientes para sugerir que 

baixas doses de ocitocina associadas a analgesia epidural, para a aceleração do 

trabalho de parto, aumentam as taxas de cesariana. E que seu uso reforça a 

experiência do parto doloroso, o que pode trazer como consequência o temor do 

parto vaginal e o aumento do prestígio da cesariana entre as mulheres do Brasil. 

Como a ocitocina possui uma leve atividade antidiurética, pode provocar 

intoxicação hídrica associada à hiponatremia. A combinação do efeito antidiurético 

da ocitocina com a infusão EV pode causar sobrecarga volumétrica provocando 

edema pulmonar agudo hemodinâmico sem hiponatremia. Pode ser encontrada no 

leite materno em pequenas quantidades, porém, não se espera que a ocitocina 

cause efeitos nocivos em neonatos, uma vez que passa pelo trato alimentar onde 

sofre rápida inativação (BRASIL, 2016). 

É de responsabilidade do profissional informar à mulher que a ocitocina 

aumentará a frequência e intensidade das contrações e que o bebê deverá ser 

monitorado continuamente ou com mais frequência. Oferecer analgesia peridural, se 

disponível, sempre esclarecendo riscos do uso dos fármacos (BRASIL, 2017). 

Desde a descoberta da ocitocina sintética, analisou-se que obstetras 

defendiam uma postura “intervencionista” e “ativista” no parto, considerada por eles 

como mais “moderna” e que por sua vez acaba impondo uma maior passividade da 

parturiente. Com isso, as taxas de indução do trabalho de parto têm aumentado 

significativamente nas últimas décadas, inclusive a indução eletiva. E como num 

processo de cascata, e com recomendações cada vez mais centradas no obstetra, 

observou-se o encadeamento de diferentes intervenções visando a um menor tempo 

de trabalho de parto. Por exemplo, a posição de litotomia, tricotomia, enema, 

episiotomia, monitorização constante dos batimentos fetais e a avaliação frequente 

do progresso da dilatação cervical através de exames vaginais ou retais (ZUGAIB, 

2012; NUCCI, NAKANO E TEIXEIRA, 2018). 
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Ao desmembrar os momentos históricos que permeiam a descoberta da 

ocitocina sintética é possível observar que esse marco contribuiu de forma 

significativa na mudança do cenário obstétrico, para a forma de  atuação 

intervencionista vista nos dias de hoje, e que com isso, essa postura vem ao longo 

do tempo gerando no subconsciente das mulheres um medo e receio do trabalho de 

parto, que acaba contribuindo com a institucionalização do parto, pensando-se ser a 

forma mais segura e eficiente de pôr seus filhos no mundo (NUCCI, NAKANO E 

TEIXEIRA, 2018). 

A prática da indução do processo de trabalho de parto tem sido cada vez mais 

utilizada apesar de não ser recomendada, pois tem um prognóstico que depende de 

vários fatores, sendo a condição de maturação cervical o mais importante deles. 

Fisiologicamente no início do trabalho de parto, as contrações ocorrem apenas a 

cada 30 minutos. À medida que evolui e progride, as contrações finalmente surgem 

com uma frequência de uma a cada 1 a 3 minutos, e sua intensidade vai 

aumentando bastante, com períodos muito breves de relaxamento entre elas 

(GUYTON, HALL, 2011; ZUGAIB, 2012). 

Felizmente, essas contrações ocorrem de forma intermitente, pois contrações 

fortes impedem ou até mesmo interrompem o fluxo sanguíneo, e consequentemente 

a oxigenação do bebê, através da placenta e poderiam causar óbito fetal se fossem 

contínuas. Por isso, o uso excessivo e indiscriminado de diversos estimulantes 

uterinos, como a ocitocina exógena, pode causar espasmo uterino em vez de 

contrações rítmicas, provocar sofrimento fetal, distocia funcional e como 

consequência a necessidade de uma cirurgia cesárea e até mesmo levar o feto ao 

óbito (GUYTON, HALL, 2011; ZUGAIB, 2012). 

No estudo de Hirsch (2015), é possível associar essa realidade quando ela 

conta que na prática algumas mulheres avaliaram como positiva a administração de 

ocitocina sintética (a que chamam de “soro”), alegando que muitos relatos dão conta 

de que o parto considerado “bom” é aquele que termina “rápido”, ou seja, aquele em 

que a parturiente passa pouco tempo em trabalho de parto, ainda que as dores 

sejam classificadas como muito intensas. E assim desejam “superar” o processo de 

parturição e não o desfrutar e vivenciá-lo.  
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3. METODOLOGIA 

 

a. Tipo de pesquisa 

 

Esta pesquisa é de caráter exploratório, que segundo Gil (2002) têm como 

objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, visando torná-lo mais 

explícito ou a constituir hipóteses.  

Pode-se dizer que a pesquisa exploratória tem como objetivo principal o 

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, 

portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais 

variados aspectos relativos ao fato estudado. Representando uma investigação 

informal e relativamente livre, no qual o pesquisador procura obter, tanto quanto 

possível, entendimento dos fatores que exercem influência no assunto escolhido 

(GIL,2002).  

 

b. Método 

 

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura. Esse tipo de estudo reúne 

eventos e acontecimentos e produz uma história explicativa. Consistindo na coleta 

de histórias e informações sobre determinado tema onde o investigador encontrará 

informações para entender determinado fenômeno, sendo “uma forma de entender a 

experiência” em um processo de colaboração entre pesquisador e pesquisado 

(POLKINGHORNE, 1995; CLANDININ, CONNELY, 2000; apud MENEZES, 2008). 

  Ela não utiliza critérios explícitos e sistemáticos para a busca e análise 

crítica da literatura. A busca pelos estudos não precisa esgotar as fontes de 

informações. Não aplica estratégias de busca sofisticadas e exaustivas. A seleção 

dos estudos e a interpretação das informações podem estar sujeitas à subjetividade 

dos autores (MATTOS, 2015). 

 

c. Abordagem 

 

A abordagem utilizada é qualitativa, onde segundo Gil (2002), é uma análise 

menos formal, podendo ser executada de maneira relativamente simples, definindo o 

processo como uma sequência de atividades, que envolve a redução dos dados, a 
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categorização desses dados, sua interpretação e a redação do relatório. 

Dependendo de muitos fatores, tais como a natureza dos dados coletados, a 

extensão da amostra, os instrumentos de pesquisa e os pressupostos teóricos que 

nortearam a investigação. 

 

d. Busca do estudo 

 

A busca dos artigos que expuseram o uso da ocitocina sintética durante o 

trabalho de parto ocorreu por levantamento da literatura na Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS), através dos bancos de dados Cochrane, Base de Dados Bibliográficos 

Especializada na Área de Enfermagem no Brasil (BDEnf) e Scientific Electronic 

Library Online (SciELO). 

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

“Ocitocina”, “Parto”, “Parto Normal”, “Obstetrícia”, “Enfermagem Obstétrica”, 

“Enfermeiras Obstétricas”, “Parto Humanizado” e “Trabalho de Parto”. O 

agrupamento dos descritores ocorreu por meio dos operadores “and” e “or”. As 

estratégias de busca foram elucidadas em Resultados. 

 

e. Participantes da pesquisa 

 

A seleção dos artigos relacionados à temática seguiu critérios de inclusão e 

exclusão. Os critérios de inclusão adotados foram: produções publicadas em 

português, com texto completo disponível e recorte temporal de 2008 a 2018. Como 

critérios de exclusão, foram determinadas publicações duplicadas por indexação em 

bases de dados diferentes e aqueles cujos links de acesso aos textos completos são 

redirecionamentos a sites que exigem pagamento prévio. 

 

f. Análise de dados 

 

Foi empregada análise temática, por esta se apresentar de forma individual, 

permitindo maior compreensão do texto, fazendo aflorar a ideias de pensamento, 

suas correlações e a forma pela qual se dá. Aprofundando e esquematizando as 

ideias do autor, reconstituindo a linha de raciocínio e fazendo emergir seu processo 

lógico de pensamento (LAKATOS, MARCONI, 2003).  
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4. RESULTADOS 

 

A pesquisa foi realizada a partir da elaboração de 11 estratégias de busca, 

elucidadas abaixo em fluxogramas. A investigação ocorreu nos dias 27/04/2019, 

14/05/2019, 09/06/2019 e 10/06/2019, para observar um possível aumento na 

quantidade de publicações no decorrer da elaboração destes resultados. 

Foram recuperadas 23.185 publicações totais, sendo 6.611 textos completos 

disponíveis. Apesar deste número, após a aplicação dos critérios de inclusão e 

exclusão adotados e leitura de títulos e resumos, apenas 09 obras respondiam à 

questão norteadora e aos objetivos e, foram selecionadas para compor este estudo. 

 

Fig. 2 – Fluxogramas para estratégias de busca: 1ª filtragem 
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Fig. 3 – Fluxogramas para estratégias de busca: 2ª filtragem 
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Fig. 4 ‒ Fluxogramas para estratégias de busca: 3ª filtragem 

 

 

Os fluxogramas apresentados acima ilustram as três filtragens realizadas e o 

caminho metodológico para as buscas, de modo que evidenciam as publicações 

sobre o uso da ocitocina sintética durante o trabalho de parto, a partir do 

esgotamento das possibilidades de elaboração de estratégias de busca. 

A leitura das obras permitiu entender e identificar as funções e aplicações do 

uso da ocitocina endógena e exógena. Elucidando como a mesma pode ser benéfica 

no momento do parto quando estimulada em sua forma endógena, e os riscos e 

benefícios da administração da forma exógena.  

Mediada pelo toque, pelo calor, ambiente confortável e positivo, pela 

estimulação do olfato, tipos de sons e luzes, a secreção natural de ocitocina é fator 

crucial para a evolução e desfecho positivo do trabalho de parto (CAMPOS; 

GRAVETO, 2010). 

A ocitocina sintética provoca ou aumenta as contrações do útero, corrige 

inércia uterina, trata o abortamento espontâneo incompleto, inevitável ou retido e é 
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usada na prevenção e tratamento da atonia uterina e hemorragia pós-parto. Sua 

administração em doses excessivas resulta em uma superestimulação uterina, 

podendo causar sofrimento, asfixia e morte fetal, ou conduzir a hipertonia, 

contrações tetânicas ou ruptura uterina (BRASIL, 2016). 

Com o propósito de simplificar, resumir e organizar os achados, foi criado o 

quadro 1, que é composto pelo ano, autoria, título e considerações temáticas. 

 

Quadro 1 ‒ Distribuição das publicações selecionadas segundo os resumos e os 

dados de indexação. 

BASE TÍTULO AUTORIA ANO CONSIDERAÇÕES TEMÁTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SciELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violência 

Consentida: 

mulheres em 

trabalho de 

parto e parto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leila 

Regina 

Wolff; Vera 

Regina 

Waldow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Descrever, analisar e discutir as representações 

das mulheres sobre a assistência prestada no trabalho de 

parto e parto, com perspectivas de humanização. 

Metodologia: Investigação de tese de doutorado, onde 

participaram 33 mulheres. Foram aplicadas as técnicas de 

Associação Livre de Ideias e entrevista, submetidas à análise 

de conteúdo de Bardin (1977). Resultados: Nos 

depoimentos apresentados visualizou-se o não-cuidado, a 

desumanização e a violência a que foram sujeitas algumas 

das parturientes do estudo em pauta. É uma violência 

consentida por parte das mulheres que se submetem, porque 

principalmente temem pelo bebê, pelo atendimento, pela 

condição de desigualdade (o médico é o detentor do 

conhecimento, da habilidade técnica; a paciente não paga). 

Conclusão: As autoras concluíram que os profissionais 

agem de forma abusiva e desrespeitosa, mostram 

preconceito e tratam as pacientes como objetos. Os toques, 

em número exagerado e sem delicadeza ou respeito pelo 

ser, são inclusive fator de risco à parturiente e ao bebê. O 

que torna suas atitudes graves é que parecem não se dar 

conta de suas ações de não cuidado ou desumanizadas e 

são parte de atitudes rotineiras. As mulheres, por sua vez, 

não ousam reclamar, mesmo desagradadas e sentindo dor e 

constrangimento, por medo, por vergonha e por se sentirem 

inferiorizadas perante uma suposta autoridade dos donos do 

saber; outras por constatarem serem as atitudes dos 

profissionais como parte do seu fazer e, portanto, supõem 

seja normal. Não parecem estar usufruindo de um direito, e 
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sim de um favor. 

 

 

 

 

 

 

BVS 

 

 

 

 

 

Efeito modulador 

da ocitocina 

sobre o prazer 

 

 

 

 

Ocimar 

Aparecido 

Dacome; 

Rosângela 

Fernandes 

Garcia. 

 

 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Atribuir uma atuação central do hormônio ocitocina 

que possa determinar a base de sentimentos, tanto para o 

relacionamento amoroso sexual, filial e social. Metodologia: 

Trata-se de uma revisão da literatura. Resultados: 

Evidenciaram-se indícios de que a ocitocina se encontra em 

níveis plasmáticos significativos junto com outros hormônios 

e neurotransmissores em relacionamentos importantes para 

a espécie, como é o caso da reprodução. Conclusão: 

Conclui-se que a ocitocina se comporta também como um 

neuro modulador atuando em áreas centrais, participando, 

juntamente com outros hormônios e neurotransmissores, na 

modulação de comportamentos essenciais para que se 

produzam vínculos sociais e amorosos, bem como, 

posteriormente, na manutenção desses vínculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SciELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxitocina e 

comportamento 

humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diana 

Catarina 

Ferreira de 

Campos; 

João 

Manuel 

Garcia do 

Nascimento 

Graveto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar e descrever os efeitos da oxitocina no 

comportamento humano. Metodologia: Trata-se de uma 

revisão integrativa da literatura. A pesquisa bibliográfica foi 

efetuada no idioma inglês com os seguintes descritores: 

oxitocin e human behaviour. Com periódicos indexados nas 

bases de dados Medical Literature Analysis and Retrieval 

System on-line (MEDLINE, versão PubMed) e Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), no 

período de 1998 até à atualidade. A pesquisa foi realizada 

em Dezembro de 2009, Janeiro e Fevereiro de 2010. Foram 

considerados elegíveis todos os artigos que estivessem 

correlacionados com a temática em discussão e que 

tivessem link para free full text. Resultados: A oxitocina 

modula a percepção social, a cognição social, o 

comportamento social e, consequentemente, promove a 

aproximação social e a formação de laços entre as pessoas. 

Para além dos efeitos ansiolíticos, a oxitocina modula 

funções cognitivas sociais como a confiança e o 

reconhecimento de emoções. Conclusão: A revisão 

apresentada sugere que a oxitocina pode ser um mecanismo 

nervoso central importante envolvido na proteção face ao 

stress e na promoção do bem estar e saúde. O que não 

significa que este único neuropeptídeo opere de modo 

isolado; mudanças nos níveis de oxitocina ocorrem em 

resposta a estimulação emocional e que estas mudanças 
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estão, ainda, associadas a características interpessoais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BVS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ocitocina e 

suas inúmeras 

aplicações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariana 

Patrício de 

Oliveira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Relatar aspectos gerais sobre a ocitocina, um 

“neuropeptídeo social” que vem sendo conhecido como o 

hormônio dos bons relacionamentos; seus possíveis papéis 

no controle das interações sociais como auxiliar no 

tratamento do autismo e esquizofrenia; atuação no humor e 

expressão das emoções, além de seu papel na sexualidade. 

Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica, onde foi 

realizada consultas em diversos bancos de dados online, tais 

como Scielo, Medline e Pubmed. Resultados: A ocitocina 

está envolvida na regulação de uma grande variedade de 

comportamentos, muitas vezes estes estão interligados. 

Possibilitou a constatação de altas concentrações 

plasmáticas de ocitocina durante o orgasmo, tanto feminino 

como masculino. Infusão intravenosa de ocitocina em adultos 

com autismo reduz significativamente o número e gravidade 

dos comportamentos repetitivos, e aumenta a capacidade de 

compreender e lembrar sinais afetivos. Conclusão: 

Detalhou-se o papel da ocitocina como um hormônio dos 

bons relacionamentos, atuando em áreas centrais, 

participando juntamente com outros neurotransmissores em 

uma variedade de comportamentos humanos essenciais, tais 

como: aumento das interações sociais no autismo e na 

esquizofrenia, melhora da satisfação tanto do homem quanto 

da mulher nas relações sexuais em conjunto com outros 

hormônios/neurotransmissores, o auxílio na expressão das 

emoções como a redução da ansiedade, estresse e 

agressividade. 
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SciELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenções 

obstétricas 

durante o 

trabalho 

de parto e parto 

em mulheres 

brasileiras 

de risco habitual 

 

 

 

 

Maria do 

Carmo 

Leal; 

Ana Paula 

Esteves 

Pereira; 

Rosa Maria 

Soares 

Madeira 

Domingues; 

Mariza 

Miranda 

Theme 

Filha; 

Marcos 

Augusto 

Bastos 

Dias; 

Marcos 

Nakamura 

Pereira; 

Maria 

Helena 

Bastos; 

Silvana 

Granado 

Nogueira 

da Gama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Descrever as boas práticas de atenção ao parto e 

as intervenções obstétricas realizadas em mulheres de risco 

obstétrico habitual que pariram em uma amostra 

representativa de hospitais brasileiros com 500 ou mais 

partos/ano. Metodologia: Estudo nacional de base hospitalar 

composto por puérperas e seus recém-nascidos, realizado 

no período de fevereiro de 2011 a outubro de 2012. A 

amostra foi selecionada em três estágios. Os resultados 

apresentados são estimativas para a população de estudo 

baseadas na amostra de 23.940 puérperas. Resultados: 

Menos de um terço do grupo de risco obstétrico habitual se 

alimentou durante o trabalho de parto e utilizou 

procedimentos não farmacológicos para alívio da dor. 

Aproximadamente 45% delas referiram ter se movimentado 

durante o trabalho de parto e tiveram o progresso monitorado 

pelo partograma. Em mais de 70% das mulheres foi realizada 

a punção venosa periférica, enquanto o uso de ocitocina e a 

aminiotomia ocorreu em cerca de 40% delas, e a analgesia 

raqui/epidural em cerca de 30%. Durante o parto, a 

incidência da posição de litotomia, manobra de Kristeller e 

episiotomia foram de 92%, 37% e 56%, respectivamente. 

Conclusão: Em conclusão, as mulheres brasileiras de todos 

os grupos socioeconômicos e de risco obstétrico habitual 

estão sendo desnecessariamente expostas aos riscos de 

iatrogenia no parto. Empoderar as mulheres e promover o 

uso de cuidados baseados em evidências são estratégias 

para cultivar o parto humanizado, principalmente para reduzir 

as desigualdades entre os ricos e os pobres. E para melhorar 

ainda mais o padrão de saúde das mães e crianças, o SUS 

brasileiro precisa, urgentemente, melhorar o modelo de 

assistência obstétrica, tanto no setor privado quanto no 

público, promover práticas baseadas em evidências e 

aprimorar a qualidade de vida e saúde da sua população. 

     

     

     

     

     



29 
 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SciELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A normalização 

da cesárea como 

modo de nascer: 

cultura material 

do parto em 

maternidades 

privadas no 

Sudeste do 

Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreza 

Rodrigues 

Nakano; 

Claudia 

Bonan; 

Luiz 

Antônio 

Teixeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Discutir o desenvolvimento de uma cultura material 

em torno do parto e do nascimento em um contexto de 

utilização maciça de inovações tecnocientíficas e explorar a 

hipótese da normalização da cesariana como modo de 

nascer. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa 

que utiliza o método de estudo de relatos orais. Foram 

entrevistadas 33 mulheres com idade entre 18 e 35 anos, 

que realizaram cesárea em 2011 no setor privado de 

assistência à saúde na cidade do Rio de Janeiro ou São 

Paulo. As entrevistas foram gravadas, transcritas e 

posteriormente tratadas com a técnica de análise de 

conteúdo de modalidade temática. Resultados: As 

narrativas das mulheres sobre a decisão da cesárea não são 

de constrangimento ou imposição médica. Mesmo 

reconhecendo as posições diferentes de médicos e 

mulheres, há negociação de sentidos e acomodação de 

perspectivas. As mulheres reivindicam para si o poder sobre 

as escolhas feitas no processo de nascimento dos seus 

filhos, e, em algum sentido, sentem-se privilegiadas por 

poderem burlar determinações atribuídas à natureza de seus 

corpos. Conclusão: Entre disposições incorporadas por 

essas mulheres em processos de socialização e o estilo de 

pensamento e práticas no mercado do nascimento, são 

multidimensionais os vetores que concorrem para uma 

cultura material do parto, onde a cirurgia cesariana tem um 

papel sempre mais central. As mudanças nas práticas 

culturais do parto não alcançam somente as mulheres de 

classes abastadas. Se, de modo crescente, o uso da cesárea 

tem sido legitimado nessas classes, no contexto mais amplo 

da biomedicalização da vida e da reprodução, a cesariana 

reapresenta o parto e o nascimento à sociedade e reivindica-

se como o modo normal de dar à luz. 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SciELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O parto “natural” 

e “humanizado” 

na visão de 

mulheres de 

camadas 

médias e 

populares no 

Rio de Janeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olivia 

Nogueira 

Hirsch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Analisar como dois grupos de mulheres do Rio de 

Janeiro, provenientes de diferentes camadas sociais, recebem 

e atualizam a proposta de parto “humanizado”. Metodologia: 

Trata-se de uma pesquisa de doutorado que incluiu 

observação participante, bem como entrevistas 

semiestruturadas com 38 gestantes e puérperas. Destas, 12 

eram integrantes de um grupo privado de preparação para o 

parto na Zona Sul do Rio de Janeiro. Resultados: Os dados 

colhidos sugerem que as mulheres de camadas médias 

investigadas dão grande valor à redução das intervenções 

médicas de rotina e à sensação corporal, que é considerada 

uma via para o aperfeiçoamento subjetivo. Já para as 

entrevistadas de camadas populares, o que mais se valoriza 

na proposta é o tratamento dispensado pelos profissionais de 

saúde que trabalham na casa parto e o fato de serem 

reconhecidas como “pessoas” e não apenas como um corpo 

que dá à luz, como costuma ocorrer nas maternidades públicas 

brasileiras. Conclusão: Apesar das muitas diferenças 

observadas entre os dois grupos investigados, em parte 

tributárias da diferença de classe, é também possível apontar 

algumas semelhanças entre eles. Podendo-se dizer que as 

mulheres etnografadas de ambos os grupos buscam modelos 

alternativos por revelarem uma insatisfação com as práticas 

relativas ao parto e nascimento, às quais, como regra, têm 

acesso. Essa insatisfação, em geral, está associada ao fato de 

as mulheres sentirem-se, de alguma maneira, desrespeitadas. 

 

 

 

 

 

 

SciELO 

 

 

 

Desvendando 

sexos, 

produzindo 

gêneros e 

medicamentos: 

a promoção das 

descobertas 

científicas em 

torno da 

ocitocina 

 

 

 

 

 

Fabíola 

Rohden; 

Fernanda 

Vecchi 

Alzuguir. 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Discutir a promoção da ocitocina como novo artefato 

tecnológico, capaz de capitanear, ao mesmo tempo, as 

explicações acerca das supostas diferenças biológicas entre os 

sexos e as expectativas de aprimoramento individual. 

Metodologia: Trata-se de uma revisão da literatura com 

perspectiva teórico-metodológica de coprodução. Resultados: 

No plano daquilo que seria constitutivo, primordial, congênito, 

ocitocina e testosterona são apresentadas de modo a reafirmar 

o que seriam as diferenças biológicas originais, sempre 

utilizadas, no contexto investigado, na direção de explicar e 

justificar as distinções de gênero. Conclusão: Pode-se dizer, 

que sexo, gênero e desejo, também na dimensão dessas 

narrativas, estão sendo performados em conformidade com a 

norma heterossexual e reprodutiva, embasada na biologização 
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 das diferenças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BVS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocitocina 

sintética e a 

aceleração do 

parto: reflexões 

sobre a síntese 

e o início do uso 

da ocitocina em 

obstetrícia no 

Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina 

Nucci; 

Andreza 

Rodrigues 

Nakano; 

Luiz Antônio 

Teixeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Refletir sobre o processo de medicalização do parto, 

tendo como foco específico o desenvolvimento da ocitocina 

sintética em 1953. Investigar a “vida social” da ocitocina, isto é, 

sua sintetização, estabilização e uso em obstetrícia para 

acelerar o trabalho de parto. Metodologia: Artigo desenvolvido 

por meio do levantamento em dois periódicos brasileiros de 

obstetrícia da época, é analisado o início do uso da ocitocina 

sintética no Brasil, a partir do final da década de 1950, e os 

argumentos dos obstetras acerca da recomendação ou não 

desse uso. Resultados: Pode ver se desenhar, a partir do final 

da década de 1950 e, principalmente, ao longo da década de 

1960, a recomendação cada vez maior da centralidade do 

obstetra, bem como do encadeamento de diferentes 

intervenções visando a um menor tempo de trabalho de parto. 

Além disso, a própria noção do que deveria ser o papel do 

obstetra passa a ser questionada e ressignificada: uma vez 

que o parto é encarado como potencialmente perigoso, 

imprevisível e sempre causador de dor e sofrimento à 

parturiente, a melhor solução seria abreviá-lo, tornando-o mais 

rápido e o mais indolor possível, pela conjugação em especial 

da ocitocina sintética e de anestesia. Conclusão: Com este 

estudo buscou-se lançar luz sobre o processo de assimilação 

da ocitocina na assistência ao parto e sua composição, junto a 

outras intervenções, do que na atualidade tem sido nomeado 

como “efeito cascata”. A sucessão de intervenções de rotina – 

tricotomia, enema, episiotomia e ocitocina – tem sido 

questionada, em especial no movimento pelo parto 

humanizado, que tem colocado em pauta os debates sobre os 

direitos sexuais e reprodutivos, assim como a autonomia da 

mulher sobre seu corpo, também no momento do parto. Ao 

analisar os argumentos que acompanharam a chegada da 

ocitocina sintética no Brasil, encontrou-se que a 

narcoaceleração atendeu a interesses distantes daqueles das 

parturientes e aprofundou o processo já em curso de um 

posicionamento ativo do obstetra diante do parto. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Compreende-se com os autores que o uso da ocitocina sintética deve ser 

estritamente indicado por razões reais e necessárias em ambiente hospitalar, para 

que não haja desfechos negativos ao parto e nascimento, relacionados à sua 

administração.  

Após a leitura aprofundada, a investigação do material, a síntese e a 

interpretação do mesmo, foi realizada a categorização temática que embasa a 

discussão desta pesquisa. Assim, elaborou-se duas categorias, sendo elas: 

“Consequências do uso da ocitocina sintética no trabalho de parto” e “Promoção do 

ambiente terapêutico para estimulação de ocitocina endógena, através de ações e 

intervenções não invasivas”. 

 

a. CONSEQUÊNCIAS DO USO DA OCITOCINA SINTÉTICA NO 

TRABALHO DE PARTO 

 

Diante das evidências apresentadas, entende-se que o uso da ocitocina 

exógena não pode ser visto como uma intervenção isolada, tal tecnologia age sobre 

o nascimento, interferindo sob seu desfecho e propiciando um processo de 

medicalização e ampliação das intervenções no parto visando a um menor tempo de 

trabalho de parto. Nesse sentido, é possível observar uma maior passividade da 

parturiente em consequência do maior monitoramento do profissional de saúde 

(GOMES; SOUSA; MAMEDE; MAMEDE, 2010. NUCCI; NAKANO; TEIXEIRA, 2018). 

No acompanhamento da parturiente a Enfermagem prima por oferecer 

protagonismo e autonomia corporal à mulher. Antes da tomada de decisão em fazer 

uso ou não da ocitocina sintética, deve-se explicar à mulher e a família os motivos 

pelo qual a intervenção está sendo indicada, considerando que a medicalização 

pode e deve ser evitada caso seja possível a condução fisiológica do trabalho de 

parto e parto, assegurando poder decisório da mulher. 

Ademais, é possível assimilar que junto à administração de ocitocina se 

sucedem outras intervenções de rotina como a restrição ao leito, já que mulher 

perde a liberdade de se movimentar (pois seu uso endovenoso limita essa 

movimentação), a amniotomia, episiotomia, parto instrumental, manobra de 

Kristeller, entre outras. Onde as intervenções acabam sendo apontadas como um 
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“efeito cascata”, que coloca em risco os direitos sexuais e reprodutivos, assim como 

a autonomia dessa mulher sobre seu corpo (NUCCI; NAKANO; TEIXEIRA, 2018). 

Então, entendo que essa prática quando usada sob critério, permite ao 

Enfermeiro estabelecer cuidados de Enfermagem junto à mulher sem que provoque 

tantas intervenções subsequentes, atuando com tecnologias leves que permitem a 

mobilização pélvica, alívio da dor, e outras estratégias que favoreçam a liberação de 

ocitocina endógena, ligadas ao ambiente e ao acompanhamento de familiares. 

A prática do uso de ocitocina sintética sem indicação fidedigna na assistência 

ao parto e nascimento pode colocar em risco a segurança não só das parturientes, 

mas também de seus bebês, com potencial de provocar danos irreversíveis. Pois 

doses excessivas e/ou desnecessárias podem resultar em hipertonia, contrações 

tetânicas ou ruptura uterina, e até causar uma superestimulação uterina, podendo 

levar a asfixia, sofrimento e morte fetal (GOMES; SOUSA; MAMEDE; MAMEDE, 

2010. BRASIL, 2016. BRASIL, 2019). 

Quando administrada em conjunto a anestesia epidural, esta pode intensificar 

o efeito pressor dos agentes vasoconstritores simpaticomiméticos, por isso, é 

importante monitorar cuidadosamente a frequência cardíaca fetal e a motilidade 

uterina (frequência, intensidade e duração das contrações) (BRASIL, 2016). 

Por conta das consequências fetais que esse medicamento pode trazer, além 

do controle rigoroso da infusão para que seus efeitos sejam mínimos e favoráveis; o 

monitoramento dos batimentos cardíacos do feto é indispensável para os desfechos 

serem positivos para a mulher e bebê. 

Existe também o risco de intoxicação hídrica, pois a ocitocina possui efeito 

antidiurético, o que pode levar a uma retenção hídrica e hiponatremia. Porém, é uma 

droga que após suspendida a infusão, possui eliminação rápida, o que proporciona 

tempo para agir diante possíveis intercorrências (GOMES; SOUSA; MAMEDE; 

MAMEDE, 2010). 

Intenciona-se contribuir com a mulher para a fisiologia do parto e nascimento. 

Contudo, no cotidiano, verifica-se que no uso de ocitocina exógena, mantém a 

mulher em hidratação venosa para reposição de eletrólitos e eliminação da 

ocitocina. O que, também, a restringe em oferecer cuidados ao bebe e a si mesma. 

Desfechos negativos podem ter a sua origem na aplicação inadequada do 

conhecimento ou mesmo na não aplicação da conduta mais eficiente para lidar com 

as situações. Por isso, acredita-se que a prática baseada em evidências pode 
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diminuir a variabilidade de atuações entre os profissionais durante a assistência ao 

parto e melhorar o atendimento a essa mulher (LEAL et al, 2014. BRASIL, 2019). 

A adoção de práticas não recomendadas deve ser evitada, uma vez que já 

que existe uma gama de evidências científicas demonstrando que em raras ocasiões 

podem surgir complicações que justifiquem a adoção de determinadas intervenções, 

e que a promoção do desdobramento fisiológico do trabalho de parto, pode resultar 

em melhores resultados maternos e perinatais (BRASIL, 2019). 

Esses aspectos dizem respeito à importância da educação permanente, 

atualização da equipe de saúde e, principalmente de Enfermagem, controle das 

boas práticas relacionadas as tecnologias de alivio da dor, registros dos cuidados de 

Enfermagem, e orientações educativas; que propicia para produção de novas 

evidências e de indicadores de tecnologias apropriadas ao cuidado da parturiente e 

feto. 

 

b. PROMOÇÃO DO AMBIENTE TERAPÊUTICO PARA ESTIMULAÇÃO 

DE OCITOCINA ENDÓGENA, ATRAVÉS DE AÇÕES E 

INTERVENÇÕES NÃO INVASIVAS 

 

A gravidez e o nascimento não devem ser tratados como doença e sim como 

expressão de saúde, com isso, devemos dar importância ao resgate de 

características fisiológicas e naturais do processo, e a promover um ambiente 

harmonioso no qual a mulher se sinta acolhida e protagonista do próprio trabalho de 

parto e parto, uma vez que esse momento é um processo natural e fisiológico 

(NUCCI; NAKANO; TEIXEIRA, 2018. BRASIL, 2019) 

A Enfermagem, por sua vez, pode favorecer uma experiência positiva para a 

mulher e sua família, buscando a valorização e o fortalecimento da sua dignidade e 

aumentando a sua autoestima, sem julgamentos através do reconhecimento dela 

como um ser humano, que possui um nome e uma história de vida. 

Esse progresso inicia-se durante a atenção pré-natal quando as mulheres 

deveriam ser informadas sobre as boas práticas e cuidados obstétricos adequados, 

sobre os benefícios do parto vaginal e os riscos de cada intervenção, sendo 

preparadas para conduzirem o seu parto. Pois ao chegarem no hospital, esse 

processo tem continuidade e produz uma experiência melhor com desfechos 

positivos (LEAL et al, 2014). 
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Estabelecer uma boa comunicação com a mulher e seu acompanhante desde 

o primeiro contato permite ao profissional melhores resultados em sua atuação, 

afinal a escuta qualificada o permite planejar a tomada de decisões pautadas na 

necessidade da paciente para assim prestar uma assistência de qualidade.  

A mulher deve ser orientada sobre o benefício de estimular a produção de 

ocitocina endógena, pois a mesa é um mecanismo importante para a promoção do 

bem-estar e proteção diante ao stress. E que ela age em resposta a estimulação 

emocional e em relação as influências do ambiente (CAMPOS; GRAVETO, 2010). 

A ocitocina endógena funciona como um neuromodulador e trabalha em 

conjunto com outros hormônios e neurotransmissores, o que propicia a produção de 

emoções básicas que determinam os comportamentos necessários para satisfação 

de necessidades, como: sentimentos de medo, agressividade, produção de 

analgesia endógena e sensações prazerosas, ansiedade, saciedade e fome 

(DACOME; GARCIA, 2008). 

Por isso, proporcionar a essa mulher, através do ambiente, uma atmosfera de 

carinho e humanismo que a apoie neste momento tão importante e único, é o 

método de alcançar a produção hormonal necessária para que a mesma transcorra 

esse caminho enfrentando a dor do parto de forma saudável e sem sofrimento 

(BRASIL, 2019). 

O local onde a mulher experiencia as etapas do trabalho de parto até o 

nascimento não pode ser um ambiente hostil, com rotinas e regras rígidas e 

imutáveis, onde a mulher não possa expressar livremente seus sentimentos e 

necessidades, sendo necessário que ela se sinta segura e compreendida para 

exercer sua autonomia (BRASIL, 2019). 

Compreendo que tornar o ambiente hospitalar em um lugar semelhante ao lar 

dessas mulheres é uma tarefa desafiadora, porém, atitudes simples podem tornar a 

sua permanência mais acolhedora como: ter o mesmo profissional durante toda 

assistência, pois assim há tempo para a formação de vínculo e confiança. 

Além de métodos não farmacológicos para alívio da dor, tais como banho de 

aspersão ou imersão em água quente, massagens, rebozo e outros, a oferta de 

líquidos frequentemente e alimentação leve é importante para a manutenção da 

disposição física e energia; o estímulo à adoção de posições verticalizadas e a 

liberdade de movimentação, além de buscar aumentar o conforto materno, facilita a 

progressão do trabalho de parto (LEAL et al, 2014). 
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O tratamento dado a ela deve ser individualizado e flexível. E a conduta 

humanizada deve ser ofertada por todos os profissionais de saúde em conjunto ao 

acompanhante da escolha da mulher, evitando a separação mãe-filho por qualquer 

momento, desde o nascimento até a alta. Deve-se favorecer uma experiência 

positiva para ela e sua família, mantendo a sua saúde física e emocional, para 

prevenir complicações e responder de forma positiva a possíveis emergências 

(LEAL et al,2014. BRASIL, 2019). 

A parturiente que foi orientada adequadamente durante o pré-natal decerto 

apresentará melhor compreensão sobre boas práticas oferecidas durante o trabalho 

de parto, o que facilitará a troca de saberes com o profissional de saúde. Porém é 

preciso investir também naquelas que não foram preparadas, oferecendo a elas 

práticas baseadas em evidências, utilizando-se da empatia, escuta sensível, 

negociação de condutas obstétricas fisiológicas, para se atingir bons resultados.  

A boa comunicação entre equipe-mulher-família é fundamental para alcançar 

desfechos positivos. A mulher e seu acompanhante de escolha, devem receber 

apoio constante da equipe, tendo suas angústias e questionamentos esclarecidos de 

forma clara e acessível, com tom de voz que transpasse tranquilidade e serenidade. 

O que inclui a explicação prévia de todos os procedimentos e intervenções a serem 

realizados e porquê serão necessários, dando a mulher o direito de autorizá-los ou 

não (BRASIL, 2019). 

Por fim, entende-se que a produção natural de ocitocina endógena sempre 

será preferível à administração da ocitocina sintética, pela ação analgésica à dor do 

parto que o “coquetel” hormonal oferece e que a versão sintética não. Dessa forma, 

recomenda-se que todos os envolvidos no cenário de parto e nascimento, 

promovam o conforto e relaxamento para apoiar a mulher emocionalmente e 

fisicamente, viabilizando progressão do trabalho de parto (BRASIL, 2019). 

Ressaltando, que apesar de profissionais qualificados e que pautem sua 

atuação em evidências científicas, deve-se estimular que essa mulher constitua uma 

rede de apoio familiar que esteja presente do pré-natal ao final no puerpério, para 

complementar assistindo as necessidades que fogem do escopo do serviço de 

saúde.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao investigar as evidências cientificas através de produções da literatura 

sobre as consequências do uso da ocitocina sintética endovenosa durante o trabalho 

de parto ativo, foram encontradas publicações que abordavam o tema, sendo 

artigos, teses de especialização e de doutorado, que versavam sobre riscos, 

benefícios, mecanismos e uso recomendado da ocitocina, intervenções e violências 

obstétricas, opiniões e relatos de mulheres, práticas baseadas em evidências, e 

sobre a assistência ao parto. Assim, essas obras proporcionaram a elucidação dos 

objetivos desse estudo.  

A literatura acerca do uso da ocitocina sintética durante o trabalho de parto se 

apresenta esclarecedora, de modo que alguns autores questionam o seu uso em 

situações onde não há indicação real. Portanto, a partir da análise de publicações, é 

possível correlacionar a aplicabilidade do fármaco com os riscos e benefícios e 

possibilidades de o hábito do “uso desnecessário” estar relacionado com a prática 

inadequada e violências obstétricas no cenário do parto e nascimento.  

Por fim, observa-se na prática obstétrica brasileira uma ansiedade em resultar 

o nascimento dos bebês, menosprezando a autonomia da mulher no processo de 

parto e nascimento. Com notória imposição e controle na dinâmica do trabalho de 

parto e parto através de excessivas intervenções, incluindo cesarianas 

desnecessárias, tornando a assistência focada na decisão do profissional e não na 

fisiologia do corpo da mulher.  

A ocitocina é identificada como um fármaco potencialmente perigoso e por 

isso requer cautela, o uso de rotina não é recomendado e não deve ser usada por 

conveniência, de forma que requer competência do profissional para o seu emprego, 

pois pode agregar potenciais desfechos negativos sem benefício. Tanto fatores 

científicos quanto humanos devem ser considerados antes da sua utilização, para 

assegurar uma experiência satisfatória e gratificante, principalmente, para a mulher. 

Como futura enfermeira tais conhecimentos sobre o uso da ocitocina devem 

ser lembrados periodicamente, para fazer uma ruptura na cultura popular e, por 

vezes profissional, de uso continuo e facilitador do trabalho de parto e parto.  

A leitura das obras permitiu entendimento das funções e aplicações do uso da 

ocitocina endógena e exógena. A ocitocina pode ser benéfica no momento do parto 
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quando estimulada em sua forma endógena. Apesar de bons resultados quando 

bem indicada, riscos estão associados a administração em sua forma exógena. 

A Enfermagem pode favorecer uma experiência positiva para a mulher e sua 

família: Buscando a valorização e o fortalecimento da sua dignidade; aumentando a 

sua autoestima, sem julgamentos; priorizando uma boa comunicação e 

estabelecendo um ambiente de carinho, acolhedor e humanizado. Esse progresso 

deve-se iniciar no pré-natal através de orientação de boas práticas e cuidados 

obstétricos adequados. 
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