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RESUMO 

Historicamente conceituou-se a assistência de qualidade durante o parto aquela que faz uso de 

tecnologias invasivas e intervenções ativas – um modelo que exerce controle sobre o corpo 

feminino, retirando seu protagonismo e colocando em dúvida sua capacidade de gestar e parir. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) coloca em debate a desmedicalização do parto e 

encoraja a inserção de enfermeiras obstétricas que são a categoria profissional mais indicada 

para atuação nos partos de risco habitual pelo uso de uma assistência menos intervencionista, 

baseada em princípios éticos, garantindo a segurança da mulher – e o envolvimento dela 

transformando seu significado de objeto para sujeito. O objeto deste trabalho refere-se às 

Tecnologias Não Invasivas do Cuidado em Enfermagem Obstétrica (TNICEO) e como 

objetivos: Identificar as TNICEOs que existem no serviço de saúde durante o período deste 

trabalho e Avaliar as repercussões da experiência do parto associado às TNICEOs para a 

parturiente Estudo descritivo exploratório abordou 10 puérperas que tiveram parto normal no 

Hospital Maternidade Fernando Magalhães do município do Rio de Janeiro na zona Norte do 

estado. Os critérios de inclusão permitiram mulheres acima de 18 anos alocadas no 

alojamento conjunto e excluiu aquelas que eram menores e passaram por um parto cesáreo e 

tiveram uma gestação de alto risco obstétrico. Em razão da pandemia este estudo teve 

limitações e um número reduzido de participantes. Aquelas que colaboraram receberam um 

link para responder a pesquisa através de um formulário online. Após seus prontuários foram 

utilizados para consulta acerca dos procedimentos utilizados no parto. Suas respostas foram 

tratadas pela análise de conteúdo de Bardin. Como resultado obtivemos 10 mulheres, sua 

maioria (70%) entre 20-30 anos e 80% compareceu a seis ou mais consultas. Foi identificado 

que apenas 6 das 10 conseguiram identificam as TNICEOs utilizadas, mas não conseguiram 

identificar o momento de aplicação. Mesmo com essa carência de identificação, 100% 

classificou bem a experiência ressaltando o empenho profissional – 80% foi assistida por 

enfermeiros obstetras. Conclui-se que a carência de percepção pode ser melhorada através de 

orientação e informação ainda no pré-natal precisando os profissionais capacitados para tal. 

Foi possível identificar que o cenário do estudo oferece diversas modalidades onde as mais 

prevalentes foram acompanhantes, penumbra, respiração e banho. 

 

Palavras-chave: enfermagem obstétrica; parto; manejo da dor. 
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ABSTRACT 

Historically, quality care during childbirth has been considered as one that makes use of 

invasive technologies and active interventions - a model that exercises control over the female 

body, removing its role and doubting its ability to gestate and give birth. The World Health 

Organization (WHO) discusses the de-medicalization of childbirth and encourages the 

insertion of obstetric nurses who are the professional category most suited to work in usual 

risk births through the use of less interventionist care, based on ethical principles, ensuring 

woman's safety - and her involvement transforming her meaning from object to subject. The 

object of this work refers to the Non-Invasive Technologies of Obstetric Nursing Care 

(NITONC) and as objectives: Identify the NITONC s that exist in the health service during 

the period of this work and Assess the repercussions of the experience of childbirth associated 

with NITONC s for the parturient An exploratory descriptive study addressed 10 puerperal 

women who had a normal birth at the Hospital Maternidade Fernando Magalhães in the 

municipality of Rio de Janeiro in the northern part of the state. The inclusion criteria allowed 

women over 18 years of age to be allocated rooming-in and excluded those who were minors 

and underwent a cesarean delivery and had a high obstetric risk pregnancy. Due to the 

pandemic, this study had limitations and a small number of participants. Those who 

collaborated received a link to answer the survey through an online form. After their medical 

records were used for consultation about the procedures used in childbirth. His responses 

were addressed by Bardin's content analysis. As a result, we obtained 10 women, the majority 

(70%) between 20-30 years old and 80% attended six or more consultations. It was identified 

that only 6 out of 10 were able to identify the NITONC s used, but were unable to identify the 

time of application. Even with this lack of identification, 100% rated the experience well, 

emphasizing professional commitment - 80% was assisted by obstetric nurses. It is concluded 

that the lack of perception can be improved through guidance and information even during 

prenatal care, requiring trained professionals to do so. It was possible to identify that the study 

scenario offers several modalities where the most prevalent were companions, penumbra, 

breathing and bathing. 

 

Keywords: obstetric nursing; childbirth; pain management. 
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1. INTRODUÇÃO  

 O presente estudo tem como motivação o produto de experiências que foram 

vivenciadas enquanto acadêmica, no quinto período ao ser apresentada à área da Saúde da 

Mulher, e em sequência, no sexto período com ênfase na atenção obstétrica. Durante o ensino 

teórico-prático dessas disciplinas e posteriormente na disciplina de gerência no setor 

Obstetrícia pude me aproximar e ter contato com a prática dos profissionais e observar o que é 

parir e suas implicações para a mulher e sua rede de apoio. 

 Esse contato possibilitou vivenciar realidades distintas durante o processo de 

parturição com ênfase na condução da assistência no partejar e postura dos diversos 

profissionais envolvidos neste momento. Essa característica é determinante para a experiência 

que a mulher vivencia, pois é alvo de procedimentos invasivos na maioria dos partos 

realizados no Brasil, levantando o debate sobre a assistência, durante o ciclo gravídico-

puerperal (ZANARDO e cols., 2017). 

 Historicamente, conceituou-se a assistência durante o parto de qualidade aquela que 

faz uso de tecnologias e intervém ativamente o que se caracteriza como um modelo que 

exerce controle sobre corpo feminino, retirando seu protagonismo e colocando em dúvida sua 

capacidade de gestar e parir (ZANARDO e cols., 2017). 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) coloca em debate a desmedicalização do 

parto encorajando práticas e desencorajando outras de assistência tradicional dentre as quais a 

cesárea sem indicação médica, defendendo que o índice dessa intervenção não passe de 15% 

desde 1985. Quando realizada com indicação correta ela é eficaz na redução de 

morbimortalidade materna e infantil, todavia quando realizada sem critérios, apenas como 

imposição da ciência ela pode causar danos em diversos prazos (WHO, 1985; WHO, 2011). 

 No nosso país o perfil dos nascimentos é alarmante. O documento “Nascer no Brasil: 

Sumário Executivo Temático da Pesquisa” publicado pela Fiocruz (2011) revelou que 52% 

dos partos foi do tipo cirúrgico e na rede privada os números chegaram a 88%, classificando o 

Brasil como um país de assistência altamente medicalizado. Destaca também que as mulheres 

que tiveram parto normal foram intensamente submetidas a intervenções invasivas como 

episiotomia, serem alocadas na posição litotômica e realização da manobra de Kristeller – 

altamente desencorajada pela OMS. Apenas 5% das entrevistadas não experienciaram a 

Assistência Tradicional (AT).  

A plataforma DATASUS disponibiliza no Sistema de Informações sobre Nascidos 

Vivos (SINASC) que em 2017 o Sudeste totalizou 1.151.832 nascimentos dos 

2.923.535 em todo o país, ou seja, 39,3% dos partos se concentrou nesta região. 
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Desse número, em todo território nacional, tivemos nesse mesmo ano 1.627.302 

(55,6%) partos cesáreos e 1.294.034 (44%) partos vaginais. Quando evidenciamos a 

região sudeste mais uma vez podemos chegar nos resultados que 52% foi parto 

cesáreo e 36,7% do tipo vaginal. Podemos entender através desses números que o 

perfil que o Brasil se enquadra num modelo medicalizado e foge das recomendações 

para que não passe de 15%, citado anteriormente, categorizando um fenômeno e 

cenário que precisa de intervenção de profissionais que o revertam (BRASIL, 

2017a). 

 A escolha de realizar um procedimento cirúrgico deve sempre ser pensada, aliás, é 

capaz de trazer riscos e benefícios e não é diferente com a cesárea que quando indicada de 

forma precipitada coloca em risco o binômio mãe e filho e está associada com Hipertensão, 

Diabetes e diversos outros acometimentos para o bebê na vida adulta (REIS, 2015).  

 O movimento contrapõe o cenário supracitado e busca garantir assistência de 

qualidade. É pautado na humanização como efeito das recomendações internacionais e 

nacionais como Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN) (BRASIL, 

2000) e Rede Cegonha (BRASIL, 2011) que provocam a discussão sobre um novo modelo de 

assistência que seja capaz de inserir condutas que possibilitem a queda de números 

relacionados à intervenções, através do incentivo ao parto normal e, de preferência 

desmedicalizado, que confere segurança. Além de seguro e menos invasivo, o parto que 

acontece por via vaginal proporciona recuperação mais rápida no pós parto, contato maior 

entre o binômio mãe-bebê, menos risco de adquirir infecções (GAZINEU e cols., 2018).  

 Entram nesse cenário as enfermeiras obstétricas que atuam com as Tecnologias Não-

Invasivas do Cuidado em Enfermagem Obstétrica (TNICEO) resgatando a mulher, oferecendo 

um leque de opções para alívio da dor e questões adjacentes, retomando seu lugar como 

agente de seu destino (REIS, 2015). 

 Entende-se por Tecnologias Não-Invasivas o conjunto de procedimentos que auxiliam 

a mulher, durante os processos inerentes ao ciclo gravídico-puerperal, sem interferir na 

fisiologia e que atuam na preservação da integridade física e psíquica (DUARTE e cols., 

2019). 

 A OMS descreve as enfermeiras obstétricas como categoria profissional mais indicada 

para atuação nos partos de risco habitual pelo uso de uma assistência menos intervencionista, 

baseada em princípios éticos, garantindo a segurança da mulher – e o envolvimento dela, 

transformando seu significado de objeto para sujeito - e serviço de qualidade, culminando na 

prática humanizada (VARGENS; SILVA; PROGIANTI, 2017).  
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 Contribuições da enfermagem obstétrica de caráter humanizado se tornaram rotina 

como o contato pele-a-pele, clampeamento oportuno do cordão umbilical, respeito a hora 

dourada e incentivo à amamentação na primeira hora de vida que promovem conforto à 

mulher repercute de forma benéfica na saúde do bebê (RAMOS e cols., 2018). 

 Embora tais ações estejam bem delineadas do lado profissional, Ferreira e cols. (2017) 

traz para discussão que embora as parturientes avaliem como satisfatória a qualidade da 

assistência, também classificaram condutas como boas, aquelas que são desencorajadas por 

serem intervencionistas, contrapondo o ideal humanizado, sendo necessário percorrer um 

caminho longo para desconstrução e consciência sobre o que é cuidado humanizado partindo 

do ponto de vista dessas mulheres.  

 A partir de então o objeto do presente estudo refere-se às Tecnologias Não Invasivas 

do Cuidado em Enfermagem Obstétrica no contexto do trabalho de parto, tendo como 

questões norteadoras: 

1. “Quais as tecnologias não invasivas do cuidado em enfermagem obstétrica existentes 

que auxiliam o processo de trabalho de parto?” 

2. “Qual a repercussão sobre as Tecnologias Não Invasivas do Cuidado em Enfermagem 

Obstétrica frente às puérperas faz quando aplicadas, durante o trabalho de parto?” 

 O estudo é justificável pelo perfil dos partos que seguem na contramão das 

recomendações mundiais sendo as práticas medicalizadas ainda muito utilizadas associadas ao 

risco do binômio mãe-bebê, tornando necessária a discussão e implantação de um novo 

modelo de assistência incluindo e validando as práticas humanizadas (BRASIL, 2017a; 

FIOCRUZ, 2011). 

 O encorajamento acerca do parto normal é uma característica marcante sobre a 

humanização como tendência. Os benefícios do parto vaginal giram em torno do custo para o 

sistema de saúde, melhor recuperação para a mulher e oportuniza contato entre o binômio 

mais precocemente – indo na direção contrário ao que acontece na cirurgia cesárea uma vez 

que o bebê acaba sendo introduzido à fórmula para evitar hipoglicemia, pois o contato com a 

mãe costuma demorar (TEIXEIRA; BASTOS, 2009; CAMPOS e cols., 2016). 

 O processo de parturição brasileiro ainda caminha de forma extremamente 

medicalizado como diz o Sumário Executivo Temático Nascer no Brasil (FIOCRUZ, 2001). 

Sendo assim, que tipo de assistência está sendo prestada às parturientes mesmo com tantos 

incentivos? O que consideram experiência boa?  

 A partir do estudo de Silva (2016) é possível questionar o que essas mulheres 

entendem por cuidado humanizado e se compreendem o significado dessa linha de cuidado, 
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afinal categorizam como excelente a experiência mesmo quando há intervenções sem validade 

científica. Qual seria a interpretação de boa hora durante o partejar? Durante o pré-natal 

conseguimos munir essa gestante de informações de qualidade? 

 A relevância do estudo se dá através da necessidade de aprofundamento sobre o tema 

pela ótica do sujeito do cuidado, através do debate da temática, pois é o centro de um 

momento significativo para a mulher precisando o profissional enfermeiro obstetra ser 

altamente capacitado, para atuar inclusive como barreira de eventos como a violência 

obstétrica que permeia o modelo medicalizado (NASCIMENTO, 2018) e contribuição para o 

Grupo de Pesquisa em Saúde Integral da Mulher e do Recém-Nascido e pela perspectiva da 

mulher espera-se a construção espaços de informação sobre as tecnologias que auxiliam e 

buscam oferecer bem-estar neste cenário. 

 Para que se torne possível responder essas questões, definiu-se como objetivos:  

- Descrever as TNICEOs que existem no cenário de pesquisa durante o período deste 

trabalho; 

- Compreender as repercussões do uso das TNICEOs, no trabalho de parto, pela parturiente. 
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2.  REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 PARTURIÇÃO AO LONGO DO TEMPO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS EM 

APOIO À MULHER 

 O processo de engravidar é entendido como um fenômeno fisiológico, sociocultural e 

que sofre interpretações de acordo com o tempo e as pessoas envolvidas podem ser 

modificadas. Por um longo período se entendeu que era um acontecimento exclusivo das 

mulheres onde havia a parturiente, uma rede de apoio feminina e as parteiras/curandeiras. Em 

meados do século XX com a criação de hospitais e maternidades e estabelecimento da 

obstetrícia como ciência possibilita a entrada do homem/figura médica neste cenário. Esse 

movimento de abertura para o profissional médico afasta a figura feminina do protagonismo 

do parto que até então papel predestinado à ela (GOMES e cols., 2018). 

 Há tempos, existe um modelo social que dificulta o protagonismo da mulher em vários 

aspectos da vida incluindo a saúde onde ela perde seus direitos em detrimento da maternidade 

e seu corpo, segurança e vontades não valem e a desobediência configura risco para a vida do 

bebê sendo usado como um gatilho para amedrontá-la e impor uma assistência tradicional  

(BRASIL,2000; ZORZAM; CAVALCANTI, 2016). 

 Tendo essa consciência o Brasil instaurou programas reguladores voltados para a 

saúde materna-infantil, no século passado e que, no decorrer da história se transformou em 

política nacional, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) de 

2004 que separou a saúde da mulher da infantil, atua na prevenção, diagnóstico, tratamento e 

reestabelecimento de doenças do aparelho reprodutivo e neoplasias e ainda trata de questões 

de gênero, etnia e de mulheres privadas de liberdade (BRASIL, 2004). 

 Esses programas datados de meados da década de 70 e 80 e posteriormente a política 

têm em comum os objetivos de redução de morbimortalidade materna e infantil, por exemplo, 

pois se entende que o modelo obstétrico não contempla os sujeitos do cuidado e foram 

publicadas em conjunto diretrizes para garantia da assistência e qualidade da mesma. A OMS 

lançou em 1985 o documento Appropriate Technology for Birth que versa sobre as boas 

práticas de atenção ao parto e nascimento, incentiva adoção de algumas medidas e 

desencoraja outras. Cabe salientar que mais de 30 anos após sua publicação e atualizações a 

temática ainda é amplamente discutida e permanece in voga e foi uma publicação que 

embasou diversas políticas como PNAISM e Rede Cegonha (WHO, 1985; BRASIL, 2004; 

BRASIL, 2011). 
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 Pereira e cols. (2018) destacam em seu estudo que a publicação da OMS trouxe para 

discussão um novo modelo de assistência inserindo outros profissionais questionando a 

centralidade do médico, desmedicaliza um acontecimento fisiológico e resgata a autonomia da 

mulher visando a melhoria da atenção à saúde da mulher e criança. 

 Nos anos 2000 o Ministério da Saúde lançou o Programa de Humanização do Pré-

Natal e Nascimento (PHPN) que objetiva priorizar o acesso, cobertura e qualidade do pré-

natal, assistência ao parto, nascimento e puerpério às gestantes e Recém-Nascido (RN) sob a 

perspectiva da cidadania e cuidado humanizado. PHPN entende como humanização a adoção 

de procedimentos seguros e benéficos para mãe e filho, evitando práticas intervencionistas e 

comprovadamente desnecessárias e que acarretam danos ao binômio (BRASIL, 2000). 

 Tedesco e cols. (2004) mencionava a questão da liberdade de escolha baseada na 

informação que muitas vezes é restringida ou manipulada em vista dos procedimentos 

demandados pela clínica. O estudo mostra que a mulher e, consequentemente, seu 

protagonismo são deixados postos de lado quando o ideal e recomendado é que ela seja 

ouvida mesmo quando a assistência tradicional se faz necessária. Todo procedimento deve ser 

informado e consentido.  

 O trabalho de parto tem dois momentos históricos muito marcantes: a ida para os 

centros hospitalares e valorização do saber enquanto ciência e, depois, o movimento de busca 

pela compreensão do corpo que sente e a mente que precisa ser inserida no cuidado, 

entendendo que a mulher que busca um hospital para parir busca também conforto e deposita 

sua confiança esperando que ali ela seja amparada (BRASIL, 2017b). 

 Existem modelos de assistência caracterizados pela alta medicalização, humanização e 

o modelo misto estando o Brasil enquadrado no primeiro modelo que é carregado de 

intervenções como: episiotomias, puxo dirigido, manobra de Kristeller, uso indiscriminado de 

ocitocina endovenosa e posição litotômica impedindo a movimentação e seu poder de escolha 

que afetam o bem-estar e segurança dessa mulher e bebê – intervenções que podem ser 

caracterizadas como violência obstétrica (JUAREZ e cols., 2012).. 

 Pensando em melhorar a qualidade da assistência o Ministério da Saúde facilitou os 

cursos e entrada de enfermagem obstétrica figura capaz de humanizar a assistência durante os 

momentos de pré-natal, parto e puerpério com qualidade como propõe a PHPN (ANDRADE; 

AGGIO, 2014) e utilizar métodos não farmacológicos da dor – que Sauls (2004) aponta que 

ainda apresenta falhas, pois não é dada a devida ênfase para apropriação dessas práticas que 

tornam a mulher segura, capaz de realizar escolhas e promovem bem-estar atuando como 

barreira de eventos como a violência obstétrica. 
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 A partir desse movimento, é facilitada a inserção das enfermeiras obstétricas como 

profissionais intimamente ligadas ao atendimento humanizado pelo Ministério da Saúde 

através da edição da portaria 2815/98 incluindo-a no parto normal sem distócia (BRASIL, 

1998).  

 Além do inventivo dos cursos de residência ampliados, o município do Rio de Janeiro 

adota em 2011 a Rede Cegonha que articula um novo modelo de atenção obstétrica 

humanizada, os profissionais e a gestão objetivando redução da morbimortalidade materna e 

infantil, planejamento familiar, parto e nascimento e pós-parto e acompanhamento da criança 

até 24 meses (BRASIL, 2011; REIS, 2015). 

 É sabidamente que a parturição é um momento singular e que existe uma parte desse 

processo que é constituída pelo saber popular que se constrói a partir do relato de outras 

mulheres que passaram por essa experiência (CAVALER e cols., 2018). 

 No estudo de Cavaler (2018), é possível observar que as mulheres construíram a partir 

de relatos e vivências sentimentos dicotômicos sobre o parto, sendo uma parte negativa – 

relacionado a dor e medo - e outra positiva – levando em consideração participação da 

mulher, segurança e informação. As pesquisadoras ainda concluem que se faz necessário que 

a equipe seja capacitada para informar e manejar sentimentos como medo e ansiedade e nunca 

sobrepor interesse profissional às opiniões das mulheres, afinal o sentimento construído é de 

extremo impacto na vida daquela mulher e de outras. É válido o questionamento: no pré-natal 

conseguimos alcançar essas mulheres criando laços e tornando o processo significativo 

tornando o espaço construtivo ou atuamos apenas no sentido biomédico focados apenas na 

doença? 

2.2 TECNOLOGIAS NÃO INVASIVAS DO CUIDADO EM ENFERMAGEM 

OBSTÉTRICA (TNICEO) 

 Em publicação de Progianti e Vargens (2004) a tecnologia é entendida como todos os 

procedimentos e técnicas utilizados pelo profissional enfermeiro na assistência. Quando 

falamos sobre TNICEO podemos imprimir que se trata dos cuidados prestados à mulher sob o 

prisma da desmedicalização do parto. 

 Sauls (2004) demonstrou que a experiência do parto pode ser classificada como 

positiva e negativa sendo esta percepção afetada através do papel da enfermeira e das 

tecnologias e suas mais variadas formas que ela emprega capaz de influenciar a experiência 

culminando inclusive na decisão de amamentar seu bebê. 
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 Estudos apontam que práticas da Assistência Tradicional (AT) como infusão de 

ocitocina intravenosa, rompimento das membranas, apagamento do colo uterino e corte do 

períneo – relacionadas à mulher – e aspiração de vias aéreas, segurar o RN pelos pés para 

expulsão rápida de fluidos nos pulmões são desencorajadas por diversos órgãos como OMS e 

oferecem riscos aos sujeitos do cuidado (REIS, 2015). 

 Abre-se, então, espaço para as TNICEO como alternativa para controle álgico, resgate 

e protagonismo feminino, autoconhecimento e quebra do processo de trabalho enrijecido 

pautado no modelo biomédico conferindo, sobretudo, segurança e acolhimento no cuidado. 

 Adams e Bianchi (2008) listaram TNICEOs e classificaram em categorias como são 

apresentadas no quadro a seguir:  

Quadro 1 –TNICEO, de acordo com Adams  

FÍSICO 

Controle de ambiente Controle da temperatura da sala, controle de barulhos, controle de 

odores, personalizar com itens pessoais. 

Posicionamento, primeiro estágio 

do trabalho de parto 

Dança lenta, deambulação, agachamento, posicionar em Semi-Fowler, 

posicionar em Sims.  

Posicionamento, segundo estágio 

do trabalho de parto 

Joelho-no-peito, agachamento, posicionar em Semi-Fowler, posicionar 

em Sims. 

Toque Massagem, pressão 

Aplicação de frio e quente Uso de compressas frias, uso de compressas quentes e cobertores 

Higiene  Prover banho; higiene oral, perineal 

Hidroterapia Banho de aspersão e banheira 

Eliminação urinária  Estimular eliminação urinária e deambulação para o banheiro 

Nutrição Prover raspinhas de gelo e/ou pirulitos 

Cuidado do parceiro Respeito, controle do ambiente, conforto físico 

EMOCIONAL 

Distração Ponto visual focal, visualização, hipnose, incentivar rituais do cliente 

Atitude de cuidado efetivo Verbal: uso de afirmações positivas, tom suave, voz calma, palavras 

encorajadoras. Não verbais: contato visual, atenção devida. 

Presença da enfermeira Presença física, estabelecer confiança previamente 

Uso terapêutico do humor Guiar a cliente para perceber aspectos cômicos do parto,  

Espiritualidade Incentivo de práticas como reza/oração, meditação e citar escrituras. 

Reorientação Transformar pensamentos negativos em positivos 

INFORMAÇÃO 

Técnicas de comunicação efetiva Verbal: escolha apropriada de palavras, reflexão, escolha de palavras 

culturalmente sensíveis. Não verbal: gestos, linguagem corporal,  

Instrução Respiração: padrão respiratório; Técnicas de relaxamento: progressiva, 
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tecnológica, toque.  

Informação Rotina: familiarizar com o redor, plano de cuidado, interceptar jargão 

médico. Procedimentos: Alívio álgico não farmacológico, monitoração 

fetal eletrônica 

Cuidados do parceiro  Explicar procedimento, atualização do progresso 

APOIO 

Transmitindo respeito  Assegurar privacidade, prover informações completas, oferecer 

cuidado desprovido de julgamentos, proteger direito dos pacientes,  

Assegurar segurança Apoiar cliente para que expressar emoções positivas e negativas, 

prover segurança física e emocional. 

Reconhecer as expectativas da mãe 

em relação ao trabalho de parto e 

nascimento 

Ouvir seus anseios: encorajar a mulher a expressar suas necessidades, 

medos e ansiedade; dar tempo para que ela faça escolhas. Plano de 

parto: apoiar seus desejos com palavras e ações, negociar com a equipe 

pelo bem dela, comunicar o plano para outros profissionais. 

Resolução de conflitos Incentivar o comportamento de resolução de problemas 

Cuidados do parceiro Definir expectativas do parceiro, encorajar que ele apoie a parturiente 

Fonte: Adams; Bianchi (2008). 

 A ideia da inserção das tais tecnologias não é erradicar os procedimentos, mas sim 

utilizá-los somente quando necessário e com indicação médica, pois entende-se que o uso 

rotineiro e sem critérios oferecem riscos à mãe ao bebê (CRIZÓSTOMO; NERY; LUZ, 

2007). 

 Os dados mais recentes disponíveis no DATASUS mostram que cerca de 55% dos 

partos foram cesáreos e 44% vaginal. Desses 44%, é possível afirmar que são medicalizados e 

devidamente dolorosos em decorrência das intervenções como amniotomia, episiotomia e 

ocitocina endovenosa resultando numa experiência desagradável para essa mulher (BRASIL, 

2017a; SILVA e cols., 2017). 

 O parto é permeado pela dor, de fato, principalmente nas duas primeiras fases: latente 

– que compreende dilatação até 4 centímetros com contrações regulares; e ativa – dilatação do 

colo do útero atinge 10 cm e culmina com a expulsão do feto. É necessário que o profissional 

que assiste essa mulher trabalhe para otimizar essas contrações – principalmente na fase 

latente-, alivie a dor e a prepare para as próximas fases do parto (NASCIMENTO e cols., 

2017). 

 O alívio não-farmacológico da dor é crucial para o enfrentamento desse processo e 

caracterização de um bom parto para essa mulher, pois a sensação álgica é permeada por 

medo e insegurança (CAVALER e cols., 2018). 
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 As TNICEOs surgem como alternativa para as mulheres no enfretamento da dor, 

podendo ser combinadas e avaliadas em que momento as aplicar. Além disso, as enfermeiras 

lançam mão desse recurso como reconhecimento da mulher como protagonista e validação e 

distinção da sua prática no campo obstétrico (PROGIANTI; VARGENS, 2004). 

 O manejo da dor é crucial pois as mulheres brasileiras costumam associar a dor, medo 

e ameaça à vida do parto ao desfecho negativo do trabalho de parto vaginal. Quando essas 

parturientes são informadas, amparadas e passam a conhecer suas possibilidades, elas se 

sentem mais seguras para assumir suas posições e vontades sobre o parto planejado e desejado 

(ZANARDO, 2017).  

 Embora seja crucial para enfrentamento da dor e sensação se segurança, o 

conhecimento das então gestantes acerca dessas metodologias é deficiente. Usá-las durante o 

parto é uma das formas de humanizar, ofertar e auxiliar na compreensão e aplicabilidade das 

TNICEOs é uma que tem se mostrado deficiente. Como essa parturiente pode solicitar algo 

que não conhece? Mesmo que seja empregada, a tecnologia não é reconhecida como tal é 

possui um papel inédito (ALMEIDA; ACOSTA; PINHAL, 2015).  

  

2.3 AÇÕES E PRÁTICAS DA ENFERMEIRA OBSTÉTRICA QUE UTILIZA AS 

TECNOLOGIAS NÃO INVASIVAS DO CUIDADO EM ENFERMAGEM 

OBSTÉTRICA 

 A enfermeira obstetra é inserida no acompanhamento dos partos desde 1998 com a 

publicação da Portaria 2.815 e objetiva redução das intervenções, promoção da humanização 

e segurança (BRASIL, 1998). 

A resolução do COFEN 516/2016 no artigo 3 parágrafo V versa sobre a adoção de 

“práticas baseadas em evidências científicas como oferta de métodos não 

farmacológicos de alívio da dor, Liberdade de posição no parto, preservação da 

integridade perineal do momento da expulsão do feto, contato pele a pele mãe 

recém-nascido, apoio ao aleitamento logo após o nascimento, entre outras, bem 

como o respeito às especificidades étnico-culturais da mulher e da sua família” 

(BRASIL, 2016, p. 4). 

 Em 2017, o Ministério da Saúde publicou as Diretrizes de Parto Normal apontando o 

que deve ou não ser comum da prática profissional. São algumas atividades que podem ser 

ofertadas durante as primeiras fases do trabalho de parto como métodos não-farmacológicos 

para alívio da dor: Sempre que possível oferecer à mulher imersão em água; técnicas de 

massagem (e encorajar o acompanhante); técnicas de relaxamento no trabalho de parto, se 
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houver um professional habilitado e disponível, realizar acupuntura; apoiar que sejam tocadas 

músicas de escolha da mulher durante o trabalho de parto; hipnose, se houver professional 

habilitado para tal; encorajar uso de aromaterapia e áudio-analgesia e oferecer os métodos não 

farmacológicos antes dos farmacológicos (BRASIL, 2017b). 

 Osório, da Silva Júnior e Nicolau (2014) realizaram um estudo avaliando a efetividade 

dos métodos não-farmacológicos no alívio da dor do parto através de uma revisão sistemática. 

Os achados são comumente encontrados na assistência da enfermeira obstetra tais como: 

massagem; aromaterapia; banho de imersão; música e acupuntura; acupressão, hipnose e 

eletroestimulação transcutânea – sendo essa última desencorajada pelo manual de Diretrizes 

para Parto Normal, a seguir: 

Quadro 2 – Adaptado de Osório, da Silva Júnior e Nicolau (2014) efetividade dos métodos 

não farmacológicos. 

Método/Tecnologia Efetividade 

Massagem 

Efetiva na redução da dor em todas as fases do 

trabalho de parto e as mulheres ainda demonstraram 

maior satisfação com o alívio da dor. Além disso, a 

massagem reduziu o nível de estresse e ansiedade e 

não interfere no tipo nem evolução do parto. 

Aromaterapia 

Utilizáveis em partos cesáreos e vaginais, não houve 

alteração na duração do trabalho de parto, redução da 

dor mais evidente em nulíparas, redução da ansiedade 

e medo. 

Banhos de imersão 

Efeito de redução nas taxas de analgesia epidural, 

redução da dor ainda inconclusiva e necessário 

entender melhor sua contribuição na fase ativa, 

parturientes relatam satisfação, promoção de liberdade 

de movimentos e sem alteração na duração do trabalho 

de parto. 

Música 

Foi observado que após o uso dessa tecnologia, as 

mulheres sentiam a necessidade de complementar com 

outros métodos de alívio e a redução da dor teve pouca 

evidência. 

Acupuntura, acupressão, hipnose e eletroestimulação 

transcutânea 

Redução da dor, redução dos níveis de ansiedade e 

satisfação foram maiores com acupuntura e acupressão 

e as mulheres referem baixa eficácia para alívio da dor. 

Fonte: Osório; da Silva Júnior; Nicolau, 2014. 
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 Silva e cols. (2017) apontam que é necessário que a enfermeira obstétrica lance mão 

dos recursos discutidos como ferramenta de trabalho e estudos para otimizar a aplicação das 

tecnologias, ao instrumentalizar a mulher, a profissional presta cuidado humanizado e 

estabelece relação de parceria. 

 Ainda que com todo o aparato legal validando a atuação da enfermeira obstetra, ela 

ainda é desafiadora, afinal tem sua materialização num cenário com expectativas das 

parturientes, dos acompanhantes e da equipe multidisciplinar (SANTOS e cols., 2018). 

 Almeida, Acosta e Pinhal (2015) ressaltam que as metodologias de alívio da dor são 

mais empregadas por enfermeiras, possuem sua validade e são consideradas positivas pelas 

mulheres, porém é necessária maior produção científica acerca dos acontecimentos para 

compreender melhor e mudar o fato que existe uma deficiência na assistência já que gerar 

informação deve ser paralelo à assistência.  
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3. METODOLOGIA 

 Estudo qualitativo descritivo exploratório abordou puérperas que tiveram parto normal 

no Hospital Maternidade Fernando Magalhães do município do Rio de Janeiro, na zona Norte 

do estado - Inaugurado em 1995, a instituição acompanha mulheres desde o pré-natal até o 

parto e hoje integra a Rede Cegonha. Os critérios de inclusão permitiram mulheres acima de 

18 anos alocadas no alojamento conjunto e excluiu aquelas que eram menores e passaram por 

um parto cesáreo e tiveram uma gestação atual de alto risco obstétrico. 

 Num primeiro momento, o estudo contaria com 15 participantes e posterior análise do 

prontuário, porém a pandemia causada pelo novo Coronavírus causou impacto no N=10 do 

estudo tendo em vista que a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa apenas liberou o 

estudo apenas dias antes do início do isolamento. Das 10 (dez), 2 (duas) foram coletadas 

pessoalmente e as demais 8 (oito) foram entrevistadas através de formulário online via Google 

Forms®. A essas participantes foi oferecida a oportunidade de participar da pesquisa através 

de busca ativa no alojamento, por uma Enfermeira do Centro de Estudos – uma parceria 

possível pelo grupo de estudos em saúde da mulher. As que demonstraram interesse, 

permitiram contato, através de WhatsApp para receber o link para responder o formulário. 

 A coleta de dados se deu a partir de uma entrevista com perguntas fechadas para 

caracterização das participantes e utilização das tecnologias no parto e 2 (duas) perguntas 

abertas relacionadas ao partejar e suas experiências com métodos não farmacológicos para 

alívio da dor.  

          Em um segundo momento, foi realizado a coleta de dados dos prontuários das 

participantes referentes aos procedimentos realizados, durante o parto destacando as TNICEO 

utilizadas pela equipe de saúde. Os mesmos foram coletados por acadêmica de enfermagem 

treinada. 

 Para tratamento e análise dos dados da segunda parte do questionário, foi utilizada a 

proposta por Bardin (2011) que consiste em 3 fases: 1 - Pré-análise que consiste uma leitura 

flutuante e elaboração de hipóteses; 2 - Exploração: o material foi melhor aprofundado 

destacando termo ou fragmentos com semelhança reunidos como Unidades de Registro (URs) 

agrupados em um quadro. Depois para fins de representação do conteúdo as mesmas foram 

agrupadas em Unidades de Registro (USs). Por fim, na etapa 3 há interpretação de tais 

unidades. Após avaliação das unidades de registro e significado, buscou-se construir 

categorias que atendessem aos objetivos listados no início deste estudo permitindo 

aproximação com a fala fomentando a discussão a seguir (CORTEZ, 2009). 
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 A primeira parte da entrevista foi dividida em categorias como Idade, Situação 

conjugal, Histórico obstétrico, Escolaridade, Renda e Profissão. A segunda foi trabalhada pela 

análise de conteúdo de Bardin e da exploração emergiram três categorias para discussão: 

Categoria 1 - Desconhecimento das TNICEO e a desconstrução do cuidar. 

Categoria 2 – Métodos não farmacológicos para alívio da dor no trabalho de parto: 

conhecimento e percepção do ponto de vista das puérperas. 

Categoria 3 – Carência de identificação sobre o que foi utilizado torna o parto ruim? 

 Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de 

Medicina pertencente à Universidade Federal Fluminense, no qual obteve aprovação CAAE: 

28151319-3 em cumprimento da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Durante o 

curso dessa pesquisa, nenhuma participante sofreu danos, e todas tiveram sua privacidade 

respeitada, e para preservá-las de possíveis identificações adoto a letra P e número 

subsequente, de acordo com ordem das entrevistas. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Diante do exposto apresenta-se a seguir a caracterização das participantes para melhor 

compreensão e colaboração das mesmas durante a discussão dos dados coletados primeira 

parte da entrevista semiestruturada. Fizeram parte desse estudo 10 (dez) puérperas, acima de 

18 (dezoito) anos internadas no alojamento conjunto do Hospital Maternidade Fernando 

Magalhães e que tiveram parto vaginal. 

 A idade das participantes (N=10) girou entre 18 e 41 anos, com uma concentração 

maior (70%) entre 21 e 28 anos, como demonstrado no gráfico de colunas a seguir. 

 

Imagem 1 - Gráfico de colunas acerca da faixa etária das participantes 

Fonte: Autoras, 2020.  

 Quanto à situação conjugal 70% era solteira, 20% estavam sob união estável e apenas 

10% era casada. Nenhuma participante assinalou ‘divorciada’. O histórico obstétrico 

demonstrou que 4 eram primíparas; das multíparas duas mulheres eram tiveram uma gestação 

anterior, três tiveram duas gestações prévias e apenas uma passou por três gestações 

antecedentes.  

 Relacionado ao número de consultas, 80% realizou 6 ou mais consultas – número 

preconizado pelo MS devendo a primeira acontecer no primeiro trimestre de preferência com 

captação precoce, ou seja, até 12 semanas; duas no segundo trimestre e três no último. Uma 

realizou 5 consultas e outra realizou apenas 2. O acesso à rede precisa ser claro para gestante 

para realização do pré-natal, principalmente, na pandemia do Covid-19 onde gestantes foram 

classificadas pela OMS como grupo de risco. Profissionais da atenção primária precisaram e 

precisam repensar a gestão do cuidado adaptando fluxos e formas de atendimento para que o 
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acompanhamento não seja prejudicado aconteceu com P9 que teve apenas duas consultas 

(ESTRELA e cols., 2020). 

 Somente uma puérpera obteve diploma de ensino superior completo e consequente 

possui a maior renda do grupo (1-5 salários mínimos). A partir da exploração do material da 

análise de conteúdo de Laurence Bardin (2011) cada pergunta gerou um quadro com unidades 

de registro e significado. O primeiro quadro deu origem a duas primeiras categorias que serão 

discutidas a seguir.   

Quadro 3 – URs e USs da pergunta 1 da aproximação com a temática. 

Pergunta 1 Unidade de registro 

(URs) 

Quantidade Unidade de significado (USs) 

Que métodos de alívio 

para dor durante o 

trabalho de parto você 

teve à sua disposição?  

Não houve/Não foi 

utilizado/Não teve à 

disposição/Nenhum 

4 Desconhecimento dos diferentes métodos 

não farmacológicos. Falta de oferta pelos 

profissionais. Comportamento arcaico de 

não gritar para não virar alvo de violência 

obstétrica. 

Ocitocina 1 Percepção precipitada da tecnologia 

invasiva/dolorosa como cuidado  

Banho/Banho quente 3 Tecnologia não invasiva: 

hidroterapia/higiene 

Massagem/Massagem 

com óleo 

3 Tecnologia não invasiva: toque ou pressão 

Em que momento do 

parto utilizaram esses 

métodos de alívio da 

dor? 

Não houve 0 Nenhuma puérpera foi capaz de identificar 

o período que a tecnologia foi utilizada 

Fonte: Autoras, 2020.  

CATEGORIA 1 - DESCONHECIMENTO DAS TNICEO E A CONSTRUÇÃO 

EQUIVOCADA DO CUIDAR 

 Na primeira unidade de registro, onde as puérperas sinalizaram não terem utilizado 

nenhuma tecnologia abre-se espaço para análise dos motivos dessa fala. Durante o pré-natal, 

um dos temas a serem abordados é sobre o que esperar do trabalho de parto, parto e pós-parto 

principalmente a dor e o seu manejo (BRASIL, 2012).  

 Nesse contexto, é preciso abordar o controle álgico, uma das principais preocupações 

das gestantes ofertando informações sobre as TNICEOs e suas mais variadas modalidades e 

aplicações. A inserção da enfermeira obstétrica busca humanizar o processo e aliviar a dor 

que gera estresse durante o partejar (DIR e cols., 2018).  
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 Todavia, essas mulheres ainda na qualidade de gestantes, receberam essas 

informações? Adams e Bianchi (2008) classificam a informação como uma tecnologia de 

cunho emocional sendo a falta dela prejudicial para tomada de decisão pela via de parto 

invasiva, manejo da dor e falha no reconhecimento de um método de alívio mesmo quando 

ele foi aplicado. 

  A décima participante, em particular, verbaliza na primeira pergunta aberta ter pedido 

pela episiotomia, mas como não foi efetuada pela equipe a mesma sinaliza que não teve 

acesso aos métodos supracitados. 

“[...] porque como eu já tive experiência eu levantei, fiquei debaixo 

do chuveiro com água morna na barriga, nas costas pra aumentar 

dilatação” (P10) 

 Em análise posterior de sua fala na segunda pergunta ela menciona uso da 

hidroterapia. Essa fala reflete um fator determinante para o processo de parturição: pré-natal – 

a puérpera teve acesso à apenas duas consultas em razão da pandemia pelo COVID-19. A 

mesma puérpera em seguida pede pela episiotomia. 

“[...] nasceu junto com a mãozinha aí ficou um pouquinho entalado. 

Aí eu pedi pra ela "me corta, me corta!" ela "não pode mais, P10, 

calma!” (P10) 

 A PHPN (2000) busca diminuir intervenções desnecessárias, para tal, existe o 

movimento de entrada e valorização da presença da Enfermeira Obstétrica que oferta e 

estimula essas tecnologias que buscam devolver o protagonismo da mulher, contribui para 

construção de laço entre o binômio mãe-bebê e lembranças positivas. A fala dessa mulher 

revela uma desconexão com o que o movimento de humanização busca. Essa interpretação 

equivocada da episiotomia como cuidado surge produto do gap de oferta de recursos e 

informações que ela deveria receber durante o pré-natal. 

Atualmente, a episiotomia é desencorajada como prática rotineira, porém na década de 

90, 9 em cada 10 mulheres sofriam essa intervenção (COHEN; LIMA, 2015). Ou seja, essa 

fala é produto de uma mulher inserida numa sociedade que acabou por entender que ser 

submetida a esse procedimento era algo tão comum que ela poderia clamar por ele. 

Depois de mais de 100 anos do início de sua defesa para prevenção de trauma no 

assoalho pélvico, o procedimento ainda muito utilizado ao redor do globo é visto como uma 

agressão e desrespeito aos direitos sexuais e reprodutivos da mulher, como uma ferramenta de 
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manipulação uma vez que a maioria dos profissionais faz uso sem consentimento por parte da 

mulher. Sua indicação precisa ser avaliada pela clínica e é preciso munir as mulheres ainda 

enquanto gestantes de informações para que não sejam conduzidas de forma precipitada e 

incorreta podendo causar-lhe consequências pro resto da vida (COSTA; CÉSAR; SILVA, 

2016). 

O documento Diretrizes de Parto Normal (2017) explicita ainda sobre a necessidade de 

gestores adequarem instalações para prover infraestrutura que abrace as mais variadas formas 

de métodos não farmacológicos para alívio da dor e norte para que os profissionais ofereçam 

tais alternativas para a parturiente.  

Além da estrutura e informação que são necessárias para que eventos como este não se 

multipliquem, o profissional deve tornar acessível para essa mulher as indicações desse 

procedimento para que o desconhecimento dela e a postura por vezes biomédica não abra 

espaço para procedimentos invasivos (FRIGO e cols., 2014).  

Paralelamente à fala puérpera anterior (P10), uma participante mencionou a ocitocina 

que se destaca por não se encaixar na categoria não farmacológica.  

“[...] com a ocitocina aplicada eu me senti melhor, me ajudou ter 

menos horas de trabalho de parto.” (P3) 

O uso de ocitocina sintética foi inserido nas condutas de forma rotineira dentro do 

processo parturitivo. Fato é, elas reduzem o tempo de TP e menos horas de dor conduzem 

puérperas ao pensamento que por ter durado menos a experiência foi melhor. Outra 

constatação é que essa droga produz sensações álgicas mais intensas.  

Nucci, Nakano e Texeira (2018) trouxeram em seu estudo reflexões acerca do uso da 

ocitocina no Brasil desde sua síntese. O hormônio sintético usado de forma corriqueira 

proporcionou uma aceleração no trabalho de parto muito diferente do usual parto domiciliar – 

comum na época já que o acesso a unidades de saúde era reduzido. O artigo explicita que o 

uso da medicação jamais é individualizado e geralmente caminha com realização de enema, 

tricotomia dos pelos pubianos, amniotomia, verticalização dessa mulher compondo uma 

assistência medicalizada. 

Embora muito disseminada na sociedade e transmitida na fala, através das redes que se 

formam quando uma mulher engravida pelo termo “soro na veia”, é preciso ofertar outras 

tecnologias aquelas anteriormente citadas que também possuem potencial para reduzir horas 

de TP como banho, bola suíça e massagem em conjunto (SANTOS e cols., 2012; 

MASCARENHAS, 2019) e que ajudam essa parturiente a lidar com a dor inerente ao 
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processo. Ao lançar mão de outras alternativas possibilitamos um parto mais humanizado e 

maior protagonismo através de decisões baseadas com conhecimento. 

Para encerramento desta categoria nos concentraremos no segundo momento da 

primeira pergunta onde as entrevistadas foram questionadas sobre o momento de aplicação do 

método e nenhuma puérpera conseguiu apontar o instante que foi utilizado com clareza. 

Apenas uma esboçou um ensaio de temporalidade, porém insuficiente.  

“Banho quente. A todo momento.” (P8) 

 O fato de nenhuma mulher conseguir relacionar o momento que as Tecnologias foram 

aplicadas vai em consonância com o trabalho Almeida, Acosta e Pinhal (2015) sobre o 

conhecimento das puérperas sobre os métodos existentes para alívio da dor onde houve 

relevante prevalência entre as que não ouviram falar sobre o assunto. As pesquisadoras 

ressaltam ainda um déficit qualitativo no acompanhamento gestacional como ruídos na 

comunicação entre paciente e profissional dado a falta de interesse ou conhecimento da 

aplicação dos métodos por parte do profissional. Afinal, não é possível reconhecer o 

desconhecido e, portanto, há falha no processo de humanização. 

CATEGORIA 2 - MÉTODOS NÃO FARMACOLÓGICOS PARA ALÍVIO DA DOR 

NO TRABALHO DE PARTO: CONHECIMENTO E PERCEPÇÃO DO PONTO DE 

VISTA DAS PUÉRPERAS 

As mulheres que conseguiram identificar destacar massagem ou massagem 

acompanhado de óleo e banho. A Massagem/Massagem com óleo entra na categoria toque. Os 

benefícios da massagem apontam baixo custo de aplicação, estimulação de vínculo, 

relaxamento e redução do estresse. Esta ainda pode estar acompanhada de outras tecnologias 

como respiração possibilitando autonomia no controle álgico (SANTOS e cols., 2020; 

SOUSA e cols., 2020a). 

Embora esta seja uma TNICEO que precisa de um par extra de mãos, se mostra 

eficiente de acordo com estudos, vem sendo cada vez mais utilizada e pode proporcionar 

desde relaxamento e prazer até maior sintonia com o acompanhante de escolha uma vez que 

essa pessoa pode auxiliar a parturiente no processo (SOUSA e cols., 2020a). 

Com a criação da lei 11.108/2005 que garante à mulher um acompanhante de sua 

escolha durante o trabalho de parto, parto e pós-parto, as mesmas passam a contar com um 

suporte segundo Adams e Bianchi também configura um método não farmacológico de alívio 

da dor. A presença de um familiar pode transmitir calma e conforto no meio de um ambiente 
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hospitalar que pode causar medo no meio de um processo desconhecido que é o parto. Este 

ator pode auxiliar durante o manejo da dor e durante análise de prontuário 100% teve um 

acompanhante. Afinal, por que nenhuma apontou suporte como um aliado? Como supracitado 

não há possibilidade de apontar algo que é desconhecido (ALMEITA; ACOSTA; PINHAL, 

2015). 

Um estudo avaliou a percepção dos profissionais de saúde acerca do acompanhante em 

uma maternidade pública do Piauí sendo eles enfermeiros, médicos, fisioterapeutas e técnicos 

de enfermagem. Nele, fica evidente a importância emocional que um acompanhante possui 

para a mulher que está para parir sendo necessário que essa pessoa seja informada também 

para que este não seja uma figura que prejudica a assistência (SOUSA e cols., 2020b).  

Levando em consideração que 90% das entrevistadas teve como acompanhante o 

companheiro cabe ressaltar o valor do pré-natal do parceiro que tem por objetivo 

envolvimento consciente e ativo de homens de qualquer faixa etária em todas as ações 

voltadas ao planejamento reprodutivo e contribuir para a ampliação e a melhoria do acesso e 

acolhimento desta população aos serviços de saúde (BRASIL, 2016). 

Ainda como TNICEO temos o componente Banho/Banho quente que se enquadra em 

higiene e hidroterapia (ADAMS; BIANCHI, 2008). Segundo Sousa e cols. (2020a) a uso da 

água promove sensação de bem-estar e relaxamento; quando quente promove vasodilatação 

com reversão da resposta nervosa simpática. É recomendado que a cliente usufrua dessa 

modalidade em trabalho de parto ativo (dilatação > 5cm) do contrário temos desaceleração do 

trabalho de parto em decorrência do relaxamento muscular. 

Vale destacar que nem todas as unidades de saúde distribuídas pelo país vão 

disponibilizar banheira para imersão, mas o banho de aspersão é uma possibilidade e a 

temperatura e período de uso ficam ao agrado da usuária. Essa é uma modalidade que 

viabiliza a associação de outras como a bola suíça e ainda massagem. Um estudo apontou o 

uso da bola ainda com menor duração do Trabalho de Parto (TP) e o uso das três supracitadas 

com menor necessidade de métodos farmacológicos (MASCARENHAS et at, 2019). 

O quadro a seguir aponta para análise textual da fala das participantes e apresentação 

de URs e USs de onde emergiu a categoria 3 - Não conseguir identificar o que foi utilizado 

torna o parto ruim? Avaliação baseado no atendimento e profissionais. 
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Quadro 4 – URs e USs da pergunta 2 da aproximação com a temática. 

Pergunta 2 Unidade de registro 

(URs) 

Quantidade Unidade de significado 

(USs) 

Depois da sua experiência aqui 

na maternidade durante seu 

trabalho de parto, que 

sentimentos e percepções você 

pode expressar a partir dessa 

vivência?  

 

 

Medo/insegurança 2 Desconhecimento sobre os 

períodos do parto. 

Segurança/calma 2 A qualificação dos 

profissionais provê apoio 

emocional. 

Como você definiria a sua 

experiência com essa(s) 

tecnologia(s)? 

Experiência 

boa/maravilhosa 

4 Expectativas atingidas. 

Boa assistência 6 Profissionais atenciosos e 

presentes caracterizam um 

bom atendimento 

Não possui 

reclamações 

2 Experiência boa, todavia, não 

possui grandes destaques. 

Fonte: Autoras, 2020. 

CATEGORIA 3 - CARÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO SOBRE O QUE FOI 

UTILIZADO TORNA O PARTO RUIM? 

 Quando questionadas quanto aos sentimentos que experenciaram a partir do trabalho 

de parto naquela maternidade surgiram falas de medo/insegurança num primeiro momento e 

ao final da frase, de calma e segurança.   

“Tive muito medo e inseguranças, mas fui muito bem assistida pela 

equipe de enfermagem.” (P1) 

“No começo senti medo, pensei que não ia conseguir. Mas graças a 

equipe que me manteve calma, minha filha nasceu bem...” (P4) 

 É conhecido que o processo parturitivo sofreu mudanças ao longo dos anos e se tornou 

medicalizado substituindo o protagonismo e poder de decisão da mulher. A perda de 

autonomia com a produção de cuidado invasivo obtemos como resultado direto uma 

incidência elevada de partos cesáreos no Brasil. A via para resgate do protagonismo através 

do emponderamento para tomada de decisão vem a partir da postura de profissionais desde o 

acompanhamento da gestação até o momento do parto (KOTTWITZ; GOUVEIA; 

GONÇALVES, 2018). 
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  Ainda sobre o estudo supracitado é possível compreender que o desconhecimento das 

etapas que culminam no nascimento e a participação dessas parturientes é diretamente 

relacionado à abordagem durante o pré-natal e acesso às informações. Nota-se que mulheres 

com maiores níveis educacionais possuem maior disponibilidade de referências e 

consequentemente conhecimento acerca do ciclo gravídico-puerperal e poder de decisão. Para 

além disso, é necessário incluir a voz dessa mulher para torna-la ativa no processo tendo a 

Enfermagem Obstétrica papel fundamental no meio (KOTTWITZ; GOUVEIA; 

GONÇALVES, 2018).  

 Ainda que estivessem amedrontadas pelo desconhecido, P1 e P4 apontam que a equipe 

foi fundamental para o sucesso do parto. A condução da assistência com foco nas boas 

práticas objetiva benefícios para o binômio mãe-bebê estimulando sua participação e busca 

prevenir quaisquer tipos de agravo no pós-parto possíveis (RAMOS e cols., 2018).  

 Outra fala, dessa vez predominante, foi relacionada ao bom atendimento por parte dos 

profissionais.  

“No parto tive pessoas bastantes atenciosas e dispostas a ajudar. Não 

precisava pedir nada que as meninas ajudavam.” (P2) 

“[...] no trabalho de parto eu me senti segura pelos profissionais da 

saúde estarem a todo tempo me assistindo.” (P3) 

“Não tenho palavras para expressar o alto nível de comprometimento 

de todos os profissionais envolvidos.” (P6) 

“[...]respeitaram as minhas vontades e o meu corpo. Profissionais 

que me respeitaram e me incentivaram o tempo todo, o que fez a 

maior diferença no meu parto. (P8) 

“o atendimento aqui é muito bom, graças a Deus, os médicos desde 

os obstetras são muito bacanas. Tem total atenção todos os dias 

com a gente.” (P10)  

 Apesar de muito se falar em humanização, Cardoso e colaboradores (2020) trazem 

conceitos relacionados a esse movimento que transpassa a idealização do parto afetuoso. 

Além de englobar boas práticas que fortifica o laço entre mãe e filho, humanizar deve ser 

inerente ao praticar do profissional, é pautado por programa como o PHPN de 2000 e a Rede 
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Cegonha (2011). Humanizar é uma constante profissional que abraça ética, a prática baseada 

em evidências, especialização e profissionais capacitados de tal modo que transmita 

segurança e cuidado para a paciente nesse momento caro e marcante de sua vida.  

 O cuidado em Enfermagem Obstétrica é visível quando focamos nas TNICEOs, pois é 

algo palpável, mensurável. Todavia, o processo de humanização se inicia no acolhimento, 

vínculo, escuta ativa e se transborda através do exercício de autonomia que a mulher exerce 

propiciado pelas alternativas oferecidas.  

 Percebe-se então que a não identificação dos instrumentos não farmacológicos não 

prejudicou a percepção de uma boa assistência e possivelmente uma falha de aproximação e 

informação. 80% das participantes teve amplo acesso aos mais variados métodos, porém 

poucas trouxeram as tecnologias em seus discursos; contudo, ainda se clareza. 

“Tive uma experiência maravilhosa e o método de alívio foi 

primordial para o alívio da dor.” (P8) 

“Fiquei super satisfeita com os procedimentos, visto que na minha 

primeira gestação não tive nada comparado.” (P6) 

 Abaixo, podemos conhecer as TNICEOs utilizadas em cada parto e o descompasso 

entre o uso e sua emersão na fala das entrevistadas. 

Quadro 5 – Tecnologias utilizadas pela equipe no parto das participantes  
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P1 x  x X X x  x  X x x X 

P2 x   X   X   X x x X 

P3 x             

P4 x   X    x   x  X 

P5 x x         x  X 

P6 x x   X    x     

P7 x      X   X x  X 

P8 x   X       x x X 



37 
 

P9 x             

P10 x   X      X x   

Fonte: Autoras, 2020. 

 Tomasi e colaboradores (2017) traçaram um estudo pioneiro avaliando a qualidade do 

pré-natal no Brasil avaliando número de consultas, situação vacinal, prescrição de sulfato 

ferroso, procedimentos de exame físico, orientações fornecidas e exames complementares. 

Quanto às orientações, o pré-natal é considerado de qualidade se ela recebe informações 

acerca de amamentação exclusiva até os seis meses, alimentação e ganho de peso, cuidados 

com o bebê e exame preventivo do câncer de colo de útero. 

 Se esses são os padrões por todo território nacional, a oferta de conhecimento para as 

gestantes sobre o parto – um dos maiores eventos do ciclo gravídico-puerperal – fica 

incumbido à vontade e nível de capacitação profissional. Embora essa carência seja 

expressiva, podemos notar através da fala das participantes que não há prejuízo na 

experiência. 

 A região Sudeste – onde esse estudo se desdobrou – teve a menor adesão de pré-natal 

de acordo com um artigo sobre Estratégia Saúde da Família, infraestrutura, cuidado e gestão, 

cerca de 70%. Aprimoramento do acompanhamento é primordial para traçar cuidado e possui 

impacto nos índices de morbimortalidade materna e infantil (GUIMARÃES e cols., 2018).  

   Em um segundo momento, após aplicação do formulário, foi realizado coleta de 

dados do prontuário das participantes referente aos procedimentos realizados durante o parto 

foi utilizado destacando as TNICEO utilizadas pela equipe de saúde como pudemos observar 

no início desta categoria.  

 De acordo com os prontuários o Hospital Maternidade Fernando Magalhães ofertou 

para essas mulheres 13 TNICEOs diferentes, relacionadas entre si e o gráfico a seguir mostra 

uma linha de tendência acerca do que mais é utilizado pela Enfermagem Obstétrica – que 

atuou na maioria dos partos (80%). 
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Imagem 2 – Gráfico de pizza sobre as TNICEOs mais utilizadas na maternidade. 

Acompanhante

Aromaterapia

Banco

Banho

Bola

Cavalinho

Massagem 

Movimento pélvico

Musicoterapia

Óleo perineal

Penumbra

Quatro apoios
 

 

Fonte: Autoras, 2020. 

 Através dos dados podemos perceber que 100% teve acesso à acompanhante, muito 

embora uma pessoa como tecnologia de suporte não deve ser usada isoladamente; buscando 

sempre associação com outros métodos (SOUSA e cols., 2020b). A segunda mais utilizada foi 

penumbra com 70%, seguida de respiração (60%) e banho (50%). A variabilidade de oferta de 

metodologias para alívio da dor de caráter não invasivo ofertado em sua maioria por 

enfermeiras obstétricas demonstra o valor da presença dessa profissional na humanização e 

resgate de autonomia da mulher (LEHUGEUR; STRAPASSON; FRONZA, 2017). 
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5. CONCLUSÃO 

O presente estudo possibilitou a identificação de tecnologias não invasivas do cuidado em 

enfermagem obstétrica em uma maternidade do Rio de Janeiro totalizando 13 (treze) das mais 

diversas entre a amostra da pesquisa, sendo acompanhante a de maior prevalência (100%) 

seguida por penumbra, respiração e banho. Todas as entrevistadas tiveram acesso a algo. 

Por se tratar de uma pesquisa que se desdobrou durante a pandemia do novo Coronavírus, 

a mesmo possui limitações de número de participantes e mais pesquisas acerca do tema são 

bem-vindas. 

Percebe-se também que as mulheres que participaram não conseguiram apontar com 

clareza os métodos de alívio que tiveram a sua disposição, porém essa carência não configura 

prejuízo de assistência. Todas apontaram experiências de qualidade, 30% identificou pelo 

menos uma TNICEO de forma vaga. Em sua maioria, ficaram satisfeitas com o atendimento 

atencioso por parte dos profissionais. 

O serviço de enfermagem obstétrica da unidade cenário mostrou grande variabilidade de 

produção de cuidado e fez uso de diversas ferramentas que possibilitam e estimulam a 

autonomia da mulher. 

O gap entre o reconhecimento de métodos não farmacológicos para alívio da dor e 

petição por intervenções invasivas demonstra que existe falha de construção sobre cuidado e 

direito da parturiente, ainda enquanto gestantes, devendo o pré-natal ser o ambiente mais 

propício para difundir conhecimento.  

A atenção primária, local onde gestantes de risco habitual realizam pré-natal deve buscar 

meios para inserção da temática para além das orientações oferecidas. O papel da enfermagem 

obstétrica se faz valoroso e necessário, antes mesmo do parto propriamente dito – a produção 

de cuidado gerado por essa classe evidencia sua importância, quer seja gerando informações 

que propiciam autonomia, quer seja na iminência do parto. 

Uma ferramenta que tem potencial transformador e deve ser estimulada nesses espaços é 

o plano de parto, por exemplo. Nesse documento a mulher explicita o que ela consente ou 

não, seus desejos para o parto e pós parto para ela e para o RN e funciona como guia para 

equipe já que ele deve ser pactuado desde o pré-natal sobre o que é aceitável tornando um 

evento seguro, confortável e respeitoso para a mulher. 
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7. APÊNDICES 

APÊNDICE A 

 

 

 

 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES  

Idade: ________    

Situação conjugal: (  ) Solteira (  ) Casada (  )Divorciada (  ) União estável (  ) Outro: 

_____________ 

História obstétrica: G__P__A__         Número de consultas no pré-natal: _________________ 

Idade gestacional na data do parto: _______________ 

Escolaridade:  (  ) Fundamental incompleto 

  (  ) Fundamental completo  

  (  ) Ensino Médio incompleto 

  (  ) Ensino Médio completo 

  (  ) Ensino superior incompleto 

  (  ) Ensino superior completo 

  (  ) Mestrado  

  (  ) Doutorado  

  (  ) Outro: ____________________ 

Renda: (  )  menor 1 salário mínimo  

 (  )  1 salários mínimo 

 (  )  1 – 5 salários mínimo 

 (  ) 5 – 10 salários mínimo 

 (  ) outro: ____________________ 

Profissão: _________________________ 

APROXIMAÇÃO COM A TEMÁTICA  

1. Que métodos de alívio para dor durante o trabalho de parto você teve à sua disposição? 

Em que momento do parto utilizaram esses métodos de alívio da dor? 

2. Você pediu para usar esses métodos? (  )Sim  (  )Não 

3. Consegue identificar o profissional que a acompanhou e aplicou o método de alívio? 

(  ) Médico (  ) Enfermeiro (  ) Técnico de enfermagem (  ) Doula  

4. Depois da sua experiência aqui na maternidade durante seu trabalho de parto, que 

sentimentos e percepções você pode expressar a partir dessa vivência? Como você 

definiria a sua experiência com essa(s) tecnologia(s)?  
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APÊNDICE B 

 

 

 

TECNOLOGIAS NÃO INVASIVAS DO CUIDADO EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA 

NO TRABALHO DE PARTO: REPERCUSSÃO FRENTE ÀS PUÉRPERAS 

INSTRUMENTO PARA ANÁLISE DOCUMENTAL 

Data da coleta: __/__/____ 

Codinome da puérpera: ____ 

TECNOLOGIA UTILIZADA DURANE O TRABALHO DE PARTO E PARTO 

TECNOLOGIA MODALIDADE MODALIDADE OUTRO 

o Bola 
 

   

o Hidroterapia o Imersão o Aspersão  

o Posicionamento o Agachamento o Lateralização  

o Nutrição    

o Apoio emocional    

o Compressa o Fria o Quente  

o Massagem    

o Penumbra    

o Acupuntura    

o Outro    
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APÊNDICE C 

 

  

 

Termo de Compromisso de Utilização de Dados (TCUD) 

Eu, Richely Ritta Menaguali, no intuito de realizar pesquisa científica em unidade(s) de ensino 

e/ou do sistema de saúde no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, do 

Hospital Maternidade Fernando Magalhães, com projeto de pesquisa intitulado “Tecnologias Não 

Invasivas do Cuidado em Enfermagem Obstétrica no Trabalho de Parto: Repercussão frente às 

puérperas” e tendo como orientador(s) Claudia Maria Messias, declaro que:(i) Assumo  

compromisso com a utilização criteriosa, e restrita aos objetivos da pesquisa acima referida, de 

todos os dados contidos no prontuário; (ii) Os dados somente serão acessados após receber a 

aprovação do sistema CEP-CONEP; (iii) Os dados coletados se destinarão à dar suporte aos 

objetivos da pesquisa que são: Identificar as Tecnologias Não Invasivas no Cuidado em 

Enfermagem Obstétrica (TNICEOs) que existem no serviço de saúde durante o período deste 

trabalho e Analisar repercussões da experiência do parto associado às Tecnologias Não Invasivas 

no Cuidado em Enfermagem Obstétrica (TNICEOs) para a parturiente. Também me comprometo 

a manter total discrição e confidencialidade dos dados coletados nos prontuários, bem como com 

a privacidade de seus conteúdos.  

Esclareço que os dados a serem coletados se referem ao tipo de tecnologia que possibilitou alívio 

da dor durante o trabalho de parto, no período compreendido entre 01/11/2019 a 01/04/2019. 

Declaro ser de minha inteira responsabilidade cuidar da integridade das informações e dados 

acessados e/ou coletados, garantindo, por todos os meios, a confidencialidade desses dados, bem 

como a privacidade dos indivíduos que terão suas informações disponibilizadas. Da mesma forma, 

me comprometo a não transferir os dados coletados, ou o banco de dados em sua íntegra, ou parte 

dele, à pessoa não envolvida na equipe da pesquisa. Os compromissos ora assumidos são 

extensivos aos cuidados no manuseio, na guarda, na utilização e no descarte das informações 

acessadas e/ou coletadas, sendo reiterada a finalidade de seu uso unicamente para cumprimento 

dos objetivos indicados na pesquisa mencionada acima. 

Rio de janeiro, ____ de ________________ de _________ . 

________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE D 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa intitulado “Tecnologias Não 

Invasivas do Cuidado em Enfermagem Obstétrica no Trabalho de Parto: Repercussão frente às 

puérperas” porque você é uma deu à luz recentemente, acima de 18 anos que teve uma 

gestação de risco habitual internada no alojamento conjunto de uma maternidade de risco 

habitual de grande centro. Este projeto tem como objetivo identificar as tecnologias existentes 

que auxiliam e possibilitam a humanização do parto e qual a compreensão que as mulheres 

fazem sobre essas tecnologias quando aplicados durante o trabalho de parto. Você será 

submetida a uma entrevista com perguntas formuladas antecipadamente por um entrevistador 

treinado na fase inicial do projeto, que possui tempo estimado de 20 (vinte) minutos. O 

instrumento é dividido em duas partes: a primeira com questões de caracterização do 

participante e a segunda com perguntas sobre os objetivos do projeto - será gravada em áudio 

para análise futura. Sua participação não é obrigatória e consistirá em conceder uma 

entrevista, que será gravada por meio de um celular, respondendo a perguntas relacionadas a 

sua experiência durante o trabalho de parto e parto. A qualquer momento você pode desistir 

de participar, retirando seu consentimento. A responsável pela realização do estudo se 

compromete a zelar pela integridade e o bem-estar dos participantes, podendo suspender o 

curso da entrevista caso a entrevistada manifeste algum incômodo com posterior avaliação da 

continuidade da entrevista em outro momento. Sua participação no estudo não implicará em 

custos adicionais nem receberá nenhuma remuneração em troca da sua colaboração. É 

garantido a você o direito a indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa 

conforme legislação vigente no Brasil. Os riscos da pesquisa são mínimos que podem estar 

relacionados ao desconforto emocional e constrangimento. A investigadora se compromete 

em ampará-la e oferece suporte, caso haja necessidade. Os benefícios da pesquisa surgirão a 

partir das informações que serão coletadas podendo gerar conhecimento para auxiliar 

mulheres e os profissionais na saúde para reelaboração do cuidado. Todos os dados e 

materiais coletados na pesquisa serão armazenados por até 5 (anos) anos e após esse período 

será destruído. Ao assinar esse termo de consentimento a senhora não desiste dos seus direitos 

e não libera os investigadores de suas responsabilidades legais e profissionais no caso de 

alguma situação que lhe prejudique. Sua participação é voluntária e, se desejar, poderá 

abandonar o projeto e a assistência que recebe no serviço não será prejudicada. O pesquisador 

pode retirá-la do projeto se julgar necessário. Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são 

compostos por pessoas que trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo 

seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério 

da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando 

minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos 

assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os 
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interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure 

saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Caso surja alguma dúvida 

quanto à ética do estudo, ou outras informações, você poderá entrar em contato com o Comitê 

de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF) - 

Rua Marquês do Paraná 303, 4° andar, prédio anexo ao HUAP. - Niterói – RJ – Telefone 

(021) 2629-9189 – E-mail: etica@vm.uff, ou com Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria 

Municipal de Saúde do Rio de Janeiro - Rua: Evaristo da Veiga (Instituição Coparticipante), 

16 - 4º andar - Sala 401 – Centro/Rio de Janeiro – Tel.: (21) 2215-1485 - CEP: 20031-040 - 

E-mail: cepsmsrj@yahoo.com.br  

 É assegurado o completo sigilo de sua identidade quanto a sua participação neste estudo, 

incluindo a eventualidade da apresentação dos resultados deste estudo em eventos e 

periódicos científicos. Uma cópia deste termo será entregue a você e caso sinta necessidade 

poderá entrar em contato pelo telefone disponibilizado para maiores informações nos horários 

de segunda à sexta de 10:00 às 17:00 horas a qualquer momento do projeto.  

 

Caso concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, que possui duas 

vias, sendo uma sua e outra da pesquisadora responsável.  

 

Participante:      Nome: _________________________________________ 

                          Data: __________________________________________ 

                          Assinatura: _____________________________________ 

 

Pesquisador Responsável:      Nome: ______________________________ 

                          Data: __________________________________________ 

                          Assinatura: _____________________________________ 

 

CONTATOS: 

Pesquisador: (21) 99949-5492, e-mail: marimessi1512@gmail.com. 
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APÊNDICE E 

 

 

 

 

TERMO DE ANUÊNCIA INSTITUICIONAL  

UNIDADE DE SAÚDE 

  O Hospital Maternidade Fernando Magalhães da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro 

(SMS-RJ) declara apoio à realização do projeto de pesquisa intitulado: “Repercussão das Tecnologias 

Não Invasivas do Cuidado em Enfermagem Obstétrica no Trabalho de Parto frente às puérperas”, 

sob responsabilidade da pesquisadora Claudia Maria Messias/Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa – Universidade Federal Fluminense. 

Ciente dos objetivos, dos procedimentos metodológicos e de sua responsabilidade como 

pesquisador da referida Instituição Proponente/Coparticipante, concedemos a anuência para o seu 

desenvolvimento.  

 Este Termo de anuência está condicionado aos cumprimentos das determinações éticas 

normatizadas pelas Resoluções CNS/MS nº 466/2012, 510/2016 e 580/2018 e às resoluções 

complementares relacionadas ao objeto da pesquisa. O projeto somente poderá ter início nesta Unidade de 

Saúde mediante sua aprovação prévia e documental pelo Comitê de Ética em Pesquisa da SMS-RJ.  

 Conforme seus artigos, em especial os artigos 6º e 7º da Resolução CNS/MS nº 580/2018, a pesquisa 

realizada em instituição integrante do SUS não deverá interferir nas atividades profissionais dos 

trabalhadores no serviço, exceto quando justificada a necessidade, e somente poderá ser executa da quando 

devidamente autorizada pelo dirigente da instituição. A pesquisa que incluir trabalhadores da saúde como 

participantes deverá respeitar os preceitos administrativos e legais da instituição, sem prejuízo das suas 

atividades funcionais. 

 Solicitamos que, ao concluir o estudo, o pesquisador responsável apresente o relatório final da 

pesquisa para o(s) gestor(es) e para a equipe de saúde da(s) unidade(s) onde se desenvolveu o estudo.  

No caso do não cumprimento dos termos acima explicitados, a Instituição “anuente” tem desde já 

liberdade de retirar esta anuência a qualquer momento, sem incorrer em qualquer forma de penalização.  

 

Rio de Janeiro, ____ /____/_____. 

 

_______________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Diretor da Unidade 
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APÊNDICE H – PARECER CONSUBSTANCIADO APROVAÇÃO CEP FM/HUAP/UFF 
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