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“Sem o cuidado, o homem deixa de ser humano”.  

 
(Leonardo Boff) 
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RESUMO 
 

A presente pesquisa tem como objeto de estudo os cuidados das enfermeiras com a 
mulher no processo do parto e nascimento após a inserção do Apice On em uma 
maternidade de risco habitual na região metropolitana II do Estado do Rio de 
Janeiro. A questão de pesquisa que norteou a investigação direciona-se aos 
cuidados das enfermeiras com a mulher no processo do parto e nascimento a partir 
da inserção do Apice On em uma Maternidade de risco habitual. Este estudo 
objetivou analisar os cuidados das enfermeiras com a mulher no processo do parto e 
nascimento a partir da inserção do Apice On, em uma maternidade de risco habitual. 
Trata-se de um estudo de caso, descritivo e exploratório, com abordagem 
qualitativa, que utilizou a entrevista semiestruturada como técnica para a coleta dos 
dados, com treze enfermeiras, no total, que atuam na Maternidade e assistem 
gestantes classificadas no pré-natal como de risco habitual. Foram respeitados os 
aspectos éticos e legais dispostos na Resolução nº 466/12, do Conselho Nacional de 
Saúde, com Parecer nº 3.117.284/2019 do Comitê de Ética em Pesquisa da 
Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro – UFF. Os dados 
evidenciados no estudo foram submetidos à análise de conteúdo na modalidade 
temática, proposta por Laurence Bardin, onde originaram duas categorias temáticas, 
a saber: Os saberes do cotidiano da enfermeira no cuidado à mulher no processo do 
parto e nascimento; O modo de cuidar da enfermeira à mulher no processo do parto 
e o nascimento. Esses resultados revelaram um cuidado amplo, marcado por 
mudanças às quais acompanham a proposta de transformação das práticas na 
atenção ao processo de parto e nascimento, cujos saberes das enfermeiras estão 
pautados na humanização e integralidade do cuidado, com base nas evidências 
científicas e nas boas práticas, reconhecendo a fisiologia do parto e centrado na 
mulher, promovendo um cuidado qualificado e seguro. O modo de cuidar das 
enfermeiras revelou-se repleto de significados na qualidade técnica, mas não se 
limitou a isso, avançando para os cuidados subjetivos, através de uma linha de 
cuidado que tem seu início no acolhimento e continua até o pós-parto, revelando um 
processo de continuidade da assistência, onde as enfermeiras compreendem as 
necessidades básicas das mulheres no processo do parto e nascimento e as 
atendem a partir da aplicabilidade das tecnologias de cuidado de enfermagem, 
sendo a inserção da enfermagem obstétrica um diferencial para o cuidado 
qualificado e seguro das enfermeiras que nesse estudo revelou sua origem na 
mulher.  
 
Descritores: Cuidados de Enfermagem, Saúde da Mulher, Parto Humanizado, 
Enfermagem Obstétrica. 
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ABSTRACT 

 

This research has as study object the care nurseys might have with woman in labor 
and after birth right after insertion of Apice On in a maternity hospital of usual risk at 
metropolitan region II of Rio de Janeiro state. The research subject that guided the 
investigation refers to the care nurseys might have with woman’s in labor and birth 
right after insertion of Apice On in a maternity hospital of usual risk. Therefore, this 
study focused on the analysis of nursey care with woman in labor and birth after the 
insertion of Apice On in a maternity hospital of usual risk. This is a descriptive and 
exploratory case study, with qualitative approach, using the semi structured 
interviews as the technique to collect the data, with thirteen nurseys, in total, that act 
in maternity hospital assisting pregnant woman classified in prenatal with usual risk. 
In compliance with ethics and legal aspects outlined in Resolution no. 466/12, from 
National Health Council, emphasizing that this research was approved by Opinion 
no. 3.117.284/2019 from Ethics in Research Council from Medicine School at 
University Hospital Antônio Pedro – UFF. The data evidenced by the study were 
analyzed in line with content analysis thematic modality as proposed by Laurence 
Bardin, where originate two thematic units: the first one, related with the knowhow of 
nursey regarding the care of woman in labor and birth; and the second one, in the 
way the nursey care the woman in labor and birth. Thus, the results reveled a 
broader care, highlighted by the changes that follows the proposal of transformation 
of practices attention to process of birth and birth itself, where the knowledge of 
nurseys are ruled by the humanization and integrity of care, based on scientific 
evidences and best practices, in recognition of the physiology of birth focused in the 
woman, promoting a qualified and safe care. The Nursey caring ways of working 
reveled full of meaning in in technical quality, but not limited to, advancing to 
subjective care, through a pathway of caring that starts in the reception and keep 
active until after birth, turning into a process of continuous assistance, where the 
Nursey understand the basic needs of woman in labor as well as after birth and 
provide them by the usage of technologies of Nursey caring, being the inclusion of 
obstetric nursing the differentiator for a qualified and safe care from Nurseys that in 
this study revealed its woman origin. 
 
Descriptors: Nursing Cares, Woman Health, Humanized Birth, Obstetric Nursing 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

 

1.1 Aproximação com o Objeto de Estudo 

 

 

O objeto de estudo desta investigação repousa-se sobre “os cuidados das 

enfermeiras1 com a mulher no processo do parto2 e nascimento após a inserção do 

Apice On numa maternidade de risco habitual3 na região metropolitana II4 do Estado 

do Rio de Janeiro”. 

A aproximação com o com o objeto surgiu em 2004, durante a Graduação, 

quando houve a oportunidade de aprender sobre cuidados à mulher no ciclo 

gravídico-puerperal e, ao final, durante a elaboração do Trabalho de Conclusão do 

Curso (TCC) na área do parto e nascimento intitulado “Casas de Parto: desenhadas 

para atender as necessidades da mulher em trabalho de parto”. O próximo passo, na 

Academia, foi a especialização em Enfermagem Obstétrica em 2011. O curso 

centrou-se no modelo intervencionista de assistência que me parecia, até então, o 

ideal. Logo, tornei-me uma enfermeira obstétrica tecnicamente capacitada. 

A carreira docente aconteceu naturalmente, numa extensão da atividade de 

Monitoria na disciplina Saúde da Mulher, exercida na época da graduação. Assim, 

em 2008, mergulhei na carreira do magistério superior, inicialmente como preceptora 

 
1 Optou-se por não usar a unificação gramatical ou a diferenciação o/a no texto no sentido feminino e 
masculino nesta dissertação, mesmo sendo uma questão central no trabalho em saúde. Na 
enfermagem, a maioria quase absoluta é constituída de mulheres. Portanto, para entendimento da 
leitura e por uma questão estética, iremos nos reportar à enfermeira, no feminino.  
2 Processo do parto relaciona-se ao cuidado dirigido à mulher desde o acolhimento à alta no 
puerpério imediato. Esse termo foi elaborado nesta pesquisa frente ao movimento de transformação 
no cuidado de enfermagem no campo do parto e nascimento na Maternidade Municipal Alzira Reis 
Vieira Ferreira, cenário desta investigação, a partir do PRONAENF, com a inserção das enfermeiras 
obstétricas recém-formadas no Curso de Pós-graduação Lato Sensu na modalidade de Residência 
em Enfermagem Obstétrica da EEAAC/UFF.  
3 A gestação é um fenômeno fisiológico e, na maioria dos casos, ocorre sem intercorrências.  
Entretanto, há uma parcela pequena de gestantes, portadoras de alguma doença, que pode gerar 
algum agravo ou problema, com evolução desfavorável tanto para o feto como para a mãe, exigindo 
cuidados direcionados para cada caso. Este gradiente de necessidade de cuidados vai desde o 
mínimo – risco habitual, para as gestantes sem agravo ou problema, até o máximo – que médio ou 
alto risco, aquelas com alguma probabilidade de sofrerem agravos à saúde (BRASIL, 2012). 
4 Região Metropolitana II - integrada pelos municípios de Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, 
Tanguá, Rio Bonito e Silva Jardim. O estado do Rio de Janeiro foi dividido em regiões pela Comissão 
Intergestores Bipartite, em 18 de outubro de 2001, decompondo a região Metropolitana em 
Metropolitana I e Metropolitana II. 
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de campo, até ser convidada, em 2011, a assumir a disciplina Saúde da Mulher, 

como professora na Graduação em Enfermagem. Desse modo, distanciei-me da 

prática, mesmo que ela ainda estivesse em mim. Nesse período, mantive-me 

atualizada através de livros, artigos e cursos na minha área de atuação. 

Uma consequência do título de Especialista foi minha primeira experiência 

como coordenadora da Maternidade de um hospital público, na sua inauguração em 

2014, no município vizinho à minha residência. Inicialmente, vislumbrei a 

oportunidade de reaproximar-me sob uma nova perspectiva do cuidado à mulher e 

ao bebê no processo do parto e nascimento. Porém, o cotidiano institucional cobriu-

me de uma burocracia tão grande que meu tempo era consumido, mesmo quando 

não estava entre as paredes daquele lugar.  

Apesar disso, por vezes, eu me aproximava das enfermeiras que cuidavam 

das mulheres no pré-parto e no alojamento conjunto e tinha a impressão que o 

tempo transcorria de forma diferente por mim e por elas. Quando estávamos juntas, 

cuidávamos daquelas mulheres e, inevitavelmente, umas das outras, mas quando 

eu retomava minha função de manter a Maternidade funcionando, eu me percebia 

ainda mais distante das minhas colegas enfermeiras. 

Aquela função estava muito distante do meu ser enfermeira. A consequência 

foi uma radical mudança da minha disposição inicial. O lugar que me pareceu tão 

acolhedor no início, mostrou-se cada vez mais hostil. Por trás de protocolos, regras, 

normas e rotinas institucionais, desvelava-se o (des)cuidado à mulher e ao bebê no 

processo do parto e nascimento, justificado pelo discurso da tradição científica 

(AGUIAR, 2010). E por mais que eu buscasse ressignificar o modo de cuidar 

daquelas enfermeiras, através de capacitações e cursos de aprimoramento, as 

atitudes permaneciam ancoradas nessa tradição, não só dessas profissionais, mas 

de toda a equipe de saúde envolvida na assistência. Entendi que era hora de voltar 

para casa, não como fazia todos os dias após um longo e exaustivo dia de trabalho: 

era hora de descobrir uma rota de fuga daquele processo de construção de 

doutrinação.  

Desde aquela decisão até o ingresso no curso de mestrado, em 2018, já se 

passaram alguns anos. Tornei-me mãe, retornei à sala de aula repleta de 

conhecimento acumulado, experiências e vivências que me permitiram compreender 
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os fatos ocorridos no período em que estive naquela Maternidade. Neste intervalo de 

tempo, tornei-me membro no Grupo de Pesquisa “Maternidade, Saúde da Mulher e 

da Criança” na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC), da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), que permitiu minha aproximação com o 

Stricto Sensu no Programa Acadêmico em Ciência do Cuidado em Saúde (PACCS) 

e do desenvolvimento do projeto de pesquisa que aqui se apresenta.  

Para a maior aproximação e delimitação do objeto de investigação deste 

estudo, descrito anteriormente, percorri um longo caminho. Em 2017 procurei a 

EEAAC/UFF, onde participei da disciplina Atenção à Saúde da Mulher na 

Perspectiva do Cuidar, conheci e estudei autores da enfermagem e da filosofia, 

visitei algumas obras (HORTA, 1979; COLLIÈRE, 1999; FIGUEIREIDO e 

CARVALHO, 1999; WALDOW, 2001; PADILHA; BORENSTEIN; SANTOS, 2011) e 

compreendi que o conceito de cuidado5 está repleto de significados. Nas diferentes 

especialidades da saúde, o cuidado é simplesmente habitual e cotidiano, mantendo 

e dando continuidade à vida (COLLIÈRE, 1999). Não obstante, a prática assistencial 

da enfermagem está centrada no cuidar. 

Cursando uma disciplina do Mestrado, durante a atividade à docência, 

acompanhei os alunos do Ensino Teórico-Prático (ETP) na Maternidade Municipal 

Alzira Reis Vieira Ferreira (MMARVF) – espaço desta pesquisa, localizada no 

município de Niterói, na Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro. Na 

oportunidade, compreendi que minha inquietação estava focalizada no como 

aquelas enfermeiras percebiam seu modo de cuidar das mulheres no processo do 

parto.  

Enquanto caminhava por essa Maternidade pude observar a movimentação 

dos profissionais durante a rotina do plantão e, principalmente, como minhas 

colegas enfermeiras trabalhavam com as mulheres. Era como se, imediatamente, 

todo o conhecimento acumulado desde a minha formação, evidenciado no discurso 

teórico sobre a prática, se concretizasse diante dos meus olhos. A partir daí, 

comecei a interessar-me cada vez mais pelo trabalho desenvolvido pelas 

enfermeiras naquela Maternidade.   

 
5 Cuidado significa cura, do latim coera. Expressa atitude de cuidado, desvelo, preocupação, 
inquietação, solicitude, diligência, zelo, bom trato (AULETE, 2012; CUNHA, 2010). 
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À medida que fui me aproximando das enfermeiras e compreendendo a rotina 

de trabalho de cada uma, pude constatar que as enfermeiras generalistas e as 

especialistas se dividem nos cuidados à mulher e ao bebê no processo do parto e 

nascimento naquela Maternidade. Entretanto, em 2012, em virtude do fortalecimento 

da enfermagem obstétrica, o MS (BRASIL, 2012) em parceira com o Ministério da 

Educação (MEC), formulou o Programa Nacional de Residência em Enfermagem 

Obstétrica (PRONAENF), no qual se institucionalizou como marco político para o 

incentivo à formação de enfermeiras obstétricas, possibilitando ampliar a proposta 

da Rede Cegonha (BRASIL, 2011), de transformação da assistência à mulher no 

processo do parto e nascimento, através das boas práticas, assegurando o direito ao 

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

puerpério, bem como o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e 

desenvolvimento saudáveis. 

Assim, com a criação do PRONAENF, cujo objetivo é de certificação e do 

exercício profissional na especialidade, os cursos foram vinculados às Instituições 

educacionais, cujos espaços centrais da formação as Instituições de saúde, na 

modalidade ensino em serviço, sendo contemplados como compromisso de um novo 

modo para qualificar enfermeiras com habilidades técnicas para cuidar, a partir dos 

princípios da humanização e das evidências científicas (PEREIRA; NICÁCIO, 2014). 

Contudo, a efetiva inserção das enfermeiras obstétricas na MMARVF tem seu 

marco em 2018, onde foi estabelecida uma parceria entre a UFF e a MMARVF, que 

indicou enfermeiras especialistas recém-formadas no Curso de Pós-graduação Lato 

Sensu na modalidade de Residência em Enfermagem Obstétrica da EEAAC/UFF, 

para compor o quadro de profissionais da Maternidade, que passou a contar com 

uma enfermeira obstétrica por plantão. Essa transformação no modelo de 

assistência obstétrico evidencia a necessidade de implementar um plano de ação 

voltado para a formação dos profissionais de saúde, na perspectiva do campo 

prático. E é diante dessa demanda prioritária que foi criado, em 2017, o Projeto de 

Aprimoramento e Inovação no Cuidado e Ensino em Obstetrícia e Neonatologia, 

denominado Apice On. Uma iniciativa do MS em parceria com a EBSERH, 

ABRAHUE, MEC e IFF/ FIOCRUZ, tendo a Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) como instituição executora, trazendo uma perspectiva de potencializar o 

ensino em serviço baseado nas evidências científicas, nos direitos e nos princípios 
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da humanização, compondo sua base na integração das dimensões “formação”, 

“atenção” e “gestão”, e apontando para todo um processo de mudança de modelo 

(BRASIL, 2017).   

O projeto Apice On tem como foco o componente parto e nascimento e é 

operacionalizado em todo território nacional, com o objetivo de reorientar o modelo 

de assistência à mulher e ao recém-nascido, sendo implementado nos hospitais de 

ensino e pesquisa qualificando os processos de atenção, gestão e formação 

relativos ao parto, nascimento e abortamento (ibid). 

A UFF, a partir da EEAAC e do Grupo de Pesquisas “Maternidade: saúde da 

mulher e da criança – UFF, atua como Instituição executora do “Curso de 

Aprimoramento para Enfermeiras(os) Obstétricas(os)”, em parceria com o Apice On, 

utiliza a “formação-intervenção” (BRASIL, 2010) no contexto da Política Nacional de 

Humanização (BRASIL, 2013), juntamente com a Rede Cegonha (BRASIL, 2011) e 

as políticas de educação permanente (BRASIL, 2018), como sustentação 

teórico/metodológica para embasar o desenvolvimento de suas atividades. 

A partir dos Cursos de Aprimoramento para enfermeiras(os) obstétricas(os) 

pretende-se induzir e articular ”ações para promover a qualificação de serviços, com 

foco em hospitais com atividades de Ensino, tornando-os referência nas melhores 

práticas de atenção/cuidado ao parto e nascimento (...)” (BRASIL, 2017, p.25). O 

enfoque nas unidades com atividades de ensino permite envolver uma gama de 

atores que potencializam as ações propostas a partir da reverberação dos processos 

formativos em todas as frentes de atuação – ensino, cuidado e gestão. (BRASIL, 

2017)  

Para tanto, visa contribuir com a implementação e capilarização de práticas 
de cuidados baseadas em evidências científicas, nos direitos e nos 
princípios da humanização, disponibilizando um conjunto de práticas 
formativas de atenção e de gestão capaz de produzir impacto em toda a 
rede de serviços. (BRASIL, 2017, p.7) 

 

De fato, compreende-se a relevância do envolvimento de Instituições de Saúde 

parceiras da UFF em tais atividades, em 2018, a Maternidade Municipal Alzira Reis 

Vieira Ferreira (MMARVF) envolveu-se no projeto Apice On, o que permite a 

abertura de um campo vasto de prática para a execução do Curso de 

Aprimoramento para enfermeiras(os) obstétricas(os), enriquecendo a formação 
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das(os) aprimorandas(os) e incorporou a metodologia “formação-intervenção” 

(BRASIL, 2010) em seus processos de trabalho, como uma estratégia para 

potencializar a produção da força de trabalho qualificada capaz de fomentar as 

mudanças necessárias no modelo tradicional de formação, atenção e gestão. 

(BRASIL, 2017), o que permitiu também o aprimoramento simultâneo dos 

profissionais da maternidade e a proposição de novas ações que reforçam e 

ampliam a qualidade da assistência ofertada às mulheres e aos bebês. 

Nesse cenário, as enfermeiras obstétricas se inserem na perspectiva da 

mudança de modelo assistencial, entendendo que sua efetiva participação tem muito 

a agregar ao movimento, a partir da construção de uma rede efetiva de cuidados 

embasada em evidências científicas tendo como premissas básicas a atenção 

humanizada e o cuidado centrado na mulher. (NARCHI, CRUZ E GONÇALVES, 

2013) 

Sabe-se que o cuidado no processo do parto e nascimento à mulher é de 

suma importância, onde o profissional de saúde deve considerar pontos relevantes 

para implementação de uma atenção mais humanizada e respeitosa, com a inserção 

de um cuidado individualizado, favorecendo os seguintes aspectos, a saber: físicos, 

emocionais, sociais e espirituais. Então, o cuidado da enfermeira à mulher no 

processo do parto e nascimento deve estar, seguindo essa lógica de integralidade 

do cuidado, possibilitando uma maior satisfação e um redesenho da atenção 

obstétrica, em especial, no país onde há um predomínio do modelo hegemônico que 

valoriza um processo de intervenção sobre o corpo da mulher (PALHARINI, 2017).  

Segundo o movimento de mudança da assistência obstétrica, perante a 

valorização de um cuidado humanizado, em que há o respeito à mulher, ao cuidado 

integral e individualizado, a atenção compartilhada e dialogada fazem-se presentes 

para uma maior segurança e satisfação da mulher. Desse modo, com a criação do 

Apice On, foi possível potencializar os processos formativos em hospitais para 

promover mudanças significativas na atenção obstétrica no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS) (APICE ON, 2019). 

Diante disso, vale salientar que o movimento de mudanças da assistência 

obstétrica, potencializado pelo Apice On, fomentou discussões para um modelo de 

assistência obstétrica com foco no campo da formação e intervenção no serviço em 
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saúde, sustentado no cuidado multidisciplinar, em que se revelou como um espaço 

vivo com produção de conhecimento para transformação dos saberes cotidianos das 

enfermeiras da MMARVF. 

Diante desta situação problema, o foco está no cuidado da enfermeira à 

mulher no processo do parto e nascimento. A perspectiva será das próprias 

enfermeiras, que atuam na Maternidade. Deste modo, espera-se desvelar conceitos 

que sustentam o cuidado da enfermeira à mulher no processo do parto e 

nascimento, validando a dimensão do saber científico da enfermagem.  

 

 

1.2 Questão de Pesquisa  

 

• Quais são os cuidados das enfermeiras com a mulher no processo do parto e 

nascimento a partir da inserção do Apice On numa maternidade de risco 

habitual? 

 

 

1.3 Objetivo 

 

Em consonância com o objeto de estudo, foi traçado o seguinte objetivo: 

 

Analisar os cuidados das enfermeiras com a mulher no processo do parto e 

nascimento a partir da inserção do Apice On numa maternidade de risco habitual. 

 

 

1.4 Justificativa e Relevância do Estudo  

   

A temática em questão vai ao encontro do proposto na Agenda de Prioridade 

de Pesquisa em Saúde (APPS), que tem como pressupostos respeitar as 

necessidades de saúde e ampliar a produção de conhecimentos, estando inserida 

na sua Subagenda de Saúde no8, relacionada à Saúde da Mulher. Desse modo, a 

investigação compreende uma das áreas abordadas na referida Agenda, tendo 

como cerne os cuidados da enfermeira à saúde da mulher, fundamentando a 
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necessidade de pesquisas que fomentem novos saberes científicos, em especial, 

como as enfermeiras percebem seu modo de cuidar das mulheres no processo do 

parto e nascimento na MMARVF.   

Sob esta ótica, o apoio dos Programas de Pós-Graduação no Brasil, por 

intermédio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), possibilita a ampliação do conhecimento e sua propagação através do 

Programa de Pós-graduação em Ciências do Cuidado em Saúde, com destaque 

para o evento aqui estudado, estimulando discussões acerca da temática e 

ampliando os espaços de possibilidades para a humanização do parto e nascimento, 

em prol da melhoria da qualidade e competência no atendimento ao mesmo. 

Frente a isto, vários movimentos políticos no Brasil foram acontecendo para 

garantir uma melhoria na qualidade do atendimento ao parto e nascimento. Dentre 

eles: destaca-se a Rede Integrada de Cuidados – a Rede Cegonha6 no âmbito de 

atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), que inseriu em suas normativas a 

atenção ao parto de risco habitual por enfermeiras obstétricas, como um dos pilares 

da mudança do modelo obstétrico, reflexo das melhores evidências científicas 

(BRASIL, 2011).  

Assim, desde a década de 1980, a assistência à mulher no parto e 

nascimento pela enfermeira, está baseada nas Políticas Nacionais de Saúde as 

quais vêm ampliando a abrangência de atuação dessas profissionais, aliadas a uma 

sequência de iniciativas políticas, discriminadas abaixo, que fomentaram novas 

práticas de cuidado de enfermagem: 

• Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher – PAISM (BRASIL, 

1984);  

• Projeto Maternidade Segura (BRASIL, 1996);  

• Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento – PHPN (BRASIL, 

2000);  

• Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher – PNAISM 

(BRASIL, 2004a);  

• Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal 

(BRASIL, 2004b); 

 
6 Portaria № 1.459 de 24 de junho de 2011. 
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• Política Nacional de Humanização – Humaniza SUS (BRASIL, 2004c),  

• Lei do Acompanhante – Lei 11.108/2005 (BRASIL, 2005);  

• Vinculação à Maternidade – Lei 11.634/2007 (BRASIL, 2007);  

• Rede Cegonha – Lei 1.459/2011 (BRASIL, 2011) e 

• Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal (BRASIL, 2016). 

 

Tais iniciativas culminaram por reconhecê-las como agentes fundamentais 

para a qualidade da assistência à mulher e ao bebê no período gravídico-puerperal. 

Contudo, vale ressaltar que o cuidado da enfermeira não depende só da política 

pública. O cuidado de enfermagem humanizado e baseado em evidências científicas 

é singular. Mas a ação, o como, o onde está a enfermeira que cuida, tem vínculo 

com a política pública que, por sua vez, pode estimular ou desencorajar a inserção 

de mais enfermeiras no campo. 

Entretanto, os desdobramentos desses movimentos culminaram numa 

insuficiência relativa, revelada na atuação dessas profissionais em outros setores 

dos hospitais, a partir de modelos de atenção e gestão marcados por hierarquias de 

poder – centradas no médico – fragmentação do cuidado, baixo compartilhamento 

dos processos de trabalho e excesso de intervenções, afastando-as da assistência, 

inicialmente proposta, sem considerar suas habilidades e competências.  

Assim, fazem-se necessários novos movimentos para o fortalecimento das 

suas habilidades práticas. Diante disso, em 2013, o MS, em parceira com 

Instituições de Ensino Superior (IES) – UFMG, UFF e UFRJ, realizou um curso de 

aprimoramento para enfermeiras obstétricas com estágio de 15 dias em serviços de 

referência, tendo como cenários o Hospital Sofia Feldman (em Belo Horizonte) e as 

maternidades da rede municipal do Rio de Janeiro. Os objetivos em foco visam 

impulsionar mudanças no modelo de assistência ao parto e nascimento no país 

através das boas práticas e, consequentemente, obter profissionais comprometidas 

com as mulheres e suas famílias, transformando o modelo atual de assistência em 

um cuidado que respeita a autonomia e a singularidade das mulheres e seu 

potencial fisiológico de parir (APICE ON, 2019). Logo os ecos dessas capacitações 

fortaleceram-se e expressaram-se no retorno das enfermeiras obstétricas aos seus 

serviços. As redes de compromisso coletivo com as mulheres, suas vidas e suas 

vivências no parir, teciam-se numa trama cada vez mais vigorosa.   
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Assim sendo, depreende-se que os movimentos das políticas públicas e de 

aprimoramentos supracitados, possibilitaram uma posição de reconhecimento das 

enfermeiras obstétricas como a categoria de profissionais de saúde que justifica uma 

assistência de qualidade à mulher, centrada na humanização. Todavia, a atuação 

dessas enfermeiras na atenção ao parto e nascimento de risco habitual no país, 

ainda é incipiente em dados numéricos, mostrando que 98% dos partos são 

realizados em hospitais, persistindo as taxas elevadas de morbimortalidade materna, 

perinatal e infantil, caracterizando-se como “paradoxo perinatal” brasileiro (DINIZ, 

2009).  

Em 2014 o estudo “Nascer no Brasil: Inquérito Nacional sobre Parto e 

Nascimento”, mais conhecido como “Pesquisa Nascer no Brasil”7, analisou o cenário 

de 2011 e revelou um modelo de atenção ao parto e nascimento com uso excessivo 

de intervenções e sofrível desempenho dos hospitais de ensino em relação às boas 

práticas na atenção obstétrica e neonatal, evidenciando a necessidade de diretrizes 

que subsidiem a formação e inserção dessas profissionais, apesar de diversas 

iniciativas governamentais para ampliação dos cursos de formação e qualificação 

das enfermeiras obstétricas no campo do parto e nascimento. (CADERNOS DE 

SAÚDE PÚBLICA, 2014). 

Nesse contexto, este estudo torna-se relevante a partir do compartilhamento 

do conhecimento das enfermeiras que atuam no campo do parto e nascimento, das 

evidências científicas que sustentam suas práticas assistenciais diante da mulher no 

processo do parto e nascimento, assim possibilitando a legitimidade do cuidado da 

enfermeira, que vai além dos fundamentos teóricos das ciências da saúde, mas, 

sobretudo, da formação básica que disponha de incentivos para o entendimento das 

questões sociopolíticas, através da responsabilidade social de educação em saúde, 

reconhecimento do direito de cidadã das mulheres assistidas e os aspectos 

conceituais e metodológicos das atividades dessas profissionais para o 

envolvimento em atividades de pesquisa aliadas à prática clínica. 

 
7 A Pesquisa Nascer no Brasil foi desenvolvida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e contemplou 
266 hospitais que atenderam 500 ou mais partos por ano, onde ocorrem 83% dos partos do país. 
Foram visitados 191 municípios e 23.870 mulheres foram entrevistadas entre fevereiro de 2011 e 
outubro de 2012. Seu desenho amostral permitiu representatividade para o país, macrroregiões, 
capital e interior, hospitais públicos, privados e mistos (APICE ON, 2019). 
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Para fundamentar o desenvolvimento da presente pesquisa, realizei uma 

revisão bibliográfica, inicialmente, nas bases de informações da Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS). Selecionei as bases a partir da representatividade das áreas, ou seja, 

a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e a 

biblioteca virtual Scientific Electronic Library Online (ScieELO) na área das ciências 

da saúde em geral e a Base de Dados da Enfermagem (BDENF) na área 

especializada. Dentre os organismos internacionais, selecionei a Medical Literature 

and Retrieval System Online (MEDLINE) via National Library of Medicine (Pubmed) e 

o Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) via EBSCO, 

acessadas via periódicos CAPES, seguindo os critérios de seleção, em 

conformidade com cada área. 

Os descritores definidos foram: “Cuidados de enfermagem”, “Saúde da 

mulher”, “Parto Humanizado” e “Enfermagem Obstétrica” via Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS), através do método: todos os descritores – AND. Nas 

bases internacionais, tomando por base o Medical Subjetic Headings (MeSH), os 

descritores usados foram: “Nursing care”, “Women’s health”, “Humanizing deliveries” 

e “Obstetric nursing”. 

Com a intenção de oferecer uma visão geral do campo de pesquisas, no qual 

esta investigação se insere, descrevo a seguir o trajeto de refinamento da busca por 

publicações, utilizando como recorte temporal de 2008 até a atualidade, período de 

importantes transformações no campo do cuidado à mulher e ao bebê no processo 

do parto e nascimento. Inicialmente, na busca com os descritores individuais, os 

resultados foram: 21.073 na BVS, 6.147 na biblioteca SciELO, 10.673 no PubMed e 

4.636 na EBSCO. Associando os descritores em duplas, os resultados foram: 1.742 

na BVS, 443 na biblioteca SciELO, 659 no PubMed e 4.464 na EBSCO. Associando 

os descritores em trio, os resultados foram: 153 na BVS, 50 na biblioteca SciELO, 34 

no PubMed e 971 na EBSCO. 

Para realizar a leitura dos resumos, utilizou-se como critério de exclusão os 

estudos cujos títulos não se aproximavam da temática ‘os cuidados das enfermeiras 

à mulher no processo do parto e nascimento’. Após a leitura dos resumos, foram 

excluídos os estudos que não demonstravam aproximação da temática em questão 

e aqueles duplicados nas bases.  
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Deste modo, foi possível estabelecer uma bibliografia potencial de 29 artigos, 

retratada na tabela abaixo: 

 

Tabela 1 – Distribuição da bibliografia potencial de acordo com o ano, os 
autores, a base de dados, o tipo e o local da publicação/biblioteca. 

 
Ano Autores Título Tipo Base de  

Dados 
Local 

2019 A. Aparecida Piler, 
Marilene Loewen Wall, 
Juliane Dias Aldrighi, 
Silvana Regina Rossi 

Kissula Souza, Tatiane 
Herreira Trigueiro, 
Larissa de Oliveira 

Peripolli 

Fatores 
Determinantes dos 
Cuidados de 
Enfermagem no 
Processo de 
Parturição 

Artigo EBSCO Rev enferm 
UFPE on line., 

Recife, 
13(1):189-205, 

jan., 2019 

2018 Eduardo Tavares 
Gomes,  

Brígida Maria 
Gonçalves de Melo 

Brandão, Fátima Maria 
da Silva Abrão, 

Simone Maria Muniz 
da Silva Bezerra 

Contributions By 
Leonardo Boff For 
The Understanding 
Of Care 

Artigo BDENF J Nurs UFPE on 
line., Recife, 
12(2):531-6, 
Feb., 2018 

2017 Carolyn Cristina Reis 
Karla Romana Ferreira 

De Souza 
 Danielle Santos Alves 

Inez Maria Tenório 
 Waldemar Brandão 

Neto 

Percepção das 
Mulheres Sobre a 
Experiência do 
Primeiro Parto: 
Implicações Para o 
Cuidado de 
Enfermagem 

Artigo SciELO Ciencia Y 
Enfermeria Xxiii 
(2): 45-56, 2017 

2017 Suzyenney Rodrigues 
Correia;  

Jovânia Marques de 
Oliveira e Silva;  

Amuzza Aylla Pereira 
dos Santos;  

Isabel Comassetto; 
Géssica Kyvia Soares 

de Lima; Daniela 
Cristina da Silva 

Ferreira 

Cuidados de 
enfermagem 
prestados à 
parturiente 
adolescente sob a 
luz da teoria de 
Wanda Horta 

Artigo EBSCO Res.: fundam. 
Care. Online 

2017. Jul./set. 
9(3): 857-866 

2017 Luciara Fabiane 
Sebold,  

Melissa Orlandi 
Honório Locks, Karina 

Silveira de Almeida 
Hammerschmidt, Darla 

Lusia Ropelato 
Fernandez, Francisco 

Reis Tristão,  
Juliana Balbinot Reis 

Girondi 

Círculo 
Hermenêutico 
Heideggeriano: 
uma Possibilidade 
de Interpretação do 
Cuidado de 
Enfermagem 

Artigo de 
Reflexão 

SciELO 
 

Texto Contexto 
Enferm, 2017; 

26(4):e2830017 

2017 Andrêssa Batista 
Possati 

 Lisie Alende Prates 
 Luiza Cremonese 

Humanização do 
parto: significados 
e percepções de 
enfermeiras 

Artigo SciELO Esc Anna Nery 
2017;21(4): 
e20160366 
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Juliane Scarton 
Camila Neumaier 

Alves  
Lúcia Beatriz Ressel 

2016 Dielly Natannara 
Chagas Fernandes,  

Jane Baptista Quitete,  
Jéssika Andrade de 

Melo Braga Monteiro, 
Suellen Gonçalves 

Maia, Thainá Pinheiro 
das Neves e Silva, 

Daniela Matos Oliveira 

Perfil de Atenção 
ao Parto em um 
Hospital Público: 
Contribuições da 
Enfermagem 

Artigo BDENF Rev enferm 
UFPE on line., 

Recife, 
10(2):407-12, 

fev., 2016 

2015 Alexandra do 
Nascimento Cassiano, 
 Mércio Gabriel Araujo, 

Cristyanne Samara 
Miranda de Holanda, 

Roberta Kaliny de 
Souza Costa 

Percepção de 
enfermeiros sobre 
a humanização na 
assistência de 
enfermagem no 
puerpério imediato 

Artigo BDENF 
 

J. res.: fundam. 
Care. Online 

2015. Jan./mar. 
7(1):2051-2060 

2015 Andréa Lorena Santos 
Silva Enilda Rosendo 

do Nascimento 
Edméia de Almeida 

Cardoso Coelho 

Práticas de 
enfermeiras para 
promoção da 
dignificação, 
participação e 
autonomia de 
mulheres no parto 
normal 

Artigo LILACS Esc Anna Nery 
2015;19(3):424-

431 

2014 Luizita Henckemaier, 
Josiane Steil Siewert,  
Lilian Cristiana Júlio 

Tonnera, Angela Maria 
Alvarez,  

Betina Hörner 
Schlindwein Meirelles, 

Rosane Gonçalves 
Nitschke 

Cuidado 
transcultural de 
Leininger na 
perspectiva dos 
programas de pós-
graduação em 
enfermagem:  
revisão integrativa 

Artigo EBSCO Revista Ciência 
& Saúde, Porto 
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Os dados foram agrupados em temas e categorizados em três núcleos 

temáticos que subsidiaram a interpretação e a apresentação dos resultados da 

revisão. São eles: os cuidados das enfermeiras à mulher no processo do parto e 

nascimento, a humanização da assistência de enfermagem à mulher no processo do 

parto e nascimento e a percepção das enfermeiras e das mulheres sobre os 

cuidados de enfermagem no processo do parto e nascimento.   

O primeiro núcleo temático descreveu o cuidado da enfermeira a partir de 

concepções teórico-filosóficas e trazem uma reflexão sobre as contribuições de 

Leonardo Boff para a compreensão do cuidado da enfermeira, concebido com o 

sentido da existência ir ao encontro do respeito à singularidade e dignidade humana.  

Como o cuidado deve ter compromisso ético com o ser cuidado, a construção 

da profissão de enfermagem é fundamentada numa prática feminina e na 

possibilidade de aplicação do pensamento de Collière nas tecnologias de cuidado da 

enfermagem obstétrica, relacionando-se à trajetória histórica da enfermeira. O 

cuidado também foi interpretado por meio do círculo hermenêutico, destacando a 

pesquisa em enfermagem no sentido da possibilidade da compreensão e 

interpretação do cuidado nas mais diversas dimensões da existência do ser (LIMA et 

al., 2008; SEBOLD et al., 2017; GOMES et al., 2018).    

Outras produções relacionam o cuidado e as Teorias de Enfermagem, por 

meio da aplicação da Teoria do Cuidado Transcultural de Madeleine Leininger nas 

produções científicas em Programas de Pós-graduação em Enfermagem nas 

regiões Sul e Sudeste do Brasil, no período de 2005 a 2010; a Teoria de Wanda 

Horta para conhecer o cuidado de enfermagem prestado à adolescente durante o 

trabalho de parto e a Tecnologia de Cuidado de Enfermagem aplicada à saúde da 

mulher à luz da Teoria Ambientalista de Florence Nightingale, que revelou ser 

possível a apropriação dos conceitos da Teoria Ambientalista para fundamentar as 

Tecnologias de Cuidado aplicadas no cotidiano da Enfermagem Obstétrica 

(MACEDO et al., 2008; HENCKEMAIER et al., 2014; CORREIA et al., 2017). 

As demais produções referem-se ao cuidado como prática da enfermagem. O 

cuidado desenvolvido pelas enfermeiras à mulher na Maternidade Carmela Dutra, de 

Florianópolis, Santa Catarina, no período de 1956 a 2001, exercido por religiosas e 

parteiras, por enfermeiras leigas e por enfermeiras obstétricas, numa trajetória que 
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vai do cuidado laico ao profissional, entrelaçado por relações de saber-poder 

demarcadas por lutas e resistências ao poder médico hegemônico da época; outros 

fatores, além das técnicas assistenciais, como determinantes para o cuidado de 

Enfermagem dispensado às mulheres no processo de parto e a necessidade de 

sensibilização dos profissionais, no cuidado pautado nas boas práticas; o uso dos 

métodos não farmacológicos para alívio da dor, as práticas de cuidados utilizadas 

por enfermeiras implicadas nos processos da dignificação, autonomia e participação 

de mulheres no processo do parto, e por outro lado, a realização de uma série de 

intervenções obstétricas rotineiras e sem indicação adequada.  

A educação como instrumento do cuidar também foi elucidada nas produções 

que tratam do cuidado, através da utilização do conceito de negociação da Teoria de 

Cuidado Cultural e de Educação em Saúde, em que a enfermeira negocia o cuidado 

humanizado e reestrutura o cuidado cultural medicalizado no campo obstétrico para 

mudar o modo de assistir a mulher no parto, pois as práticas educativas foram 

reestruturantes para a vivência tranquila, bem como a formação do vínculo materno, 

livre expressão da sexualidade durante a gestação e sensações vividas no parto, 

oportunizando a adesão da mulher a práticas obstétricas menos intervencionistas e 

a relação da educação com a humanização que sugere uma crítica de docentes, 

discentes, dos profissionais e das mulheres sobre a urgente modificação das 

práticas e saberes à atenção no processo parir/nascer, ainda, vigentes no país, com 

maior visibilidade do enfermeiro nesse processo (PROGIANTI; COSTA, 2008; 

SESCATO, SOUZA, WALL, 2008; VELASQUE, PRADEBON, CABRAL, 2011; 

GREGÓRIO; PADILHA, 2012; SILVA, NASCIMENTO, COELHO, 2015; 

FERNANDES et al., 2016; PILER et al., 2019).  

O segundo núcleo temático, referiu-se à humanização da assistência de 

enfermagem à mulher no processo do parto e nascimento através da 

desmedicalização, a implementação do modelo humanizado de assistência ao parto 

na cidade de Juiz de Fora (MG) no período 1998-2001, onde as ações não foram 

suficientes para a criação do Curso de Especialização em Enfermagem Obstétrica e 

da Casa de Parto, além das estratégias utilizadas para implantar o modelo 

humanizado na Maternidade Municipal Leila Diniz, localizada no Rio de Janeiro. 

Concluiu-se que as sensibilizações não foram eficientes para que os profissionais 

médicos incorporassem os valores do modelo humanizado e que a posição ocupada 
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pela enfermeira conferiu-lhe poder simbólico no campo obstétrico humanizado. As 

tendências na produção científica sobre atenção ao parto no Brasil, na perspectiva 

da humanização, no período de 2001-2010, apontam mudanças insuficientes para 

produzir impacto satisfatório nos resultados perinatais. Essas mudanças são 

compreendidas como um processo com avanços e retrocessos, envolvendo as 

instituições no campo do ensino e serviço em saúde e a sociedade civil 

(PROGIANTI; MOURA, 2009; MOURA, LOPES, SANTOS, 2009; GOMES; MOURA, 

2012; PROGIANTI; HAUCK, 2013). 

Quanto à percepção da enfermagem na humanização do parto e nascimento, 

as produções científicas destacaram os significados atribuídos ao parto humanizado 

realizado por enfermeiras de um centro obstétrico e observaram que a humanização 

do parto ainda representa um desafio na prática profissional. A percepção dos 

enfermeiros sobre a humanização na assistência à puérpera em um hospital público 

da região do Seridó (RN), evidenciou que essa humanização é vista como uma 

prática subjetiva, dotada de sentimentos afetivos para com as puérperas, muito 

embora concepções ampliadas tenham surgido. Os conceitos instituídos pelos 

profissionais de saúde os quais atuam na atenção ao parto e nascimento sobre a 

humanização do parto, concluíram que estes profissionais detêm conhecimentos 

acerca das políticas de saúde sobre a humanização do parto e nascimento e sua 

prática profissional vai ao encontro do que é preconizado pelas referidas políticas 

(ASSIS; FERNANDES, 2011; MALHEIROS et al., 2012; CASSIANO et al., 2015; 

POSSATI et al., 2017).  

No terceiro núcleo temático, os artigos destacam a percepção das 

enfermeiras e das mulheres sobre os cuidados de enfermagem no processo do parto 

e nascimento. O cuidado sob o olhar de quem cuida e do ser cuidado. As 

enfermeiras entendem o processo de humanização como pertencente à equipe de 

saúde e não somente ao profissional enfermeiro; que o parto é um acontecimento 

afetivo, pessoal e familiar; e que o cuidar humanizado tem como foco principal o 

bem-estar da mãe e do bebê.  

A percepção do ser cuidado buscou compreender como a equipe de 

enfermagem percebe o cuidar no processo de parturição; que a humanização da 

assistência ainda representa um desafio para estes profissionais, porém, percebem-

se avanços nesse sentido, permitindo que as práticas sejam repensadas; que a 
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postura, as atitudes e as práticas das enfermeiras obstétricas, através do uso das 

tecnologias não invasivas, possibilitam uma melhor percepção das mulheres sobre 

seu processo de parto (MOREIRA et al., 2009; FRELLO; CARRACO, 2010; 

NASCIMENTO et al., 2010; OLIVEIRA, RODRIGUES, GUEDES, 2011; GOMES, 

MOURA, SOUZA, 2013; PIESZAK et al., 2013; REIS et al., 2017).  

Segundo os estudos levantados nesta revisão, ainda persistem importantes 

lacunas sobre o modo como as enfermeiras cuidam das mulheres no processo do 

parto, a partir da percepção dessas profissionais. Diante de um cenário de 

assistência à mulher no processo do parto que vivencia uma transição no modelo 

obstétrico, saindo de um modelo tecnocrático para um modelo de integralidade do 

cuidado, é fundamental que o cuidado da enfermeira esteja incorporado neste novo 

momento, ancorado por conceitos que possibilitem o processo de trabalho 

(CORTÊS et al., 2018). Desta forma, este estudo é relevante e indispensável para o 

reconhecimento do modo de cuidar dessas profissionais, abrindo espaço para novas 

discussões sobre o cuidado de enfermagem a partir de bases teóricas consolidadas 

e autênticas da enfermagem.   

 

 

1.5 Contribuições do Estudo 

 

A investigação deste estudo repousa-se nos cuidados das enfermeiras com a 

mulher no processo do parto e nascimento a partir da inserção do Apice On na 

MMARVF, possibilitando a reflexão para produção de novos conhecimentos, estudos 

e discussões dos resultados relacionados aos cuidados das enfermeiras, 

contribuindo para novas informações no campo do parto e nascimento, através da 

formulação de políticas públicas que fomentem novas práticas, a partir da enfermeira 

como uma agente de transformação para a qualidade da assistência.    

Deste modo, a inovação do estudo está na busca de maior vinculação com 

pesquisas no contexto nacional, pois, o cuidado configura-se como temática 

atemporal, não se restringindo exclusivamente a uma profissão. O cuidado está 

ligado à natureza humana e numa profissão onde ocupa posição central nas teorias, 

é pertinente refletir sobre o cuidado em geral, mas também acerca do cuidado da 

enfermeira em particular.   
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Este estudo pretende debruçar o olhar sobre o cuidado da enfermeira à 

mulher no processo do parto e nascimento, possibilitando a compreensão e 

interpretação para desvelamento dos conceitos que conduzem as práticas 

assistenciais e o impacto destas no processo parturitivo, a partir do modo de cuidar. 

Desta forma, não é apenas a prática assistencial da enfermagem da Maternidade 

que está em evidência, mas um modo de cuidar da enfermagem no Brasil, 

contribuindo para discussões sobre este cenário, a partir da percepção das 

enfermeiras. 

Nessa análise, almeja-se que os resultados desta pesquisa corroborem para 

subsidiar propostas de ação para os serviços de saúde, a partir de Cursos de 

Especialização e Aprimoramento das enfermeiras que atuam no campo do parto e 

nascimento, formando profissionais conscientes da sua prática e rompendo a 

herança de uma racionalidade médico-científica, que ainda se configura como um 

cuidado inautêntico, porém, não menos competente.  

A inserção deste estudo no meio acadêmico-científico poderá oferecer 

subsídios para o conhecimento, desenvolvimento de técnicas produtoras e do 

pensamento da enfermagem. Portanto, constata-se que os resultados desta 

pesquisa possam oferecer incentivos para a Academia, sendo essa fonte de 

informação para a Graduação e a Pós-Graduação, Lato e Stricto Sensu, em 

Enfermagem, a partir do Grupo de Pesquisa “Maternidade, Saúde da Mulher e da 

Criança” na linha de pesquisa: “o cuidado em seu contexto sociocultural” do PACCS 

da EEAAC/UFF, impulsionando sua condução à publicação e ao aprimoramento dos 

cuidados das enfermeiras à mulher no processo do parto e nascimento, assim 

compartilhando junto ao serviço de saúde, à Academia, ao município e à própria 

maternidade, um conjunto de conhecimentos, de experiências e vivências. 
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2. REFERENCIAL CONCEITUAL 

 

 

2.1 O Processo do Parto e Nascimento: um breve histórico  

       
 

No caminho da história do cuidado à mulher no processo do parto e 

nascimento, um acontecimento que acompanha a humanidade e a história da 

mulher, é possível observar o processo de incorporação de um evento 

eminentemente feminino e fisiológico ao ambiente hospitalar, lugar reticente à 

prática obstétrica médica.  

Desde os primórdios da humanidade, o parto, um acontecimento natural, foi 

transmitindo ao longo das gerações inúmeros significados. Numa perspectiva 

sociocultural, tinha uma dimensão de cuidado à mulher com engajamento 

meramente feminino (WOLFF; WALDOW, 2008). Por um longo período, o parto foi 

considerado um momento de cuidado entre mulheres, simbolicamente um espaço de 

domínio feminino, tradicionalmente na figura da parteira, que tinha seus 

fundamentos pautados nos saberes populares, sendo orientada pela intuição e 

experiência vivida no cotidiano, constituindo um saber-poder feminino (PROGIANTI, 

2001). 

Essa hegemonia feminina no cuidado à mulher no processo do parto afastava 

a figura masculina, na pessoa do médico, e sustentava-se numa “concepção 

fisiológica8” do parto. Pois, era de domínio das mulheres o cuidado obstétrico de 

gestar, parir e amamentar, detendo diversos significados, promovendo um ambiente 

acolhedor e favorável e assumindo o papel de detentoras de um saber valorativo 

sobre o processo de parturição (SEIBERT et al., 2005).   

A participação do homem no cenário do parto e nascimento mante-se restrita 

até o século XII, indo contra aos padrões dominantes da época, que desvalorizava a 

prática de cuidado das mulheres dentro de um pensamento ideológico, deixando 

para as parteiras, como um modo de valorização da figura masculina, quando na 

verdade esses profissionais não detinham e experiência para atuar nessa 

 
8 Concepção fisiológica do parto, que se expressa na natureza do parto, verificando seus aspectos 
normais, sem utilizar qualquer intervenção na natureza humana. 
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assistência (NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005). Entretanto, isso não evitou que esse 

cuidado, essencialmente feminino, fora duramente perseguido pela corporação 

médica e pelas Igrejas católica e protestante, entre os séculos XIV e XIX em toda a 

Europa, sendo essa ocupação considerada uma atividade de cura realizada pelas 

curandeiras e parteiras, que conferiu a essas mulheres o título de “bruxas”. Foi no 

século XV, especificamente em 1484, com a publicação do manual dos inquisidores 

da Igreja Católica intitulado “O Martelo das Feiticeiras” que deflagrou-se “a Era da 

caça às bruxas”, que se estendeu do até o século XVIII e classificou as parteiras 

como praticantes da mais alta forma de bruxaria” (MITFORD (1992)9apud ZVEITER, 

2011), levando a prática das parteiras às sombras, o que pode ter postergado o seu 

reconhecimento como profissão, desde o nascedouro (SANTOS FILHO, 1991 apud 

PADILHA, BORENSTEIN, SANTOS, 2011). 

Assim, as parteiras foram condenadas à morte na fogueira, durante o período 

da Inquisição da Igreja Católica, conforme Rooks (1997)10 apud. Zveiter (2011, p. 

32), 

 
teve como propósito a extinção das mulheres que detinham saberes 
relacionado à vida e à morte. Nesse mesmo período, ocorreu um elevado 
crescimento do número de profissionais treinados pelas instituições de 
ensino controladas pela Igreja. Esses profissionais de saúde treinados 
testemunhavam nos tribunais da inquisição, os quais condenaram mais de 
24 mil parteiras acusadas de bruxaria.  
 

 

No século XVI, em 1573, em Frankfurt, na Alemanha, foi decretado um 

dispositivo legal que dava à Igreja Católica autoridade sobre as parteiras, sujeitando-

as aos ensinamentos das doutrinações católicas, exigindo o batismo emergencial e 

as confissões das mulheres em estado final de vida, oriunda de alguma complicação 

de origem reprodutiva e a denúncia de casos de aborto, incidindo assim sobre o 

direito da mulher sobre o seu corpo, fato que perdura nos dias atuais, revelando uma 

 
9 MITFORD, Jessica. The American Way of Birth. New York: Penguin, 1992.   
10 ROOKS, Judith Pence. Midwifery and Childbirth in America. Philadelphia: Temple University Press, 

1997. 
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conduta de cunho ideológico e ofensiva (SANTOS, (2002)11 apud RODRIGUES, 

2019). 

A incorporação do parto no sistema médico, a partir da prática obstétrica, 

começou na Europa nos séculos XVII e XVIII, chegando ao Brasil em 1808 com a 

criação das Escolas de Medicina e Cirurgia nos Estado da Bahia e do Rio de 

Janeiro, formando como parteiros ou médicos-parteiros, aqueles que atuassem na 

assistência ao processo de parturição, pois ainda não existia a Obstetrícia como 

especialidade médica (MACHADO, 1995). Esse cenário revela a superioridade do 

saber masculino, em detrimento do feminino, instituindo o saber-poder-fazer 

masculino (PROGIANTI, 2001). Ainda assim, no Brasil, a assistência ao parto 

permaneceu nas mãos de parteiras por todo o século XIX (BESSA; FERREIRA, 

1999). Entretanto, a Igreja Católica estabeleceu que toda mulher-parteira atuante 

deveria ser capaz de escrever e ler, ser casada, participar de aulas ministradas 

pelos médicos, assumindo o papel de “auxiliar do médico, informando-o frente 

alguma complicação no parto (SCHEUERMANN(1995)12 apud SANTOS, 2002, p. 

52-53).  

Nesse contexto histórico-cultural, no período industrial europeu, mais 

precisamente em 1588, a atividade médica no campo do parto e nascimento 

legitimou-se sustentado pela criação do fórceps13 que simbolizou a arte da 

obstetrícia médica, seu reconhecimento como uma disciplina técnica e científica 

(LIMA e cols., 2008), com aceitação e dominação do homem sobre o parto 

(SEIBERT et al., 2005). Cabiam às mulheres procriar, conceber e cuidar e, aos 

médicos, contar a história de exclusiva vivência feminina a partir do saber masculino, 

até a obstetrícia firmar-se como ciência (VASCONCELOS, 2001).  

O discurso da racionalidade médico-científica penetra na intimidade dos lares. 

O parto que acontecia nos aposentos do casal, assistido pela parteira (LIMA et al., 

 
11 SANTOS, Marcos Leite dos. Humanização da assistência ao parto e nascimento: um modelo 
teórico. Florianópolis; 2002. 249 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) - Universidade Federal 
de Santa Catarina. 
12 SCHEUERMANN, K. Midiwifery in Germany: its past and present. J Nurse Midwifery. v.40, n. 5, p. 
438-47, 1995. 
13 Criado em 1588, pelo cirurgião inglês Peter Chamberlain. É um instrumento utilizado na medicina 
obstetrícia para auxiliar a retirada de um feto por alguma razão em que a contração natural não é 
suficiente para o parto ou possa colocar em risco a vida da gestante e/ou do feto. Geralmente é 
usado quando o bebê é muito grande ou em casos de parto de risco. 
(https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rceps) 
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2008), com o avanço do capitalismo industrial e o consequente monopólio médico no 

campo do parto e nascimento, passa a ser considerado uma “situação de risco” 

tornando indispensável à presença do profissional de saúde na cena do parto e 

tendo como desfecho a sua institucionalização. Esse momento é evidenciado pelo 

desenvolvimento de novas técnicas de cirurgia, anestesia e assepsia durante o 

trabalho de parto. O resultado foi uma diminuição no índice de mortalidade materna, 

que provocou a aceitação da sociedade quanto à hospitalização, conferindo margem 

de segurança ao evento e consolidando a ideia do parto como uma situação 

dramática. Como consequência, a mulher começou a perder a autonomia sobre o 

próprio corpo e seu protagonismo no processo do parto e nascimento, transferindo 

para as mãos dos profissionais de saúde, os quais passam a ser detentores de todo 

conhecimento permitindo a criação de novos significados ideológicos do cuidado à 

mulher (SEIBER et al., 2005). 

O ritual do nascimento é reinaugurado com novos significados ideológicos, a 

despeito do advento da revolução industrial e do capitalismo. Tais significados 

abarcam uma dimensão instrumental, através de uma racionalidade-técnica 

proveniente do imaginário dos profissionais de saúde da época. O cuidado à mulher 

no processo do parto e nascimento passa a ser instrumental, com ênfase na 

tecnologia e na intervenção, redesenhando um novo ritual da parturição 

(RODRIGUES, 2019). 

Em virtude disso, as primeiras escolas de medicina começaram a surgir na 

Europa, entre os séculos XVII e XVIII. No Brasil, no início do século XIX, foram 

criadas as Escolas de Medicina e Cirurgia nos Estados da Bahia e Rio de Janeiro 

(WOLFF; MOURA, 2004), nessa mesma época a fragmentação dos pensamentos 

ideológicos da Igreja Católica já era percebida e a medicina tentava se consolidar 

como um saber científico sustentado por um conhecimento que se sobrepões a 

mulher, que passa a ser secundário no seu processo de parturição (RODRIGUES, 

2019). Como consequência, ocorreu o declínio da atuação da parteira e a expressiva 

e concreta intervenção masculina no campo dos cuidados à saúde reprodutiva da 

mulher, consolidando o parto como um “evento patológico” (SEIBERT et al., 2005). 

No final do século XIX, em detrimento da institucionalização do parto, 

surgiram as primeiras maternidades, destinadas principalmente para as mulheres 

socioeconomicamente desfavorecidas. Nesse espaço, o parto foi transformando 
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num procedimento vinculado à prática do profissional de saúde (NAGAHAMA; 

SANTIAGO, 2005), e um terreno fecundo para a introdução de inúmeros 

procedimentos, transformando o parto num evento intervencionista. Logo, o parto 

adentra o ambiente hospitalar. Em 1930 foi implementada a assistência à mulher no 

processo do parto e nascimento nas unidades hospitalares e passou a ser 

responsabilidade do profissional de saúde o corpo da mulher, intervindo de modo 

institucional sobre ele, mas foi somente no período pós II Guerra Mundial que o 

parto foi institucionalizado, com a promessa da redução da mortalidade materna e 

perinatal (NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005). Fora do locus hospitalar, qualquer outra 

modalidade não médica de atendimento ao parto, passou à ilegalidade. 

O século XX é marcado pela hegemonia da lógica médico-hospitalar na 

assistência ao parto, na segunda metade dessa época, surgiram novas tecnologias 

consideradas mais seguras foram surgindo frente à lógica industrial-hospitalar, 

acelerando o processo parturitivo através do uso rotineiro das soluções venosas 

como a ocitocina e a cesariana eletiva (PEREIRA; MOURA, 2008), considerada uma 

epidemia no Brasil, a partir do final do século XX e início do século XXI, colocando a 

anestesia no centro das intervenções mediadas pelo uso de medicamentos (DINIZ, 

2005).  A medicalização do parto foi uma estratégia de “corrigir” o processo do parto 

como consequência do desconhecimento da sua fisiologia. O resultado da 

desvalorização da fisiologia do parto, considerando-o como uma situação perigosa e 

que precisa de controle, promoveu uma mudança social e na autonomia sobre os 

corpos das mulheres, deslocando-a do lugar de protagonista frente a exaltação de 

poder do profissional de saúde (NARCHI; CRUZ; GONÇALVES, 2013).  

Adentramos no século XXI, e a herança dos últimos séculos, que contam a 

história do parto e nascimento, passa a ser confrontada por uma série de 

movimentos sociais e políticos que buscam resgatar o lugar central da mulher no 

processo do parto, visto que progressivamente houve uma supervalorização da 

tecnologia sobre a natureza, mesmo diante das evidências cientificas que apontam 

seus efeitos danosos. Nesse século, o foco das discussões sobre o cuidado à 

mulher no processo do parto e nascimento está na desconstrução dos modelos de 

assistência obstétrica que relacionam o nascimento como produto de um processo, 

transformando o ambiente do parto num lugar de cuidado amplo, pautado na relação 

do profissional de saúde e a mulher.  
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2.2  As Políticas Públicas de Saúde no Campo do Parto e Nascimento 

 

 

O percurso histórico das comunidades científicas ocidentais foi 

gradativamente superestimando a tecnologia sobre o fisiológico, o que abrange a 

compreensão acerca da saúde. Em meados do século XX, a racionalidade da 

patologia absorveu a naturalidade do parto no hospital. Com isso, o cenário do parto 

passa a ser dominado pelo modelo hospitalar, a partir de cuidados obstétricos 

validados por protocolos, repletos de intervenções, desconsiderando os efeitos 

danosos apontados pelas evidências científicas da época (PEREIRA; MOURA, 

2008). Nesse cenário e sem acatar o que é intrínseco ao fenômeno fisiológico, as 

mulheres passaram a ser submetidas a uma série de rotinas de internação: 

separação da família, remoção de roupas e objetos pessoais, infusão endovenosa 

de ocitocina, amniotomia, imobilização e posição supina na mesa de parto, rituais de 

limpeza como enema, tricotomia e jejum, episiotomia de rotina e o uso de fórceps 

nas primíparas, configurando a chamada cascata de procedimentos (MOLD e 

STEIN, 198614 apud DINIZ, 2005). A assistência obstétrica à mulher passa a 

organizar-se como uma linha de produção, transformando-a em propriedade 

institucional (NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005).   

As interferências na fisiologia do parto e nascimento com o uso de tecnologias 

médico-hospitalares aumentaram as indicações de cesarianas como consequência 

das distócias. O desfecho é desfavorável e atinge diretamente a mulher e o bebê, 

que são separados precocemente dificultando a amamentação na primeira hora de 

vida. A incidência de bebês prematuros eleva-se, assim como os custos hospitalares 

por internação materna e neonatal, sendo alto o risco de outras intercorrências. Essa 

realidade conduz a uma situação paradoxal, com o aumento da morbimortalidade 

materna e neonatal, um desfecho contrário à justificativa observada no período em 

que o parto foi institucionalizado (DINIZ, 2005).  

As críticas sobre o modelo biomédico obstétrico intensificaram-se ao longo 

dos anos, sustentadas em seu autoritarismo e práticas obstétricas intervencionistas 

que desrespeitavam os direitos sexuais e reprodutivos da mulher e a sua escolha 

 
14 MOLD, J. & STEIN, HF. The cascade effect in the clinical care of patients. New England Journal of 
Medicine. v. 314, n. 8. p. 512-14. 1986. 



42 
 

sobre o modo de parir. Na contracorrente, surgiu o movimento de humanização do 

parto e nascimento articulado com o movimento feminista. Este último buscou 

modificar a visão tradicional da mulher brasileira, restrita à figura materna e biológica 

de reprodução (PORFÍRIO; PROGIANTI, 2010).  

Em 1983, o MS instituiu o Programa de Assistência Integral à Saúde da 

Mulher (PAISM), documento que representou um marco na história das políticas 

públicas voltadas para as mulheres (BRASIL, 1984). O PAISM foi elaborado no 

princípio da integralidade15 e trazia, como um dos referenciais, as reflexões advindas 

dos movimentos feministas, assim ampliando o conhecimento da mulher como 

sujeito para além de uma concepção reprodutiva, sensibilizando os profissionais de 

saúde quanto à qualidade e humanização das práticas assistenciais (COSTA; 

AQUINO, 2000). 

No Brasil, as ações do Governo para a melhoria da atenção obstétrica 

intensificaram-se a partir da década de 90. Precisamente, houve a redução do 

número de cesarianas pagas pelo SUS, desde a instituição do parto normal assistido 

pelas enfermeiras obstétricas como uma das possibilidades para a redução da 

mortalidade materna e neonatal16 (PRATA; PROGIANTI; PEREIRA, 2012). Esta 

década foi simbólica para o movimento de humanização do parto e nascimento, que 

passou a ser amplamente discutido à luz das Políticas Públicas de Saúde.  

A Política de Humanização do Parto e Nascimento centralizou a assistência 

nas necessidades das mulheres e suas famílias, estimulando a organização do 

atendimento sob uma nova ótica. Os alicerces da política no cuidado à saúde da 

mulher e da criança no ciclo gravídico-puerperal estão na qualidade e consolidação 

da atenção obstétrica integral, associadas à autonomia e direitos da mulher como 

cidadã. A instituição das enfermeiras obstétricas no atendimento aos partos 

classificados como de baixo-risco está, desde a década de 90 vinculada a esta 

política, levantando discussões no campo obstétrico que foi mobilizado nas suas 

práticas e rotinas hospitalares, gerando intensos conflitos de competências entre as 

categorias médica e de enfermagem (PRATA; PROGIANTI; PEREIRA, 2012). Diante 

 
15 Segundo Matos (2005) integralidade é um conjunto articulado de ações e serviços de saúde, 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, em cada caso, nos níveis de complexidade do 
sistema.   
16 Em 2004 foi proposto o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal para 
redução nos índices de morbimortalidade materna e neonatal (BRASIL, 2004). 
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disto, o MS publicou duas novas Portarias que incentivaram a humanização: a de nº 

2815, de 29 de maio de 199817 e a de nº 163, de 22 de setembro de 199818, que 

regulamentavam várias ações e incentivos à humanização (MOUTA, 2009).   

Em 2000, o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN) foi 

implementado pelo MS visando aprimorar o acesso, a cobertura e a qualidade do 

acompanhamento pré-natal, do atendimento ao parto e pós-parto à mulher e ao 

bebê, assegurando seus direitos (BRASIL, 2000). Tais iniciativas buscavam 

modificar as atitudes dos profissionais na prática humanizada do cuidado, que 

continuou em pauta representada em outros movimentos políticos.  

A ABENFO19 e a FEBRASGO20 lançaram, em 2001, um instrumento técnico 

denominado “Parto, Aborto e Puerpério: Assistência Humanizada à Mulher” com 

conceitos e práticas do atendimento ao parto e a singularidade deste momento, a 

partir da integração das habilidades necessárias à humanização durante o ciclo 

gravídico-puerperal (BRASIL, 2001b). Em 2004, a Política Nacional de Humanização 

– HumanizaSUS abordou, em todos os segmentos da saúde, a mudança nos 

modelos de atenção a partir das necessidades dos cidadãos, objetivando a 

produção da saúde (BRASIL, 2004c). No campo do parto e nascimento, o 

movimento de humanização do parto existente em outros países, além do Brasil, 

pode ser compreendido, especificamente para esta pesquisa, como qualidade e 

competência no atendimento do mesmo, considerado um fenômeno subjetivo que se 

revela e se sustenta nas experiências vividas pela mulher e os cuidadores que 

interagem entre si (DINIZ, 2005).   

No âmbito da saúde da mulher, outras instâncias necessitavam de 

implementação de ações de saúde. Assim, a Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher (PNAISM) contribuiu para garantir os diretos humanos das 

mulheres e reduzir a morbimortalidade por causas preveníeis e evitáveis, além de 

melhorar a atenção ao planejamento familiar, ao abortamento inseguro, à situação 

de violência doméstica e sexual e à atenção obstétrica (BRASIL, 2004a). 

 
17 Propõe que a assistência ao parto de risco habitual seja prestada pelo enfermeiro obstétrico 
(BRASIL, 1998). 
18 Criação do modelo do Laudo de Enfermagem para Emissão de Autorização de Internação 
Hospitalar - AIH (BRASIL, 1998). 
19 Associação Brasileira de Enfermeiros de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras. 
20 Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. 
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Diante de vários movimentos políticos voltados para o aperfeiçoamento do 

atendimento à mulher e ao bebê no campo da gestação, do parto e do nascimento, 

institui-se no âmbito do SUS uma rede integrada de cuidados – a Rede Cegonha, 

que constitui o fortalecimento da rede de Políticas Públicas de Saúde referentes à 

mulher e a sua saúde reprodutiva. A Rede Cegonha inclui cuidados no 

acompanhamento pré-natal, assistência ao parto, pós-parto e à criança até os 24 

meses de idade, através do acolhimento com classificação de risco, exames pré-

natais, vinculação da gestante à maternidade21, garantia do direito ao 

acompanhante22, assistência ao aleitamento materno, acesso ao planejamento 

familiar, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil e calendário de 

vacinas, todos os cuidados sustentados na humanização (BRASIL, 2011). 

No que tange à assistência, a Rede Cegonha: 

 
(...) valoriza a assistência obstétrica com um olhar mais amplo, assegurando 
uma atenção humanizada na gestação, parto e puerpério e, oferecendo ao 
recém-nascido o direito ao nascimento seguro para que haja um 
crescimento e desenvolvimento saudável. (BRASIL, 2016, p.18).   

 

Deste modo, o olhar sobre o cuidado à mulher no processo no parto volta-se 

para uma prática de qualidade buscando diminuir as intervenções desnecessárias. 

Através da enfermeira obstétrica, foi possível a implementação do cuidado nos 

preceitos da humanização, que se revela na prática diária através da escuta ativa, 

do acolhimento, do respeito, do compromisso com a vida, da ética nas relações 

humanas e da dignidade no exercício da profissão (BRASIL, 2011).  Para essa 

profissão, portanto, o cuidado assume a posição central.  

A Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal (BRASIL, 2016) refere-se 

às práticas de atenção baseadas em evidências científicas, descritas em 1996 no 

documento da Organização Mundial de Saúde (OMS) como Boas práticas de 

atenção ao parto e nascimento, voltadas para a mulher e para o bebê por meio de 

condutas seguras, sustentadas em uma assistência digna.  

 
21 Direito garantido desde 2007 pela Lei № 11.634/2007. Assistência pelo SUS, objetivando a redução 
da peregrinação e suas consequências no desfecho do processo de parturição.  
22 Direito garantido desde 2005 pela Lei № 11.108/2005. A parturiente tem direito à presença de 
acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato (BRASIL, 2005).  
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Recentemente, no âmbito mundial a OMS atualizou as diretrizes sobre os 

cuidados intra-parto para uma experiência positiva no parto, garantindo cuidados de 

boa qualidade e baseados em evidências, centrado na mulher para otimizar a 

experiência do trabalho de parto e parto de mulheres e bebês por meio de uma 

abordagem holística baseada nos direitos humanos, através de modelo global de 

atendimento intra-parto, que leva em conta a complexidade e a natureza diversa dos 

modelos predominantes de atendimento e prática contemporânea (OMS, 2018). 

E, apesar de todos os esforços dirigidos à melhoria do atendimento à mulher 

no campo do parto e nascimento, estamos vivenciando um retrocesso. Diante de 

uma sociedade capitalista, a valorização do ter sobrepõe-se ao ser. Apesar da linha 

de construção desta investigação estar debruçada no conhecimento da enfermeira 

como o que – objetivação, sustenta o cuidado de enfermagem à mulher no processo 

do parto, não se pode deixar de buscar o reconhecimento do quem – substantivo 

habita o corpo dessa mulher enfermeira, que carrega o valor do ser (HEIDEGGER, 

2001). 

 Portanto, isso significa enfatizar o cuidado a partir do ser humano, das suas 

vivências e experiências e da influência destas no cuidado da enfermeira que está 

com a mulher, além de garantir seus direitos e compreendendo que o parto é um 

evento fisiológico que não precisa de controle, mas de cuidado. 
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3. CAMINHO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 Abordagem da Pesquisa  

 

Tratou-se de um estudo de caso, descritivo e exploratório, com abordagem 

qualitativa, mais adequada à identificação e ao entendimento dos eventos que 

revelam a natureza da pesquisa. É oportuno ressaltar que a condução deste estudo 

está em um cuidado exclusivo da enfermeira, a partir da sua própria percepção, com 

práticas sustentadas nas evidências científicas e centradas na mulher, tendo como 

marco histórico, a inserção do Apice On na Maternidade, o que justifica a realização 

de um estudo de caso. 

A estratégia de pesquisa discutida nesta investigação – estudo de caso – é 

amplamente utilizada nas ciências biomédicas e sociais e procura descrever, 

compreender e interpretar a complexidade de um determinado objeto de estudo 

através de uma análise profunda e intensa, buscando apreender a totalidade de uma 

situação. No estudo de caso o foco está na compreensão de “como” e “porque” um 

fenômeno está ocorrendo num contexto da vida real, onde o pesquisador tem pouco 

controle sobre os fatos ocorridos naquele cenário (MARTINS, 2008).  

O estudo de caso pede avaliação qualitativa, portanto, o caminho escolhido 

de uma pesquisa qualitativa baseou-se no fato de a mesma destinar-se ao “estudo 

da história, das relações, das representações, das crenças, das percepções e das 

opiniões, produtos das interpretações que os indivíduos fazem a respeito de como 

vivem, constroem suas produções e a si mesmos, o que sentem e pensam” 

(MINAYO, 2014, p. 57). A autora destaca ainda que a pesquisa qualitativa surge 

diante da dificuldade de investigar e entender, por meio de dados estatísticos, 

alguns fenômenos voltados à compreensão, à sensação e à subjetividade, sem uma 

ideologia ou corrente de pensamento, e sim o caminho do pensamento a ser 

seguido (MINAYO; ASSIS; SOUZA, 2012). 

Para Marconi e Lakatos (2011), a característica da pesquisa qualitativa é 

preocupar-se em descrever a complexidade do comportamento humano. Além disso, 

ela fornece análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, tendências de 
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comportamento; preenche um lugar central na teoria e trata, basicamente, do 

conjunto de técnicas a serem adotadas para construir uma realidade. 

O estudo classificou-se como uma pesquisa descritiva que, como a própria 

designação propõe, descreve “características de determinada população ou 

fenômeno” (FIGUEIREDO, 2009, p. 93). Esta escolha corrobora a descrição de Gil 

(2018), que salienta que a pesquisa descritiva tem por objetivo estudar as 

características de um grupo, como sua distribuição por idade, sexo, procedência, 

nível de escolaridade, estado de saúde físico e mental. 

Para maior aproximação com o fenômeno, foi escolhida a pesquisa 

exploratória que permite “o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições” 

(FIGUEIREDO, 2009, p. 94). A autora destaca ainda que essa pesquisa está 

relacionada com pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática. No 

campo de investigação proposto neste estudo, a pesquisa exploratória proporcionará 

uma visão geral do fenômeno, auxiliando ao longo do processo da pesquisa (GIL, 

2018).  

 

3.2 Espaço da Pesquisa 

 

Atendendo ao rigor das pesquisas de campo, segue-se a descrição do 

cenário de investigação deste estudo: uma maternidade pública brasileira, localizada 

no município de Niterói (RJ), na região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro, 

inaugurada em 13 de maio de 2004, tendo como mulheres assistidas aquelas 

classificadas no pré-natal como de risco habitual. 

O prédio que acomoda a Maternidade data de 1960 anos e foi cedido ao 

município pela Justiça. A estrutura tem uma arquitetura antiga e suas paredes 

desgastadas pelo tempo, em contraste com equipamentos modernos, revelam uma 

Instituição cheia de histórias, não só das mulheres que lá deram à luz, porém, 

daquelas que cuidaram para que elas vivenciassem plenamente seus processos de 

parto. A unidade dispõe de três salas de Pré-parto, Parto e Pós-parto (PPP), duas 

salas no Centro Obstétrico, sendo uma dirigida à cesárea e a outra ao parto vaginal 

com mesa ginecológica, e um alojamento conjunto composto por dezoito leitos. 
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A equipe de saúde é composta, na área de enfermagem, por enfermeiras 

generalistas, enfermeiras obstétricas, enfermeiras neonatologistas e técnicas de 

enfermagem; na medicina, a equipe dispõe de obstetras, pediatras e 

anestesiologistas. Há também profissionais de psicologia, fonoaudiologia, nutrição 

(nutricionistas, copeiras e cozinheiras) e serviço social, bem como uma equipe de 

apoio composta por motoristas de ambulância, porteiros, seguranças e serventes. A 

equipe técnico-administrativa conta com secretárias. 

  

3.3 Participantes  

 

Foram elegíveis para a pesquisa as enfermeiras atuantes na Maternidade, 

considerados os preceitos éticos e a disponibilidade das profissionais, de acordo 

com sua presença na unidade, a fim de que não interferisse na respectiva rotina de 

trabalho. Nesse sentido, estimou-se que a população estudada seria integrada por 

todas as enfermeiras que atuam na Maternidade.  

Para tanto, foi realizado um levantamento preliminar junto à Direção da 

Maternidade para quantificar as enfermeiras entre os turnos diurno e noturno, 

resultando em 23 (vinte e três) profissionais. Em se tratando de pesquisa qualitativa, 

sabe-se que não é imprescindível a determinação prévia do número de participantes 

a serem selecionados. (MINAYO, 2014). Entretanto, o quantitativo a ser utilizado irá 

ao encontro do quadro de enfermeiras que atuam no cuidado à mulher no processo 

do parto no cenário deste estudo. A escala da enfermagem é composta por uma 

equipe que conta com uma gerente de enfermagem, uma coordenadora geral de 

enfermagem, uma diarista e três a quatro enfermeiras plantonistas, divididas em seis 

plantões com escalas de serviço de 24/120h. 

Das 23 (vinte e três) profissionais que compõem o quadro da equipe de 

enfermagem que atua na Maternidade, 13 (treze) participaram da pesquisa. As 

demais, 4 (quatro) recusaram-se participar do estudo, asseguradas pelos aspectos 

éticos e legais das pesquisas envolvendo seres humanos, 2 (duas) encontravam-se 

de férias no período da coleta dos dados, 2 (duas) estavam afastadas das suas 

atividades laborais na unidade e 2 (duas) eram recém-contratadas na Maternidade o 

que comprometeria a descrição dos cuidados realizados junto à mulher 

especificamente naquela unidade, em se tratando de um estudo de caso. 
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Os critérios de inclusão foram: 1) ser enfermeira 2) compor a equipe que 

atua diretamente na assistência ao processo do parto; 3) ter, no mínimo, seis meses 

de experiência profissional na área. Quanto ao critério de exclusão, restringiu-se 

às enfermeiras que, na ocasião da coleta de dados, estiverem de férias, licença 

maternidade ou afastadas de suas atividades por motivo de doença por um período 

superior a 15 (quinze dias).  

 

3.4 Aspectos Éticos e Legais 

 

Inicialmente, o projeto desta pesquisa foi apresentado à Coordenação da 

Maternidade. Na ocasião, foi entregue a Carta de Anuência (ANEXO A) para 

autorização da realização da pesquisa na Unidade e posterior envio ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antônio 

Pedro – FM/HUAP. 

Em atendimento ao disposto na Resolução nº 466/12, do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS, 2012) do Ministério da Saúde (MS), que estabelece as Diretrizes e 

Normas Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo Seres Humanos, este projeto 

foi encaminhado para apreciação ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro (UFF), tendo sido aprovado sob 

Parecer nº 3.117.284/2019 CEP/HUAP (ANEXO B). 

O envolvimento dos participantes na pesquisa foi voluntário e dependeu do 

aceite e assinatura prévia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE B), com base na Resolução supracitada, onde constam todas as 

informações acerca do estudo. Essa conduta, utilizando a pesquisa com seres 

humanos, assegura:  

 
O respeito pela dignidade humana e pela especial proteção devida aos 
participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos, o 
desenvolvimento e o engajamento ético, que é inerente ao 
desenvolvimento científico e tecnológico. (BRASIL, 2013, p. 1) 

 

Cada participante foi informada previamente sobre os riscos e benefícios da 

pesquisa. Os riscos associados à sua participação na pesquisa foram: invasão de 

privacidade; responder questões sensíveis como violência, sexualidade; 

discriminação e estigmatização a partir do conteúdo revelado e divulgação de dados 
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confidenciais. Ressalta-se que a pesquisadora é treinada e capacitada para a 

aplicação do instrumento de coleta de dados, com o propósito de evitar riscos aos 

participantes, além de se comprometer a resguardar a integridade física, psíquica e 

emocional das participantes. Para isso, uma psicóloga, membro da equipe de 

pesquisa, foi designada para atender as demandas, quando necessário, 

destacando-se à medida de manter a privacidade das participantes durante a coleta 

de dados, com a aplicação da entrevista em uma sala reservada para este fim. Já os 

benefícios foram aumentar o conhecimento científico para a área obstétrica, com 

foco na assistência ao parto e nascimento, possibilitando uma reflexão no campo 

dos saberes do cuidado ao processo do parto que sustentam a prática da enfermeira 

no seu cotidiano.  

Assim, esta pesquisa assumiu o livre arbítrio das participantes a recusarem-

se a participar ou retirar o seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem 

penalização ou prejuízo, assegurando-se-lhes tratamento ético e profissional 

adequado em relação às informações e dados produzidos junto às participantes, o 

caráter confidencial das informações levantadas e a privacidade dos dados 

envolvidos na pesquisa. 

 

 

3.5 Coleta de Dados 

 

A escolha pela técnica de entrevista semiestruturada individual (APÊNDICE 

A) está baseada no objeto de pesquisa como um modo de aproximação do 

fenômeno a ser investigado, aqui delineado como os cuidados das enfermeiras à 

mulher no processo do parto e nascimento. 

Este tipo de instrumento é construído a partir de perguntas abertas e 

fechadas, possibilitando ao participante entrevistado discorrer sobre o fenômeno em 

questão, sem se restringir à indagação formulada (MINAYO, 2014), permitindo a 

evolução espontânea do seu pensamento. Portanto, diante da inquietação dirigida 

para as bases teórico-filosóficas que sustentam o cuidado de enfermagem à mulher 

no processo do parto, busquei na percepção das enfermeiras como participantes do 

estudo, uma via de acesso ao fenômeno a ser revelado. 
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Os encontros com as enfermeiras aconteceram entre os meses de fevereiro e 

julho de 2019. As entrevistas foram realizadas pela pesquisadora, na presença de 

uma pesquisadora auxiliar – PIBIC Andressa Soares Rodrigues. Para marcar os dias 

de encontros com cada participante, tomei nota da escala de plantões e esbocei um 

cronograma no qual, com algumas visitas, encontraria com as enfermeiras na 

Maternidade. Por vezes, me deparei com as enfermeiras voltadas para o 

acompanhamento da mulher no trabalho de parto, ou nos cuidados com as 

puérperas e o recém-nascido no alojamento conjunto, de modo que não foi possível 

conversar com todas. 

A privacidade dos encontros foi assegurada pelo ambiente tranquilo e 

reservado da sala de coordenação da enfermagem da Maternidade. Dois encontros 

aconteceram na EEAAC, ambos em uma sala dos professores reservada. Para cada 

enfermeira anunciava minha intenção com o desenvolvimento do estudo aqui 

descrito.   

Primeiramente, informei as enfermeiras sobre a pesquisa, os objetivos do 

estudo, a importância da participação de cada uma e os riscos e benefícios dos seus 

depoimentos. Posteriormente, a respeito dos aspectos éticos e legais disposto na 

Resolução nº 466/12, do Conselho Nacional de Saúde (CNS, 2012) do Ministério da 

Saúde (MS) que estabelece as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa 

envolvendo Seres Humanos, disponibilizei o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido23 e aguardei a sua leitura.  

As entrevistas foram gravadas em aparelho digital, mediante consentimento 

prévio de cada participante, buscando assegurar a fidedignidade dos depoimentos. 

Ainda com o gravador desligado, expliquei a dinâmica da entrevista, colhi os dados 

pessoais das enfermeiras e os dados de formação e me coloquei disposta a 

esclarecer qualquer dúvida. Em todos os encontros, o gravador só foi ligado após 

esse momento inicial de esclarecimentos gerais e a coleta de dados pessoais e de 

formação das participantes. Aos responder as perguntas, falando livremente a partir 

da sua vivência na Maternidade, as enfermeiras se desvelaram em sua própria 

relação de cuidado com a mulher. 

 
23 Presente no Apêndice B. 
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As gravações das entrevistas foram transcritas na íntegra, com a ajuda da 

pesquisadora auxiliar – PIBIC, garantindo a veracidade dos relatos das enfermeiras. 

Essas gravações e as respectivas transcrições textuais serão armazenadas por um 

período de cinco anos, sob a reponsabilidade do pesquisador principal, e após esse 

prazo, excluídos, como prevê a Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde. 

 

 

3.6 Análise dos Dados 

  

 

Inicialmente, organizei os dados pessoais e de formação das enfermeiras 

para a caracterização das participantes. Logo após a transcrição das entrevistas, 

foram realizadas leituras frequentes e aprofundadas dos depoimentos de modo a 

agrupá-los tanto quanto ao conteúdo expresso como o presente nas entrelinhas 

“sublimado”. 

Os dados coletados foram analisados pela técnica de Análise de Conteúdo na 

Modalidade Temática proposta por Bardin (2011), que consiste no tratamento dos 

dados através de instrumentos e técnicas metodológicas aplicáveis aos diversos 

discursos. Esta modalidade de análise apresenta diferentes etapas que circulam em 

torno de núcleos cronológicos, como: a pré-análise, que busca extrair uma primeira 

impressão dos dados levantados; a exploração do material, codificando-o em 

categorias segundo os recortes dos registros; e a fase de tratamento dos resultados, 

por meio de avaliação crítica e reflexiva (ibid). 

A primeira etapa de organização da análise é a pré-análise, que sistematiza 

as ideias, a partir da leitura do material, para condução do desenvolvimento das 

ações que seguem. É preciso reconhecer sua estrutura, analisar e registrar as 

impressões em relação às mensagens compreendidas nos dados, considerando os 

objetivos e hipóteses elaborados para sustentar a oportuna interpretação, buscando 

identificar as unidades de registro, unidades de contexto, trechos significativos e 

categorias (BARDIN, 2011).  

A segunda etapa compreende a aplicação do que foi previamente definido na 

etapa anterior, codificando os dados a partir das unidades de registro. Nessa etapa, 
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é necessária a exploração do material através de um rigor metodológico para 

aplicabilidade da sistematização dos planos e objetivos formulados, com as 

operações de codificação, decomposição ou enumeração, a partir de regras 

definidas previamente (MINAYO; ASSIS; SOUZA, 2012). 

E finalmente, a terceira etapa que consiste no tratamento dos resultados, 

realizada através da análise quantitativa e qualitativa dos dados para  agrupa-los e 

reagrupa-los, a partir das semelhanças e características em comum. Nesta 

pesquisa, serão consideradas as informações qualitativas compreendidas a partir da 

análise acerca da natureza do fenômeno estudado, buscando fidelidade à 

metodologia delineada (BARDIN, 2011). Vale ressaltar que essa etapa final é 

pertinente para e extração dos textos que vão ao encontro do objeto e dos objetivos 

da pesquisa. 

Assim, foi utilizada a fase de unidade de registro (UR). Primeiramente, foi 

construído um quadro de unidades de registro. Na sequência, como estratégia de 

organização, escolhi a planilha ampliada, utilizando colorimetria com a marcação 

através de distintas cores no Microsoft Word®, agrupando as unidades de registro, 

possibilitando uma visão geral das unidades. Posteriormente, transferi os dados para 

uma planilha “quadro demonstrativo” em um documento Word®. Com as unidades 

de codificação agrupadas, avaliei seu percentual, e reagrupei aquelas que 

apresentavam um sentido, definindo temas para cada grupo. Em seguida, com a 

desmembração dos temas, as categorias foram construídas, relacionando ao 

objetivo do estudo.  

Com as entrevistas transcritas, realizei a leitura e releitura dos depoimentos 

para a extração das ideias centrais, e assim, imprimir uma representatividade das 

falas. Em continuidade aos aspectos analíticos, emergiram as unidades de 

significado do estudo que possibilitaram a construção das categorias. O caminho 

percorrido até a elaboração das categorias encontra-se ilustrado nos quadros a 

seguir:  
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Quadro 1. Núcleo Temático e Unidades de Registro para a construção da primeira 
categoria 

Núcleo Temático: O saber fazer da enfermeira no cuidado à mulher no processo do 
parto e nascimento 

Unidade Temática: O saber fazer cotidiano da enfermeira no cuidado à mulher no 
processo do parto e nascimento 

Unidades de Registro Quantidade 

Cuidados das enfermeiras centrados na mulher 49 

Cuidado humanizado e integral da enfermeira com a mulher no processo de 
parto e nascimento 

26 

Cuidados das enfermeiras a partir das boas práticas 23 

Total de Unidades de Registro por categoria 98 

Total de entrevistas por categoria 13 
Fonte: ALMEIDA, 2019. 

 

Quadro 2. Núcleo Temático e Unidades de Registro para a construção da segunda 
categoria 

Núcleo Temático: O modo de cuidar da enfermeira à mulher no processo do parto e 
nascimento 

Unidade Temática: As tecnologias de cuidado de enfermagem na assistência cotidiana da 
enfermeira à mulher no processo do parto e nascimento 

Unidades de Registro Quantidade 

Aplicabilidade das tecnologias de cuidado de enfermagem para o alívio da 
dor à mulher no processo do parto e nascimento 

46 

Orientações dos cuidados das enfermeiras à mulher no processo do parto e 
nascimento 

29 

Acolhimento e Classificação de risco como práticas no cuidado cotidiano das 
enfermeiras 

23 

Cuidados da enfermeira às necessidades básicas da mulher no processo do 
parto e nascimento 

22 

Inserção das enfermeiras obstétricas como tecnologia de cuidado de 
enfermagem à mulher no processo do parto e nascimento 

27 

Total de Unidades de Registro por categoria 147 

Total de entrevistas por categoria 13 
Fonte: ALMEIDA, 2019. 
 

Quadro 3. Núcleos Temáticos, Unidades Temáticas e Categorias 

Núcleos Temáticos Unidades Temáticas Categorias 

O saber fazer da 
enfermeira no 

cuidado à mulher no 
processo do parto e 

nascimento 

O saber fazer 
cotidiano da 

enfermeira no cuidado 
à mulher no processo 
do parto e nascimento 

Os saberes do cotidiano da enfermeira no 
cuidado à mulher no processo do parto e 

nascimento 

O modo de cuidar da 
enfermeira à mulher 

no processo do 
parto e nascimento 

As tecnologias de 
cuidado de 

enfermagem na 
assistência cotidiana 

da enfermeira à 
mulher no processo 

do parto e nascimento 

O modo de cuidar da enfermeira à mulher 
no processo do parto e nascimento 

Fonte: ALMEIDA, 2019 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 Perfil das participantes 

 

 

Inicialmente apresento a caracterização socioeconômica das enfermeiras que 

participaram do presente estudo, através de um instrumento com perguntas 

fechadas acerca dos dados pessoais e socioeconômicos, bem como dados da 

história obstétrica das mesmas, a formação superior e o tempo de atuação na 

maternidade. Os dados para a caracterização socioeconômica das participantes 

foram coletados a partir da sua autodeclaração.  

As enfermeiras entrevistadas foram identificadas com números e seus dados 

socioeconômicos organizados de acordo com o período dos encontros e estão 

descrito no quadro a seguir:  

 

 

Quadro 4. Caracterização socioeconômica das enfermeiras da Maternidade 
Municipal Alzira Reis Vieira Ferreira do Município de Niterói/RJ, 2019. 
 

Identificação 
das 

participantes 

Idade/ 
Sexo 

Estado 
Civil 

Etnia 

Número 
de Filhos/ 

via de 
nascimento 

 

Formação Acadêmica 
(anos) Tempo de 

atuação na 
Maternidade 

Graduação 
Pós-

graduação 

Enf. 1 30/F Solteira Branca 1 
cesárea 

1 a 6 anos Obstetrícia 
1 a 6 anos 

4anos e 
5meses 

Enf. 2 28/F Solteira Parda Ø 1 a 6 anos 
 

Pediatria e 
Neonatologia 

1 a 6 anos 
 

Qualidade e 
Segurança 
do Paciente 
1 a 6 anos 

 
Obstétrica 
em curso 

4anos 

Enf. 3 43/F Casada Parda 3 
1 – vaginal/ 
2 – cesárea 

6 a 11 anos UTI Neonatal 
e Pediátrica 
6 a 11 anos 

7anos 

Enf. 4 27/F Solteira Parda Ø 1 a 6 anos Obstetrícia 
1 a 6 anos 

8meses 

Enf.5 34/ F Divorciada Negra Ø   1 a 6 anos 
 

Urgência e 
Emergência 

1 a 6/ 
 

Obstetrícia 
em curso 

3anos 

Enf.6 34/ F Casada Branca Ø 6 a 11 anos Pediatria 2anos e 
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 1 a 6 anos  
Enfermagem 
do Trabalho 
1 a 6 anos 

5meses 

Enf.7 28/F Casada Branca Ø 1 a 6 anos 
 

Neonatologia 
1 a 6 anos 

10meses 

Enf.8 25/F Solteira Parda Ø 1 a 6 anos 
 

Obstetrícia 
1 a 6 anos 

 
Saúde da 

Mulher 
1 a 6 anos 

2meses 

Enf.9 54/F Casada Parda Ø mais de 11 
anos 

 

Saúde 
Pública: 6 a 

11 anos 

15anos 

Enf.10 34/M Solteiro Branco Ø 1 a 6 anos 
 

Obstetrícia:  
1 a 6 anos 

1ano e 
3meses 

Enf.11 30/F Casada Branca Ø 6 a 11 anos 
 

Obstetrícia 
6 a 11 anos 

 
Neonatologia 
 1 a 6 anos 

3anos 

Enf.12 29/F Casada Branca 1 
vaginal 

6 a 11 anos 
 

Obstetrícia  
1 a 6 anos 

 
Mestrado 
em curso 

2anos 

Enf.13 32/F Solteira Branca Ø 1 a 6 anos 
 

Obstetrícia 
1 a 6 anos 

 
Mestrado 
1 a 6 anos 

1ano e 
5meses 

 

Fonte: ALMEIDA, 2019. 

 

 

No período dos encontros a idade das participantes variou dos vinte e cinco 

aos cinquenta e quatro anos. Segundo a Pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil, a 

faixa etária predominante das enfermeiras que participaram da pesquisa enquadra-

se no grupo entre 26 – 30 anos, configurando o perfil etário da maior força de 

trabalho da profissão. Quanto ao sexo, a maioria é feminino, sendo apenas um do 

sexo masculino. Esses dados retratam uma questão central no trabalho em saúde 

na enfermagem, e se revela em 86,2% de enfermeiras e 13,4% de enfermeiros 

(FIOCRUZ/COFEN, 2013). 

O estado civil das participantes mostrou-se equilibrado entre casadas e 

solteiras, aproximando-se dos dados da Pesquisa sobre o perfil da enfermagem no 

Brasil, onde 40% dos enfermeiros são solteiros e 43,6% são casados. No que diz 

respeito à etnia, a maioria autodeclarou-se branca, indo ao encontro do que revela a 
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perfil da enfermagem no Brasil, onde 57,9%, ou seja, a maioria dos enfermeiros se 

declarou branco.  

Quanto ao número de filhos, a maioria não tinha filhos e aquelas que tinham, 

duas tinham um filho, um nascido por via vaginal e outro por cesárea e uma tinha 

três filhos, um nascido por via vaginal e dois por cesárea. 

No conjunto de enfermeiras especialistas em enfermagem obstétrica, das 

nove, duas ainda estavam cursando, e o tempo de conclusão da especialização 

variou de 1 – 6 anos. As demais especializações variaram em áreas diferenciadas. 

Quatro enfermeiras especialistas em enfermagem neonatal, três em enfermagem 

pediátrica, uma em urgência e emergência, uma em enfermagem do trabalho, uma 

em saúde da mulher, uma em qualidade e segurança do paciente e uma em saúde 

pública. Uma enfermeira possui mestrado e uma está cursando. Quanto ao tempo 

de atuação das enfermeiras na maternidade, aquela que está mais tempo atua há 

quinze anos na unidade e a mais recente enfermeira atuante na maternidade está há 

dois meses.  

 

 

4.2 Apresentação e Análise das Categorias 

 

 

Sustentada na definição de Collière para o cuidado – é simplesmente habitual 

e cotidiano, mantendo e dando continuidade à vida (COLLIÈRE, 1999) – neste 

capítulo apresento a análise das categorias a partir dos encontros com as 

enfermeiras na Maternidade. Após a escuta atenta das gravações e transcrições, 

destaquei as Unidades de Registro (UR) e organizei-as nos quadros descritos 

anteriormente. Em seguida, foram definidos os Núcleos Temáticos e emergiram 

duas Unidades Temáticas a primeira, o saber fazer da enfermeira no cuidado à 

mulher no processo do parto e nascimento, e a segunda, o modo de cuidado da 

enfermeira à mulher no processo do parto e nascimento. Essas unidades 

expressam minha compreensão dos saberes e modos de cuidados das enfermeiras 

à mulher no processo de parto e nascimento na MMARVF.  

 



58 
 

Diante destas unidades foram delineadas as seguintes categorias: 

 

1. Os Saberes do Cotidiano da Enfermeira no Cuidado à Mulher no Processo 

do Parto e Nascimento 

2. O Modo de Cuidar da Enfermeira à Mulher no Processo do Parto e 

Nascimento 

 

 

 

4.2.1 Os Saberes do Cotidiano da Enfermeira no Cuidado à Mulher no 

Processo do Parto e Nascimento 

 

 

O cotidiano da enfermagem no campo da saúde sexual e reprodutiva 

perpassa pela transição de modelo assistencial, tanto para as enfermeiras como 

para os profissionais de saúde que atuam nesta área. O processo do parto e 

nascimento se amplia para além do trabalho de parto e parto, envolve complexidade 

do campo objetivo e subjetivo24 para o cuidado centrado na mulher e ampliado para 

seu bebê e família, momento impar para a vida de cada mulher (REIS et al., 2017). 

O saber cotidiano das enfermeiras no cuidado à mulher no processo do parto 

e nascimento está intimamente relacionado ao cuidar da mulher, valorizando sua 

individualidade, respeitando seus valores, crenças, costumes e compreendendo o 

cuidado como respeito a quem se cuida. Para o saber fazer, a enfermeira precisa de 

habilidades e conhecimentos próprios, fundamentado em um saber teórico, filosófico 

e prático, que permita a interconexão em dimensões objetivas e subjetivas nas 

relações, exercendo um cuidado baseado em evidências, na humanização e 

centrado na mulher (SÁ, 2010). Assim, o saber e o fazer caminham juntos, 

possibilitando a construção de um cuidado sustentado no compartilhar da relação 

entre a enfermeira e a mulher.  

 
24 A noção de subjetividade se estende por todos aqueles que estão envolvidos na produção 
cotidiana do cuidado, usuários, profissionais, equipes, gestores, familiares, que se encontram em 
territórios específicos, e, por meio de uma multiplicidade de gestos, que se expande ou se recolhe, no 
momento das interações necessárias ao cuidar (MARTINES e MACHADO, 2010). 
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O cuidado da enfermeira é complexo e vai além do que é visível, exigindo 

dessa profissional um olhar para as necessidades da mulher no processo do parto e 

nascimento (SALVIANO et al., 2016). É na vivência com a mulher que as 

enfermeiras avaliam essas necessidades. Elas falam de um cuidado voltado para o 

que as mulheres dizem. Nesse contexto, o saber e o fazer das enfermeiras requer a 

valorização das vivências da mulher e delas próprias.  

O cuidado das enfermeiras à mulher na MMARVF tem seus saberes 

sustentado na humanização, na integralidade, nas evidências científicas, 

reconhecendo a fisiologia do parto e nascimento, nas boas práticas e centrado na 

mulher.  

Atualmente, a atuação da enfermeira no cuidado à mulher no processo de 

parto e nascimento é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e pelo 

Ministério da Saúde como uma assistência qualificada e segura com potencialidade 

para a redução da morbimortalidade materna e perinatal (WHO, 2018), sendo essa 

profissional um agente provedor de um cuidado que garanta os direitos das 

mulheres no campo da saúde sexual e reprodutiva, sustentado na política de 

humanização, como instrumento facilitador entre o ser cuidado e o cuidador. 

A Política Nacional da Humanização (PNH) é uma forte indutora no processo 

da humanização do parto e nascimento e inclui aspectos relacionados às mudanças 

na cultura hospitalar, onde o cuidado está centrado nas necessidades das mulheres 

usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS) e suas famílias, garantindo maior 

participação da parturiente nas decisões sobre sua saúde, assegurando, assim, o 

máximo bem-estar da mulher e do bebê contribuindo para a redução taxas de 

cesáreas e da mortalidade materna (BRASIL, 2004). 

O cuidado das enfermeiras à mulher no processo do parto e nascimento na 

Maternidade sinaliza no cotidiano assistencial um espaço de possibilidades 

pensadas numa proposta de humanização do parto e nascimento e nas políticas 

públicas. Contudo, elas ainda não estão totalmente descritas no cotidiano. Este tem 

sua origem num cuidado de encontro entre os seres – a enfermeira e a mulher. 

Entendo que, para este estudo, o conceito de humanização do parto e nascimento 

está interligado ao que possa ser entendido como qualidade e competência na 

atenção obstétrica. De outro modo, a humanização do parto e nascimento é um 
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evento subjetivo que se sustenta e se revela nas experiências vividas pelas 

pessoas, conforme as falas que seguem: 

 

Humanização (...) tentar levar para essa gestante, para essa 

mulher que vem até a maternidade o cuidado.25 (Enf.1) 

 

Humanização é oferecer para as mulheres o melhor conforto 

possível no seu momento durante o trabalho de parto, parto e 

puerpério. (Enf.2) 

 

(...) humanização é você respeitar, respeitar o outro na sua 

integralidade (...) é você se colocar no lugar do outro, é tentar dar 

o melhor cuidado para essa mulher. (Enf.4) 

 

(...) tento ser o mais humana possível com cada uma, 

independente de onde ela veio, porque ela veio, eu acho que isso 

acrescenta na qualidade. (Enf.5) 

 

A humanização, a empatia, a vontade de querer modificar, de 

trazer algo de qualidade, ver que a gente pode estar modificando, 

melhorando. (...) não precisa ser tudo totalmente programado, 

mas dentro do nosso cenário têm coisas que eu consigo e posso 

fazer e melhorar. (Enf.7) 

 

É estranho falar de humanização, estranho humanos falando em 

parto humanizado... “vamos humanizar o nascimento”, (...) eu não 

sei onde as pessoas se perderam para intervir tanto, para deixar a 

mulher “ah, eu mando sobre isso aqui que está acontecendo” (...) 

eu trago humanização no sentido dela para minha assistência. 
(Enf.8) 

 

Acho que essa questão da humanização na assistência está bem 

viva dentro da nossa equipe (...) (Enf.10) 

 
25 As falas das enfermeiras são apresentadas em fonte Segoe Print, tamanho 10. 
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(...) eu tento nortear muito a minha assistência relacionada um 

conceito mais amplo de humanização, e não simplesmente “ah, eu 

faço boas práticas, então eu estou sendo humanizado”, mas de que 

forma que eu estou fazendo as boas práticas, que vai dizer mais 

sobre a minha qualidade de assistência. (Enf.13) 

 

 Nesta perspectiva, várias ações são conjugadas com a finalidade de um 

cuidado de ser humano revestido por um conhecimento próprio, de sensibilidade, 

intuição, valores, que são intrínsecos a uma condição da nossa humanidade. Como 

destaca Waldow (2010) o cuidado é essencial para o nosso desenvolvimento e 

realização como seres humanos, descrito neste estudo na relação entre o ser 

cuidado – a mulher e o cuidador – a enfermeira. 

 Sobre o movimento de humanização do parto, Diniz (200526 apud Zveiter, 

2011) descreve que a meta é a qualidade da interação entre os cuidadores e a 

mulher em trabalho de parto e a des-incorporação27 de tecnologias que provoquem 

danos.    

Assim, a enfermeira da Maternidade incorpora aos seus saberes os princípios 

da humanização nos diversos contextos da assistência, valorizando e respeitando a 

mulher em toda a sua dimensão biopsicossociocultural e espiritual, entendendo que 

o conhecimento científico para o cuidado deve envolver todas as configurações do 

ambiente que essa mulher vive, considerando sua complexidade, promovendo um 

cuidado integral e individualizado, como descrito a seguir: 

 

 

O cuidado é realmente ver a mulher como um todo (...) (Enf.2) 

 

 

(...) Integralidade é pensar na pessoa como um todo, não tentar 

dividir essa pessoa em fases. (Enf.4) 

 

 

 
26 DINIZ, Carmen S. Grilo. Ciência e Saúde Coletiva. Humanização da assistência ao parto no Brasil: 
os muitos sentidos de um movimento. v. 10, n. 3, p. 627-37. 2005. 
27 Grifos da autora do artigo. 
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(...) o cuidado é integral o tempo todo, é um cuidado intenso 

porque a gente fica o tempo todo mesmo nessa assistência, então, 

esse cuidado é mais profundo. (Enf.10) 

 

 

Se eu percebo que não está dando certo para aquela paciente, 

tento fazer de alguma outra forma, mas sempre tentando 

embasar os conhecimentos e as práticas e individualizando, não 

tentando padronizar. (Enf.13) 

 

 

 

Nessa concepção, a reflexão sobre o cuidado das enfermeiras na 

Maternidade, a começar por um cuidado integral e individualizado, demonstra que os 

seus saberes estão pautados em princípios do SUS, aqui representados pela 

integralidade28 do cuidado, através de uma dimensão para além do corpo físico, 

considerando a mulher na sua singularidade. Sobre o conceito de integralidade em 

saúde, a partir de 1988, a Constituição Federal Brasileira, propôs diretrizes para a 

organização do SUS, e no lugar do termo “integralidade” utilizava “atendimento 

integral”, com foco nas atividades preventivas. Enquanto princípio doutrinário, a 

integralidade está descrita na Lei Orgânica de Saúde (Leis 8.080 e 8.142/90) como 

um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade 

do sistema29 (BRASIL, 200130 apud REIS e ANDRADE, 2008).  

O cuidado das enfermeiras na Maternidade, como já foi descrito 

anteriormente, é compartilhado entre as enfermeiras especialistas e as enfermeiras 

generalistas e, se fortalece no mesmo espaço que reconhece seus limites, revelado 

no comportamento da própria equipe de enfermagem e da responsabilidade das 

enfermeiras no cuidado cotidiano. As enfermeiras obstétricas revelam a 

 
28 Este princípio considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. É 
importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o 
tratamento e a reabilitação. Juntamente, a integralidade pressupõe a articulação da saúde com 
outras políticas públicas, para assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que 
tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos. 
http://www.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude/principios-do-sus.  
29 Grifos das autoras do artigo. 
30 BRASIL. Ministério da Saúde. Gestão municipal de saúde: leis, normas e portarias atuais. Rio de 
Janeiro: Ministério da Saúde; 2001. 
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possibilidade de por em prática os conhecimentos que valorizam o que é 

fisiológico/biológico no parto, descrita nas falas que seguem: 

 

(...) como enfermeira obstétrica tenho que conhecer a fisiologia. 
(Enf.5) 

 

 

(...) então a humanização fica mais fácil de ser alcançada quando a 

gente tem uma percepção do fisiológico, que é o melhor para a 

mulher (...) (Enf.10) 

 

 

(...) eu sempre tento deixar à mulher o mais confortável possível, 

escuto e trabalho na perspectiva do parto fisiológico e não ficar 

acionando tanto o neocórtex. (...) (Enf. 13) 

 

 

 

 

O cuidado das enfermeiras na assistência ao processo de parto e nascimento 

converge seus saberes baseados nas evidências e com centralidade na mulher, 

configurando-se como cuidado de enfermagem humanizado e na inserção das 

enfermeiras obstétricas no cuidado especializado, cenário que se consolida com as 

iniciativas do Ministério da Saúde que cursam desde a década de 1980 através de 

um rol de proposições e políticas para reorganizar e transformar a atenção à saúde 

sexual e reprodutiva da mulher, buscando o cuidado humanizado da enfermagem 

durante o processo do parto com a inserção e a valorização da atuação da 

enfermagem obstétrica (MEDEIROS et al., 2016). 

As falas a seguir reforçam o cuidado das enfermeiras baseado nas evidências 

e centrado na mulher: 

 

(...) eu vou mais pelo que a mulher me traz, pelo psicológico, então 

eu ouço mais, ir sentindo o que ela gosta; o que quer; o que vai ou 

não funcionar; respeitando esses limites. Eu viso o que ela traz e o 

que eu tento fazer. (Enf.1) 

 

 

A gente segue muito as diretrizes da Rede Cegonha e as boas 

práticas. (Enf.2) 
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(...) um parto que a mulher seja a protagonista, que ela tenha 

autoridade, autonomia de escolher. (...) quando ela protagoniza a 

história, ela fica feliz de verdade. (Enf.6) 

 

 

(...) a prestação de um cuidado de qualidade baseado na ciência, 

no que é comprovado, eficaz para assistência ao parto, para essa 

mulher que está ali sendo assistida. (Enf.12) 

 

 

Sem evidência científica não dá, não tem o achismo, não tem: 

“Ah, sempre fiz dessa forma”. É atualização (...) a gente precisa 

estar ligado no que tem de publicação. (...) é a prática baseada em 

evidências; sem ela não tem como sustentar esse cuidado e essa 

assistência à mulher. (Enf.10) 
 

 

Eu busco muito a questão das evidências científicas, embasamento 

no Ministério da Saúde, nos artigos científicos e nas boas práticas 

e tendo adaptar à minha realidade (...) o meu conhecimento eu 

construo muito na prática também. (...) Priorizo sempre o que a 

mulher deseja (Enf. 13) 

 

 

 Na perspectiva do cuidado centrado na mulher, a assistência humanizada 

pressupõe respeito à diferença, solidariedade, apoio, proteção, valorização do 

protagonismo e autonomia da mulher no processo do parto e nascimento, 

reconhecendo na enfermeira um profissional com saberes que, no seu cotidiano 

assistencial, permeia sua relação com a mulher centralizada no diálogo, 

considerando o seu cuidado a partir das demandas da mulher (OLIVEIRA et al., 

2019).  

As descrições anteriores, nas falas das enfermeiras, reforçam que o cuidado 

não repousa apenas do saber-fazer instrumental, mas comunga igualmente com um 

conhecimento que possibilita um mergulho da mulher ao seu interior e uma maior 

aproximação do cuidado da enfermeira com a fisiologia do parto, permitindo uma 

mediação entre o conhecimento técnico-científico e o saber do ser humano sobre si 

mesmo (CORRÊA, 2017). Isso reforça que o papel das enfermeiras no cuidado à 
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mulher no processo de parto e nascimento, visa atender as suas necessidades de 

forma singular, assegura à proteção de estímulos externos que interferem na 

fisiologia do parto. 

  Quando as enfermeiras referem-se ao cuidado realizado junto às mulheres, 

citam protocolos, normas e rotinas recomendadas por órgãos de referência, como às 

boas práticas, que foram desenvolvidas pela OMS em 1996 como um modo de 

classificar as práticas comuns na condução do parto normal, recomendando o que 

deve e o que não deve ser realizado no processo do parto e nascimento, com base 

nas evidências científicas desses estudos e pesquisas desenvolvidas em todo o 

mundo (WHO, 1996). Contudo, as enfermeiras descrevem a possibilidade de um 

cuidado para além do que seja apenas técnico, de normas e rotinas, sem 

desconsiderar sua relevância, quando colocam a mulher no centro do cuidado. 

Sendo assim, o cuidado se revela no compartilhar, e permite a expressão das 

emoções, não só da mulher, mas da própria enfermeira. É, a partir da vivência da 

mulher, que as enfermeiras avaliam, passando a ser um cuidado pautado e 

alicerçado no que as mulheres dizem, possibilitando a criação de uma relação de 

confiança entre elas. 

Os saberes das enfermeiras no seu cotidiano da maternidade revelaram que 

o cuidado da mulher durante o processo de parto e nascimento deve ser concebido 

a partir da humanização, da integralidade, das evidências científicas, mas 

principalmente a partir da mulher, compreendendo suas necessidades, a partir de 

um novo olhar e através de atitudes, práticas e condutas pautadas no respeito à 

individualidade de cada mulher no seu processo do parto, possibilitando uma 

experiência verdadeiramente humana, que valorize a mulher (POSSATI et al., 2017).  

 

 

4.2.2 O modo de cuidar da enfermeira à mulher no processo do parto 

 

 

O cuidado da enfermeira às mulheres na MMARVF é iniciado no primeiro 

contato, desde o acolhimento, com elas, passando pela classificação de risco, até o 

pós-parto. O significado do cuidado inclui o contato com a mulher no momento que 
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elas chegam à Maternidade. As enfermeiras relatam esse significado desde o 

momento que recebem as mulheres e apesar do encontro acontecer no fim do 

processo da gestação, ou seja, trabalho de parto e parto, o caminho das enfermeiras 

é desenhado numa linha de cuidado rumo ao puerpério.  

Como exemplo da linha de cuidado das enfermeiras na Maternidade, essa se 

revela num processo de continuidade, em que a mesma enfermeira prossegue com 

a mulher entre setores diferentes – do acolhimento ao puerpério. Esse cuidado 

contínuo expressa-se como: 

 

Quando eu fico no pré-parto, geralmente acompanho a gestante 

desde o atendimento (...) eu não acompanho a gestante só no pré-

parto. (...) quando interna em trabalho de parto, eu faço 

classificação de risco, vou com a gestante e fico com ela no pré-

parto e acompanhando e fico até o nascimento. (Enf.1) 

 

 

Então, desde o processo da chegada à maternidade, acolhimento e 

classificação de risco, encaminho ela para a enfermaria ou para o 

pré-parto, acompanho esse trabalho de parto e o pós-parto 

também, depois nessas questões de aleitamento, orientações de 

cuidado ao RN. (Enf.10) 
 

 

(...) muitas vezes eu recepciono a mulher, faço o acolhimento, a 

classificação de risco, encaminho ela para o pré-parto, assistir o 

parto, faço a sutura, circulo o próprio parto, depois encaminho 

para o banho, para o alojamento conjunto, e auxilio no 

aleitamento materno tentando sempre preservar a primeira meia 

hora. (Enf.13) 

 

 

Contudo, a linha de cuidado deve estar articulada à rede de atenção à saúde, 

em especial à saúde da mulher. Dessa maneira, a compreensão de linha de cuidado 

pode ser entendida como um conjunto de saberes, tecnologias e recursos 

necessários ao enfrentamento de riscos, agravos ou condições específicas do ciclo 

de vida, a ser ofertado de forma articulada por um dado sistema de saúde. Essa 
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deve expressar-se através de padronizações de técnicas que deixem explícitas 

informações relativas à organização da oferta de condutas de saúde em um dado 

sistema. Entretanto, para que uma linha de cuidado seja estabelecida num sistema, 

é necessária a prévia formulação de protocolos clínicos e/ou revisão crítica daqueles 

já existentes sobre as intercorrências e a conjuntura clínica de atuação 

(SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO, 2010).  

Apesar disso, e da disposição das enfermeiras em desenvolver habilidades de 

um cuidado ampliado para as ações de humanização e desmedicalização do parto 

no âmbito da Maternidade, há uma fragilidade do processo de parto quando 

descrevem a falta de alinhamento entre o serviço de pré-natal e a maternidade, 

como pode ser observado nas falas: 

 

Às vezes têm pacientes que vêm sem muito conhecimento do pré-

natal (...) não teve uma qualidade, não foi bem informada (...) a 

gente vai procurando explicar aquilo que não foi explicado durante 

o pré-natal (...) isso ajuda muito durante o pré-parto e o parto. 
(Enf.3) 

 

 

Acho que elas não são muito orientadas no pré-natal sobre como é 

o parto normal, então a gente tenta orientar o que consegue para 

que o trabalho de parto e o parto sejam o menos intervencionista 

e menos traumático para essas mulheres. (Enf.4) 

 

Infelizmente algumas chegam sem cuidados de pré-natal (...) aqui, 

por ser uma unidade de baixo risco, a gente tem o cuidado de 

procurar ver como foi feito o pré-natal, no cartão dela de pré-

natal e a gente começa a entender ela. (Enf.5) 

 

(...) procuro estar avaliando o tipo de pré-natal que ela teve, se foi 

particular ou público. (...) tem uma diferença muito grande, e por 

incrível que pareça, o pré-natal na rede particular vem com 

algumas falhas, até mesmo na questão da vacina, teste rápido elas 

não fazem no particular, já no público elas têm disponível, então 

muitas delas, às vezes, não têm esse conhecimento do que tem no 
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público. Apesar do público também ter algumas falhas, mas isso 

tudo é falado para elas. (Enf.7) 

 

(...) às vezes, ou elas não fazem o pré-natal ou não fazem todo (...) 

quando fazem, pelo que eu pergunto, eu vejo que essa parte de 

amamentação quase não é falada e elas sentem falta disso (...) 

porque aqui só vem para parir, não tem pré-natal (...) poderia ter 

pré-natal aqui. O espaço é tão grande. (Enf.9) 

 

Nesse sentido, é fundamental fortalecer os espaços e redes organizadas que 

favoreçam o cuidado qualificado e seguro às mulheres no processo de parto e 

nascimento, articulando as interfaces desde o pré-natal ao puerpério que 

possibilitem garantir o processo de cuidado humanizado (OLIVEIRA; BARBOSA; 

MELO, 2016). Essas redes devem estabelecer mecanismos de referência e 

contrarreferência, através da vinculação entre Unidades Básicas de Saúde e 

maternidades, com garantia dos recursos humanos e infraestruturas, com incentivo 

ao parto normal e redução de cesáreas desnecessárias (FERNANDES; VILELA, 

2016), permitindo à mulher vivenciar a gestação, trabalho de parto e parto de forma 

plena, respeitando seu tempo no processo de parturição; não intervindo 

desnecessariamente, abolindo rotinas hospitalares duras e cuidando da mulher a 

partir das suas necessidades, como institui a Rede Cegonha, desde 2011. 

A descontinuidade na linha de cuidado à mulher no processo do parto e 

nascimento impacta significativamente no modo como as mulheres chegam à 

Maternidade, exigindo do profissional de saúde uma maior atenção e disponibilidade 

para explicar à mulher aspectos que poderiam ser conversando e esclarecidos no 

período do pré-natal, sendo esse momento da assistência o primeiro passo para um 

parto e nascimento humanizados, pressupondo a relação de respeito que os 

profissionais de saúde estabelecem com as mulheres durante o processo de 

parturição, como descrito pelas enfermeiras: 

 

 

(...) explico como é o trabalho de parto, os exercícios que podem 

ser feitos, o que é a dilatação, como é o período expulsivo, o que 
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vai acontecer. Pergunto se ela leu alguma coisa sobre o trabalho de 

parto, na maioria das vezes, elas não sabem muita coisa. (...) a 

gente explica toda essa parte de atendimento. (Enf.1) 

 

 

(...) a gente tem bastante preocupação em estar ao lado e deixar 

as mulheres sempre à vontade quanto à escolha de como querem 

parir. A gente vai procurando explicar aquilo que não foi explicado 

durante o pré-natal (...) essa conversa ajuda muito durante o 

parto (Enf.3) 

 

 

(...) explico sobre o trabalho de parto, o parto, o que vai acontecer 

e que processo é esse que a mulher vai passar enquanto está aqui. 

(...) isso está envolvido no nosso cuidado. (Enf.5) 

 

 

Nesta perspectiva, Viellas et al. (2014) apontam que o processo de 

informação, durante o acompanhamento pré-natal, e a vinculação à unidade de 

referência é uma importante estratégia para garantir os direitos da mulher no ciclo 

gravídico-puerperal.  

Na prática, quando questionadas sobre o cuidado com as mulheres no 

processo do parto e nascimento na Maternidade, as enfermeiras revelaram que seu 

cuidado começa na sala de acolhimento e, nesse mesmo espaço físico, elas 

realizam a classificação de risco. Apesar de se tratar de procedimentos que vão ao 

encontro dos protocolos, as enfermeiras descrevem, nas entrelinhas, que esse 

momento é oportuno para a construção de uma relação fundada no compartilhar, 

que envolve tanto as enfermeiras com as mulheres, como as enfermeiras com as 

próprias enfermeiras. 

O acolhimento, em todo o processo do parto, implica em um cuidado atentivo 

às queixas, preocupações, angústias e dúvidas das mulheres no ato da parturição. 

O acolhimento destina-se à relação oferta-demanda, com escuta atenta à descrição 

objetiva e subjetiva das vivências das mulheres (CORRÊA, 2017). Logo, ouvi-las é 

garantir um cuidado qualificado, compartilhado pela equipe na resolução dos 

problemas e na continuidade da assistência, como descrevem as enfermeiras:  
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(...) fazemos a classificação de risco, porque tanto a enfermeira 

obstétrica quanto a enfermeira neonatoligista fazem a classificação 

de risco. (...) ficamos com a mãe e com o bebê. (...) não é só o 

cuidado da neo que eu presto. Eu presto cuidado às pacientes, 

tanto gestantes quanto puérperas. (Enf.3) 

 

(...) como sou enfermeira obstétrica, fico mais para o lado das 

gestantes em trabalho de parto. Acompanho às mulheres desde 

aquele início, classifico o risco na sala de acolhimento, fico até a 

hora do nascimento e depois também. (...) eu tento acompanhar o 

máximo que posso, quando dá. (Enf.4) 

 

(...) sou eu que recebo essa mulher no acolhimento. (...) ali pego a 

história dela desde o início, consegue ouvir, então a gente acolhe, 

classifica, até ela passar por um atendimento médico. (Enf.5) 

 

 

O cuidado começa desde o acolhimento. (...) a gente roda nessa 

parte de classificação de risco. Vem para a classificação de risco 

quem tem disponibilidade no momento. (...) assistimos essa mulher, 

com suas dúvidas, medos e depois a levamos para o pré-parto ou 

para a cirurgia, apoiando. (Enf.5) 

 

 

(...) aqui eu faço a classificação de risco de todas as pacientes que 

chegam para atendimento, junto com o técnico de enfermagem 

(...) a gente consegue ver de acordo com os sinais vitais, 

principalmente se ela é baixo risco ou não, porque a gente só 

absorver as que são baixo risco aqui, e depois da classificação elas 

passam pelo atendimento médico. (Enf.8) 

 

 

Presto assistência direta às gestantes. Na maior parte, eu fico no 

pré-parto com ausculta de BCF e assistência ao parto diretamente 

e indiretamente. (...) desde o processo de chegada à maternidade, 

acolhimento, classificação de risco, encaminho para a enfermaria 

ou para o pré-parto, acompanhando esse trabalho de parto e o 

pós-parto (...) nas questões do aleitamento, orientações de cuidado 

ao RN (...) (Enf.10) 
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(...) desde quando a gestante entra na unidade, que é admitida, a 

gente busca promover primeiro um acolhimento para que ela se 

sinta bem e, a partir daí, a gente faz a classificação de risco e 

toda assistência do trabalho de parto dela. (...) quando tem 

necessidade, a gente vai para o alojamento conjunto, é uma 

questão de colaboração do outro profissional que fica no 

alojamento conjunto fixo. (Enf.12) 

 

 

 

Com base nas diretrizes da Rede Cegonha, que perpassa todo o ciclo 

gravídico da mulher, com ênfase no acolhimento e classificação de risco, descritos 

como os primeiros passos da linha de cuidado das enfermeiras na Maternidade, 

garantem a melhoria da qualidade do pré-natal, vinculação da gestante à 

maternidade de referência; as boas práticas do parto e nascimento, atenção à saúde 

da criança de zero a vinte e quatro meses; e acesso ao planejamento reprodutivo. 

Uma atenção que se organiza em quatro módulos: pré-natal; parto e nascimento; 

puerpério e atenção integral à saúde da criança; sistema logístico - transporte 

sanitário e regulação (BRASIL, 2011), ações respaldadas anteriormente pelo PHPN. 

Essa amplitude do cuidado é marcada por mudanças que acompanham a 

proposta de transformação das práticas na atenção ao processo de parto com foco 

em um modelo assistencial menos intervencionista e fragmentado, onde seus 

saberes ampliam para um cuidado qualificado e seguro. Ao analisar os depoimentos 

das enfermeiras foi possível identificar os aspectos relevantes para o cuidado da 

mulher no processo do parto e nascimento, possibilitando ter clareza sobre as 

necessidades das mulheres de forma a qualificar o cuidado prestado (PILER et al., 

2019). Os depoimentos das enfermeiras, no campo da orientação, contribuíram para 

a compreensão do saber fazer dessas profissionais como:  

 

(...) às vezes a orientação evita muitas coisas. (Enf.3) 

 

 

(...) a gente orienta alguns exercícios para ajudar no parto, apesar 

de termos a enfermeira obstétrica hoje em todos os plantões, todo 

mundo sabe um pouquinho (Enf.6) 
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(...) o cuidado também da assistência, de orientar, de tentar 

trazer uma assistência para essa paciente de forma adequada. (...) 

orientar essa mulher para o aleitamento materno. (Enf.7) 

 

 

(...) fico lá orientando para evitar, prevenir a mama ingurgitada, 

que aí vem a febre, e para não levar ao extremo que é a mastite. 

(...) vou de alojamento em alojamento, orientando, falando com 

elas que a gente tem que prevenir o risco de infecção. (Enf.9) 

 

 

(...) a gente orienta tanto nos cuidados da mãe com o parto 

normal, como no parto cesáreo em termos de ponto, como fazer a 

higiene, quanto do bebê com orientação sobre o coto umbilical, 

banho, amamentação, cuidados no modo geral (...) orientamos 

tudo isso também na hora da alta, sobre todos os testes feitos 

aqui, da orelhinha, do coraçãozinho e do olhinho, mostramos o 

cartão de vacinação, que foi feita a vacina da hepatite B (...) 

damos um encaminhamento para fazer o teste do pezinho e a 

BCG no posto e saem daqui com tudo marcado. (Enf.11) 

 

 

(...) à medida que ela me pede, ou dependendo do estágio de 

trabalho de parto, se eu vejo que ainda não está em trabalho de 

parto ativo, que ainda consegue aceitar alguma informação, eu 

dou mais informação. (Enf.13) 

 

 

As orientações expressas pelas enfermeiras demandam de dinamismo, para 

que os saberes tenham eco na compreensão das mulheres assistidas e sejam 

incorporados ao processo de parto garantindo autonomia da mulher (ALVARES et 

al., 2018). As enfermeiras reconhecem a relevância das orientações as quais 

favorecem um cuidado adequado às necessidades das mulheres, por isso, acolher, 

proporcionando segurança, reconhecendo fatores que geram estresse, como a dor, 

criando um ambiente de cuidado e conforto tanto para parturiente como para o 

acompanhante, com orientações qualificadas, são prioritárias na qualidade do 

cuidado.  
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Nessa abordagem, as enfermeiras contextualizam o cuidado em seu modo de 

fazer valorando a relação interpessoal com abertura para estar ao lado da mulher em 

processo de parto, revelando um cuidado contínuo e individualizado, sob os moldes 

da humanização, com foco nas orientações, promovendo conforto, segurança e 

apoio emocional (LEAS e CIFUENTES, 2016). Para as enfermeiras, o cuidado é 

uma oportunidade de compartilhar com a mulher, despertando o desejo das 

enfermeiras de estarem ao seu lado, escutando, respeitando e valorizando as 

vivências da mulher.  O cuidado mediado pelos processos de comunicação sensível 

são aspectos privilegiados na percepção de um cuidado efetivo, pois, constrói 

significados para a segurança da mulher e seu bebê. Com isso, abrem-se espaços 

para diálogos afetivos e solidários sustentando a comunicação efetiva como um 

dispositivo de cuidado (NOGUEIRA e RODRIGUES, 2015). 

Essa comunicação sensível e efetiva entre os profissionais de saúde e as 

mulheres é fundamental para a compreensão das necessidades da mulher no 

processo do parto e nascimento através de uma abordagem de “dentro para fora”, 

ou seja, “de dentro” das mulheres, promovendo sua autonomia e oferecendo 

conforto31, segurança e privacidade, através de uma escuta que permita a criação de 

um espaço para a construção do vínculo que possibilite a livre informação e 

discussão para um cuidado centrado na mulher (DAVIS-FLOYD, 2001).  

Sobre as necessidades da mulher, as enfermeiras da Maternidade 

descrevem: 

 

(...) uma das coisas que eu gosto é fazer com que a paciente se 

sinta bem, no sentido dela se sentir em casa. Dando autonomia 

para ela escolher (...) oferecer e não impor o que ela vai fazer. Eu 

acho isso muito importante. (Enf.2) 

 

 

(...) a gente tem bastante preocupação em estar deixando elas 

sempre à vontade quanto à escolha de como ela quer o parto dela, 

o momento que ela está ali, com quem ela quer ficar, de que 

 
31 O conforto segundo Frello; Carraro; Bernardi (2011) é uma experiência subjetiva qual transcende a 
dimensão física, porque inclui componentes físicos, psicológicos, sociais, espirituais e ambientais. 
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forma quer ficar; deitada, sentada (...) eu gosto de estar sempre 

próxima da paciente, dando conforto, mas a escolha é dela. (Enf.3) 

 

 

(...) tento criar uma relação para que ela tenha um pouquinho de 

confiança também na equipe que está assistindo o parto (...) eu 

tendo deixar um ambiente que ela pode ficar à vontade (...) para 

ela não ficar presa à vergonha ou à insegurança de quem está ali 

junto com ela.  (Enf.8) 

 

 

(...) assim que o bebê nasce a gente oportuniza para que ela fique 

com o bebê uma hora, se for da escolha dela ter esse bebê ali com 

ela na hora de ouro. (Enf.10) 

 

 

(...) é uma coisa também que eu acho que a gente tem que avaliar 

mais, de ouvir mais ela no sentido de deixar ela fazer o que ela 

quiser na hora. (Enf.11) 

 

 

(...) eu priorizo sempre o que ela quer. (...) que se sinta acolhida, 

amparada e segura quanto aos aspectos técnicos, em relação à 

assistência. (Enf.13) 

 

 

 

O processo do parto e nascimento é compreendido como um evento 

fisiológico, que pertence à mulher e que, nesta concepção, as enfermarias quando 

disponibilizam a sua presença para estar ao lado, por meio de palavras, gestos, 

toques, expressão facial e corporal, colocam como pano de fundo a segurança e 

proteção da mulher e seu bebê favorecem o resgate da dignidade, da autonomia e 

da participação da mulher no processo de parto. 

Como um modo de atender as necessidades da mulher no processo do parto 

e nascimento, as enfermeiras utilizam das tecnologias de cuidado de enfermagem32 

que se caracterizam pelas práticas de cuidado especificas da enfermagem, 

aplicadas nas diferentes fases do processo de parturição, com foco no 

 
32 As tecnologias de cuidado de enfermagem devem pautar-se nas atitudes do(a) enfermeiro(a), ao 
contrário do que se verifica na utilização o termo “tecnologia” como algo que se vincula 
exclusivamente aos procedimentos com equipamentos e medicamentos (Progianti, JM, Vargens, 
OMC, Porfirio, AB, Seibert, SL, 2009). 
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conhecimento da sua fisiologia, como evento natural da vida das mulheres, 

promovendo o bem-estar através do conforto, reduzindo riscos e garantido um 

cuidado seguro e qualificado (DUARTE et al, 2019). 

As enfermeiras expressam seu cuidado à mulher quanto às suas 

necessidades, utilizando as tecnologias de cuidado de enfermagem, com a oferta da 

luz baixa, da deambulação, do banho morno/quente, das massagens, da banqueta, 

da bola suíça e da musicoterapia, durante o primeiro e segundo estágios do parto, 

todas relacionadas ao modelo humanizado da parturição e reconhecem os 

benefícios científicos da sua aplicação, devendo ser estimulada, conforme as 

recomendações da OMS (2018). 

 

(...) eu ofereço os métodos não-farmacológicos (...) a bola, o banho, 

o movimento do quadril, o cheirinho, o aroma. (Enf.2) 

 

 

(...) ajudo nas tecnologias não invasivas de alívio da dor. (Enf.4) 
 

 

(...) quanto enfermeira obstetra eu tenho que estar oferecendo à 

mulher formas de conforto e alivio da dor através de métodos não 

farmacológicos (...) ir para o chuveiro (...) um banho com água 

morna no momento certo e apropriado, a bola suíça, caminhar, 

escalda-pés, o cavalinho, já alivia a dor.  (...) a gente consegue 

trabalhar com a aromaterapia. (Enf.5) 
 

 

No local de parto tem um chuveiro específico para cada mulher, 

cada uma tem o seu, e os instrumentos que a gente usa para alívio 

da dor. Tem a bola, o cavalinho, aromatizador (...) a gente usa o 

óleo e, avalia de acordo com cada mulher, o que é mais indicado. 
(Enf.8) 
 

 

(...) a livre movimentação, deixando bem claro para a mulher que 

ela tem direito de se movimentar e fazer do seu corpo o que bem 

entender, ficar livre; respiração consciente. (...) na fase ativa do 

trabalho de parto a gente tem outras tecnologias. A gente tem 

massagem, banqueta, cavalinho, agachamento, banho morno, 
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aromaterapia e a inserção do acompanhante, que também é uma 

tecnologia do cuidado. (Enf.10) 

 

 

(...) ao mesmo tempo em que estou monitorando, aquela mulher, 

estou também cuidando e tentando sempre oferecer opções de 

posição, de exercício que queira fazer (...) minha busca maior é que 

tenha uma experiência satisfatória, mesmo sendo dolorosa (...) eu 

busco, essa sensibilidade de oferecer para aquela família uma 

experiência de nascimento boa, segura, prazerosa na medida do 

possível, e que tenha essa satisfação.  (Enf.13) 

 

 

O modo de cuidar das enfermeiras à mulher no processo do parto e 

nascimento através das tecnologias de cuidado de enfermagem para alívio da dor 

está sustentado na compreensão da fisiologia da mulher, sendo sua oferta e 

aplicabilidade conduzida para os benefícios que o conhecimento científico tem para 

a saúde da mulher durante o processo do parto.  Aqui apresentam-se algumas 

tecnologias de cuidado como: a livre movimentação melhora a progressão do 

trabalho de parto (MAFETONI; SHIMO, 2014) e sua aplicação promove a ação da 

gravidade sobre a mobilidade pélvica, auxiliando na dilatação cervical e descida do 

feto no canal (GALLO et al., 2011). 

O banho com água morna/quente promove o relaxamento e conforto através 

da inibição de agentes estressores, reduzindo a liberação de catecolaminas e 

elevando as endorfinas, regulando os padrões das contrações uterinas, 

prevalecendo a fisiologia do parto e nascimento (DUARTE et al., 2019), enquanto 

que a bola suíça promove uma verticalização favorecendo a gravidade e 

alinhamento do eixo fetal com a pelve, a descida e progressão do feto no canal do 

parto (HENRIQUE et al., 2016). A banqueta permite mudanças de posturas 

maternas, aumentando a velocidade de dilatação cervical e facilitando a descida e 

quando combinada à massagem, uma tecnologia de estimulação sensorial, 

principalmente na região lombar, reduz o estresse, a ansiedade e a dor da mulher 

(GALLO et al., 2011). A luz baixa inibe a atividade do córtex cerebral, contribuindo 

para a ativação do cérebro primitivo que passa a liberar os hormônios envolvidos no 

processo do parto sustentado na fisiologia da mulher (MACEDO et al., 2008).  
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Dessa forma, as tecnologias de cuidado de enfermagem aplicadas pelas 

enfermeiras, descritas neste estudo, reforçam que o parto é um evento fisiológico, 

onde o cuidado respeitoso proporciona uma vinculação entre a mulher e a 

enfermaria gerando acesso, informação qualificada e segura sobre as melhores 

práticas de atenção, baseadas em evidências científicas e nos diretos das mulheres. 

Os depoimentos das enfermeiras afirmam ainda que a inserção das enfermeiras 

obstétricas, embora recente na Maternidade, é considerada uma tecnologia de 

cuidado de enfermagem no processo do parto e nascimento.  

 

(...) a inserção das enfermeiras obstétricas, que vai fazer um ano 

ainda é uma das diretrizes da Rede Cegonha. (...) ela acompanha a 

gestante desde o início de quando ela chega aqui até o final. (Enf.2) 

 

(...) a enfermagem obstétrica aqui na maternidade ainda é um 

pouco nova, então as coisas ainda estão caminhando, mas já 

caminhou bastante. (...) a gente tem mais autonomia do que a 

gente tinha, mas acho que a gente podia tentar alcançar mais. 
(Enf.4) 

 

(...) os enfermeiros obstétricos têm uma grande parcela de 

contribuição no cuidado. (...) temos enfermeira obstétrica em todos 

os plantões. (Enf.6) 

 

(...) trazer a enfermagem obstétrica, que é uma coisa recente na 

maternidade para fazer o cuidado direto da enfermagem 

obstétrica no parto habitual de baixo risco, acho que essa é uma 

das coisas que a maternidade tem focado. (...) com a introdução 

da enfermagem obstétrica, a gente crescer no intuito de 

humanização. (Enf.11) 

 

a inserção da enfermeira obstétrica tem pouco tempo, é muito 

recente. (...) gente ainda tinha, aquele modelo medicalocêntrico, de 

posições pré adotadas, a falta de liberdade de escolha para essa 

mulher, de ser obrigada a fazer, de ser, sendo muito submissa com 

relação ao que era colocado. (...) a partir da inserção das 
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enfermeiras obstétricas com conhecimentos prévios, mais 

atualizados, gerou toda essa mudança de paradigma em relação à 

assistência ao parto, em todo o processo desde o trabalho de parto 

até o pós-parto. (Enf.12) 

 

(...) a enfermagem obstétrica é relativamente nova na 

Maternidade. (...) a assistência obstétrica é muito especializada, 

para cada paciente, então o conhecimento que eu tenho, tem uma 

questão empírica também, porque é muito da vivência, e a gente 

sempre tenta fazer esse paralelo que eu acho que a gente consegue 

construir melhor essa assistência. (Enf.13) 

 

 
Nessa visão teórica, a inclusão das enfermarias obstétricas no cenário do 

parto e nascimento a partir da Rede Cegonha (BRASIL, 2011) reforçado pela Diretriz 

Nacional de Assistência ao Parto Normal (BRASIL, 2016) em consonância a 

proposta da Política Nacional de Humanização (BRASIL, 2013), desenvolve práticas 

assistenciais à mulher no processo do parto e nascimento prevendo atitudes e 

comportamentos das enfermeiras obstétricas que contribuem para reforçar o caráter 

de atenção à saúde como um direito de todas as mulheres e, apesar da inserção 

das enfermeiras obstétricas na Maternidade ser recente, tendo como mola 

propulsora a implementação do Apice On (BRASIL, 2017), as enfermeiras 

reconhecem as transformações positivas no modo de cuidar no campo do parto e 

nascimento pela equipe de enfermagem e revelam, nas entrelinhas, a permanência 

de uma certa resistência de alguns profissionais, inclusive da própria enfermagem, 

não sendo essa realidade uma exclusividade do lócus estudado.   

O modo de cuidado das enfermeiras, especialistas e generalistas, está 

diretamente ligado ao bom desenvolvimento do processo do parto e nascimento e 

está presente durante o todo tempo que a mulher e o bebê permanecem na 

Maternidade, o que contribui para a redução dos riscos e complicações e 

favorecendo para o bem-estar físico e emocional das mulheres. Este cuidado é 

repleto de significados na qualidade técnica, porém, avança para os cuidados 

subjetivos (SILVA; NASCIMENTO; COELHO, 2015), compreendendo as 

necessidades das mulheres, respeitando suas particularidades, seus direitos sexual 

e reprodutivo vinculado à privacidade, à segurança e ao conforto, através de uma 
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assistência humana e de qualidade, aliada ao apoio familiar à mulher durante o 

processo do parto e nascimento, focando em um diálogo sensível e afetivo, 

transformando o nascimento e dando destaque para o cuidado qualificado e seguro 

da enfermeira em cena.  

O cuidado das enfermeiras à mulher no processo do parto e nascimento na 

Maternidade revelou-se como um cuidado que se desenvolve desde o acolhimento e 

continua no pós-parto, sendo uma construção fundada no compartilhar, que envolve 

a enfermeira e a mulher. É um cuidado que dialoga com o exercício profissional de 

uma enfermeira com uma determinada autonomia, inserindo práticas que são 

inovadoras na atenção à mulher no campo do parto e nascimento, trazendo uma 

contemporaneidade no cuidado da enfermeira, através das boas práticas, 

caracterizando um cuidado diferenciado da enfermeira na atualidade.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A assistência obstétrica brasileira vem passando por intensas transformações 

que perpassam pela transição de modelo assistencial, e como consequência, 

apresentando significativos avanços nas Políticas Públicas no campo da saúde 

sexual e reprodutiva das mulheres. Essas mudanças no modelo assistencial vão ao 

encontro de um modelo menos intervencionista e fragmentado, no qual os saberes 

ampliam para um cuidado mais qualificado e seguro.  

O presente estudo é uma investigação do cuidado de enfermeiras 

especialistas e enfermeiras generalistas à mulher no processo do parto numa 

Maternidade Municipal na Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro, 

como um espaço de assistência do Sistema Único de Saúde do Brasil.  

Numa aproximação inicial, neste ambiente escolhido como espaço da 

pesquisa, observei o cotidiano do cuidado da enfermagem e o modo como essas 

profissionais se relacionavam com a mulher durante o processo do parto e 

nascimento. Esse se desvelou como: um cuidado amplo, marcado por mudanças 

que acompanham a proposta de transformação das práticas na atenção ao processo 

de parto, onde os saberes das enfermeiras estão pautados na humanização e 

integralidade do cuidado, com base nas evidências científicas e nas boas práticas, 

reconhecendo a fisiologia do parto e centrado na mulher, promovendo um cuidado 

qualificado e seguro. O modo de cuidar das enfermeiras é repleto de significados na 

qualidade técnica, mas que não se limita a isso, avançando para os cuidados 

subjetivos, compreendendo as necessidades básicas das mulheres no processo do 

parto e nascimento e atendendo essas necessidades a partir da aplicabilidade das 

tecnologias de cuidado de enfermagem, sendo a inserção da enfermagem obstétrica 

o diferencial para um cuidado qualificado e seguro da enfermeira. 

O cuidado humanizado e integral foi descrito durante toda a assistência da 

mulher no processo do parto e nascimento, com respeito à suas particularidades e 

privacidade, focando em um diálogo sensível e afetivo que favoreça seu bem estar. 

A Política Nacional da Humanização (PNH) é uma forte indutora na humanização do 

parto, ampliando o acolhimento da mulher em todo o processo do parto, através das 

boas práticas, que segundo os depoimentos não repousam apenas no saber-fazer 
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instrumental, mas no reconhecimento da fisiologia e nas evidências científicas, 

possibilitando assim um cuidado atentivo e centrado na mulher. 

A linha de cuidado das enfermeiras na Maternidade tem seu início no 

acolhimento e continua até o pós-parto, revelando num processo de continuidade. 

Entretanto, alguns depoimentos demonstraram a fragilidade do processo de parto 

quanto à falta de alinhamento entre o serviço de pré-natal e a maternidade, 

demonstrando a necessidade de espaços e redes que favoreçam o cuidado 

qualificado e seguro às mulheres no processo de parto e nascimento, articulando as 

interfaces desde o pré-natal ao parto que possibilitem garantir o processo de 

cuidado humanizado.  

A inserção das enfermeiras obstétricas no cenário do parto e nascimento na 

Maternidade, a partir do Apice On, é um dos principais avanços nas mudanças do 

modelo assistencial obstétrico, o que permite o fortalecimento da mulher, que é o 

empoderamento, mas também da enfermeira obstétrica, possibilitando um 

fortalecimento em rede, coletivo, que está centrado no cuidar a partir das 

necessidades básicas da mulher na sua singularidade, por meio do afeto, da 

reciprocidade, da solidariedade e da liberdade.  

Este estudo mostrou que a chegada das enfermeiras obstétricas no cuidado à 

mulher no processo do parto e nascimento na Maternidade trouxe para a assistência 

um cuidado especializado, cuja aplicabilidade das tecnologias de cuidado de 

enfermagem está pautada nas evidências científicas e no reconhecimento da 

fisiologia do parto, e por mais que o modo de cuidar na Maternidade seja inautêntico, 

ocupado pelos afazeres diversos, inclusive aqueles que se dirigem à mulher, por 

vezes, alguns depoimentos descrevem uma linha de cuidado, em que o tempo e a 

liberdade da enfermeira obstétrica estão completamente voltados para o tempo da 

mulher, permanecendo ao seu lado. 

Como um modo de disseminação do estudo e devolutiva à Maternidade – 

espaço desta pesquisa sugiro uma discussão junto às enfermeiras que atuam na 

Maternidade e a UFF, através da realização de um seminário de debate para 

apresentar os resultados do estudo e discutir o cuidado desenvolvido por essas 

profissionais, a fim de conscientizá-las sobre seus saberes e modos de cuidar das 

mulheres no processo do parto e nascimento. Não obstante, a temática necessita da 
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aproximação das atividades de pesquisa aliadas à prática clínica, como propõe o 

Apice On, para garantir avanços de práticas obstétricas legítimas.     

Diante do exposto, este estudo possibilitou uma aproximação do saber-fazer 

cotidiano das enfermeiras e o como essas profissionais cuidam da mulher no 

processo do parto na Maternidade, contribuindo para outros estudos que vêm 

discutindo a enfermagem obstétrica. Acredita-se, portanto, que o conhecimento 

produzido nesta pesquisa, pode somar forças ao conhecimento não só das 

enfermeiras obstétricas, como também das enfermeiras generalistas ao cuidado 

obstétrico, que nesta pesquisa, revelou sua origem na mulher. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

ENTREVISTA | __ | __ | 

IDENTIFICAÇÃO DA ENTREVISTA 

1. Hospital:  

2. Data da entrevista: ___/___/_____          3. Entrevistador:  

4. Data da digitação: ___/___/_____              5. Digitador:  

6. Revisado por:  

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

1. Nome: 

2. Idade:            anos                                                    3. Sexo: (     ) Masculino    (     ) Feminino 

4. Naturalidade:  

5. Estado Civil:  

6. Etnia:  

7. Têm filhos? (      ) Sim (    ) Não 

8. Quantos? _________________________________________________________________ 

9. Via(s) de nascimento _______________________________________________________ 

10. Formação Acadêmica/Titulação:  

10.1. Graduação (    ) 1 a 5 anos    (    ) 6 a 11 anos    (    ) mais de 11 anos 

10.1.1. Natureza da Instituição: (    ) Privada    (    ) Pública 

10.2. Especialização: (    ) 1 a 5 anos    (    ) 6 a 11 anos    (    ) mais de 11 anos 

10.2.1. Natureza da Instituição: (    ) Privada    (    ) Pública 

10.3. Mestrado: (    ) 1 a 5 anos    (    ) 6 a 11 anos    (    ) mais de 11 anos 

10.3.1. Natureza da Instituição: (    ) Privada    (    ) Pública 

10.4. Doutorado: (    ) 1 a 5 anos    (    ) 6 a 11 anos    (    ) mais de 11 anos 

10.4.1. Natureza da Instituição: (    ) Privada    (    ) Pública 

9. Formação Complementar dos últimos 5 anos: 

MATERNIDADE 

1. Há quanto tempo você trabalha nesta maternidade?  

2. Fale sobre sua rotina de trabalho nesta maternidade.  

3. Fale do cuidado que você desenvolve com as mulheres nesta maternidade.  

4. Qual/Quais conhecimento(s) sustenta(m) o seu cuidado de enfermagem nesta maternidade?  

5. Você gostaria de contribuir com mais falas sobre o que conversamos até agora? 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(RESOLUÇÃO Nº 510/16 - CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE) 

 
O(a) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa intitulado “OS 

CUIDADOS DAS ENFERMEIRAS COM A MULHER NO PROCESSO DO PARTO E NASCIMENTO 
APÓS A INSERÇÃO DO APICE ON EM UMA MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL: um estudo de 
caso.” de responsabilidade do pesquisador Dr. Valdecyr Herdy Alves que tem como objetivo: Analisar 
os cuidados das enfermeiras com a mulher no processo do parto e nascimento após inserção do 
Apice On em uma maternidade de risco habitual. 

O estudo pretende aprofundar o conhecimento no campo obstétrico para analisar o saber 
fazer das enfermeiras e como acontecem os cuidados à mulher no processo do parto e nascimento 
em uma maternidade de risco habitual na região metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro, 
partindo de uma fundamentação teórica, para uma atitude de cuidado sustentada por essas bases, e 
assim compartilhar um conjunto de conhecimentos, experiências e vivências. 

Para o seu desenvolvimento serão realizadas entrevistas com as enfermeiras que atuam na 
maternidade, com o registro em um diário de campo onde será registrada todas as informações 
levantados nos encontros. A entrevista será gravada em aparelho digital para transcrição na íntegra. 
O sigilo e o anonimato serão garantidos em todas as fases do estudo, a privacidade será preservada 
por meio de um pseudônimo escolhido pela pesquisadora. 

Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados em 
eventos e/ou revistas científicas. A sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você 
pode recusar-se a responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. 
Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição que 
você trabalha. Você não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. 

Os riscos associados à sua participação na pesquisa são invasão de privacidade; responder 
questões sensíveis, tais como violência, sexualidade; discriminação e estigmatização a partir do 
conteúdo revelado; divulgação de dados confidenciais. Ressalta-se que a pesquisadora é treinada, e 
capacitada para a aplicação do instrumento de coleta de dados, com o propósito de evitar os riscos 
aos participantes, e se compromete a resguardar a integridade física, psíquica e emocional dos 
participantes. Para isso, uma psicóloga, membro da equipe de pesquisa, foi designada para atender 
as demandas, quando necessário, destacando-se a medida de manter a privacidade das 
participantes durante a coleta de dados, com a aplicação da entrevista em uma sala reservada para 
este fim. 

Já os benefícios serão aumentar o conhecimento científico para a área obstétrica com foco na 
assistência ao parto e nascimento, possibilitando uma reflexão no campo dos saberes do cuidado ao 
processo do parto que sustentam a prática da enfermeira no seu cotidiano. Você receberá uma cópia 
deste termo com a assinatura dos pesquisadores envolvidos, onde constam os respectivos nomes e 
telefones, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer 
momento. 

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 interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária.  

Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, 
ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e.mail ou telefone, de segunda à sexta, das 
08:00 às 17:00 horas:  E.mail: etica@vm.uff.br  Tel/fax:+55(21) 26299189 CEP UFF.(21) 2629-9189 
 

mailto:etica@vm.uff.br
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• Vivian Linhares Maciel Almeida – Mestranda do Mestrado Acadêmico PACCS/ EEAAC/ UFF – Tel. 
(21) 993033638 - linharesmacielvi@yahoo.com.br 

• Valdecyr Herdy Alves – Prof. Dr. Titular do MEP/EEAAC/UFF – Tel. (21) 2629-9456/(21) 
995051765 - herdyalves@yahoo.com.br 

 
 
 

Niterói, _______ de ________________ de 2019. 
 

 
 
Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO, estando de acordo em 

participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer momento sem sofrer 

qualquer tipo de punição ou constrangimento. 

 
 
 
 

____________________________________________ 
PARTICIPANTE 

 
 

____________________________________________ 
PESQUISADOR (A) 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio 
Pedro/UFF –  

E-mail: etica@vm.uff.br – Site: www.cep.uff.br 
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ANEXO A - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE. 
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ANEXO B – APROVAÇÃO DA PESQUISA PELO CEP DO HUAP/UFF 
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