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RESUMO

Este estudo objetivou-se em identificar e analisar a produção de conhecimento sobre o

cuidado das enfermeiras obstétricas na assistência ao parto e nascimento a partir da seguinte

questão de pesquisa: como a enfermagem obstétrica atua com o seu cuidado ao parto normal?

Foi utilizada a metodologia de revisão integrativa de literatura. Os dados foram obtidos nas

bases U.S. National Library of Medicine, Cumulative Index to Nursing and Allied Health

Literature, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Base de Dados da

Enfermagem e Scientific Electronic Library Online, no recorte temporal de 2011 a 2021.

Foram estabelecidos os descritores: “Cuidados de Enfermagem”, “Saúde da Mulher”, “Parto

Humanizado”, “Enfermagem Obstétrica”, “Nursing Care”, “Woman’s Health”, “Humanizing

Delivery” e “Obstetric Nursing” com o operador booleano AND. A amostra final foi

composta por 23 estudos. Nos artigos analisados, destacou-se como cuidado de enfermagem a

prática sensível de olhar para a subjetividade da parturiente sem perder a prática

técnico-científica. A humanização esteve presente em todos os artigos, evidenciando que a

enfermeira obstétrica valoriza a fisiologia e autonomia da mulher, além de ofertar tecnologias

não invasivas para alívio da dor. A percepção de cuidado que as profissionais têm parte da

formação acadêmica, mas tornam mais fortes a partir de suas experiências como mulher e

como profissional, demonstrando que empatia é uma forma de cuidado para elas. Como

conclusão, vemos que as práticas obstétricas das enfermeiras estão de acordo com as políticas

públicas e manuais de órgãos de referência, além do cuidado mais próximo, criação de

vínculos, atenção às necessidades humanas básicas e respeito incentivarem as mulheres a

persistirem no trabalho de parto e conseguirem parir com desfecho positivo. Aprimoramento e

atualização das enfermeiras devem ser incentivados e inclusos nas instituições, assim como

incentivo à publicação e divulgação das práticas mais detalhadas das enfermeiras na sala de

parto.

Palavras-chave: Enfermagem Obstétrica. Cuidados de Enfermagem. Humanização. Parto

Normal.



ABSTRACT

This study aimed to identify and analyze the production of knowledge about obstetric nurses’
care in childbirth based on the following research question: How does obstetric nursing work
with their care during normal birth? The present study will use as a method the Integrative
Review of Literature. The search was on U.S. National Library of Medicine, Cumulative
Index to Nursing and Allied Health Literature, Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde, Base de Dados da Enfermagem e Scientific Electronic Library Online
databases published between 2011 and 2021. Descriptors used were: Cuidados de
Enfermagem”, “Saúde da Mulher”, “Parto Humanizado”, “Enfermagem Obstétrica”, “Nursing
Care”, “Woman’s Health”, “Humanizing Delivery” and “Obstetric Nursing” with the boolean
operator AND. The final sample consisted of 23 studies. In the analyzed articles, the sensitive
practice of looking at the subjectivity of the parturient woman without losing the
technical-scientific practice was highlighted as nursing care. Humanization was present in all
articles, showing that the obstetric nurse values   women's physiology and autonomy, in
addition to offering non-invasive technologies for pain relief. The perception of care that
professionals have is part of their academic training, but they become stronger based on their
experiences as a woman and as a professional, demonstrating that empathy is a form of care
for them. In conclusion, we see that the nurses' obstetric practices are in accordance with
public policies and manuals of reference agencies, in addition to closer care, creation of
bonds, attention to basic human needs and respect, encouraging women to persist in labor and
are able to give birth with a positive outcome. Improvement and updating of nurses should be
encouraged and included in institutions, as well as encouraging the publication and
dissemination of more detailed practices of nurses in the delivery room.

Keywords: Obstetric Nursing. Nursing care. Humanization. Normal birth.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 MOTIVAÇÃO E TRAJETÓRIA ACADÊMICA

Em minha história, desde pequena, ouço de minha família que uma das minhas

características marcantes é o cuidado. Quando criança, esse cuidado se manifestava através do

zelo pelos meus brinquedos e pertences pessoais, que eram sempre bem conservados, pela

minha relação com nosso animal de estimação, carinho pelas professoras e, sempre, pela

minha preocupação com as pessoas que faziam parte do meu núcleo familiar. Ao crescer, essa

característica ficou mais evidente em meu relacionamento entre minha família e amigos e

acredito que tenha sido um dos determinantes que me fez chegar até a enfermagem. Penso que

o fato de uma criança demonstrar isso, confirma como o cuidado é intrínseco ao ser humano,

expresso de acordo com o contexto de vida e características próprias, mas ele sempre está

presente em nós.

Ao ingressar na universidade, eu já tinha interesse na área da saúde da mulher e

obstetrícia e, durante a disciplina Saúde da Mulher I, essa decisão foi confirmada devido às

experiências que tive com os professores em sala de aula e nos campos de ensino

teórico-prático (ETP) com os preceptores, profissionais e pacientes. No decorrer da disciplina,

me aproximei do Grupo de Pesquisa - Maternidade: Saúde da Mulher e da Criança na Escola

de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC), vinculado à Universidade Federal

Fluminense (UFF) para obter maior embasamento teórico na área e comecei a participar das

reuniões, conhecer pesquisadores da área e foi quando adquiri um olhar diferenciado e um

interesse pela pesquisa, porque entendi a relevância e o impacto da pesquisa científica em

nossa prática, refletindo diretamente na qualidade da assistência e na saúde pública.

Como membro do grupo, compus como monitora em projetos como Apice On

(Aprimoramento e Inovação no Cuidado e Ensino em Obstetrícia e Neonatologia) e o CAIO

(Curso de Aprimoramento Interprofissional em Obstetrícia), ambos iniciativa do Ministério

da Saúde (MS) em parceria com universidades federais e com enfoque na assistência ao parto

e nascimento. Durante os cursos, pude ouvir relatos de profissionais da ponta da assistência

que contavam a realidade de seus locais de trabalho e suas atuações diante ao cenário que

viviam, além de ser apresentada ao tema de tecnologias não invasivas de cuidado no trabalho

de parto, o que me trouxe um novo olhar para as práticas integrativas em saúde, porque tive o

conhecimento prático e o teórico embasado cientificamente.
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Um outro marco em minha trajetória acadêmica foi o Programa Institucional de Bolsas

de Iniciação Científica (PIBIC), em que atuei durante um ano como bolsista vinculada a um

projeto de pesquisa de mestrado em que o tema era o “Os Cuidados das Enfermeiras1 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", e foi quando surgiu este tema do

trabalho de conclusão de curso (TCC), além de reforçar o meu interesse pela temática.

Durante a iniciação científica, tive contato com enfermeiras que nos contavam em entrevistas

como era a sua atuação na assistência direta à mulher durante sua estadia na maternidade. A

partir de então, por vontade própria, me aproximei do tema “cuidado” e, então, observei como

o trabalho dessas enfermeiras influenciava para uma experiência positiva do parto.

Também realizei estágio voluntário na mesma maternidade onde fiz a pesquisa de

campo do PIBIC. Durante os meses de estágio, tive mais vivência do campo, total

aproximação com a prática e tive mais autonomia para me aproximar das pacientes e assistir

aos partos com minha supervisora e a equipe do local. Durante esse período, coloquei em

prática os conhecimentos adquiridos até o momento e aprendi muito mais. Acompanhei

dezenas de partos normais assistidos só por enfermeira obstétrica e outros acompanhados por

médicos obstétricos. Também assisti cesarianas, algumas com reais indicações e outras sem

indicações plausíveis.

Esse processo me fez pensar sobre a assistência e influência da enfermagem no

momento do parto e nascimento. Como os cuidados, desde a admissão da paciente à

maternidade até o parto interferem na situação. Por vezes, durante o trabalho de parto,

principalmente na fase de transição, as mulheres pediam por cesariana e/ou por analgesia, mas

algumas condutas das enfermeiras obstétricas faziam com que o foco dessa mulher mudasse e

o parto evoluía sem procedimentos invasivos.

Desta forma, todas as minhas experiências acadêmicas, questionamentos e reflexões

construídas ao longo dos anos na graduação em que estive voltada para a área

materno-infantil, tornaram-se o ponto de partida para o meu referencial de estudo e pesquisa,

na medida em que eu me envolvi com a temática do cuidado e o desejo de oferecer a

assistência mais humanizada e adequada para as mulheres, além de ir contra o sistema que

foca e oferece a cesariana como melhor e mais prática via de nascimento, assim como desejo

1
Optou-se por não usar a unificação gramatical ou a diferenciação o/a no texto no sentido feminino e masculino neste trabalho, 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.



16

divulgar e explorar mais o campo da enfermagem obstétrica e as práticas exercidas pelas

enfermeiras no cenário do parto e nascimento.

1.2 PROBLEMATIZAÇÃO

O modelo de assistência intervencionista e medicalizada ao parto, onde a mulher não

tinha a autonomia sobre seu próprio corpo e a ocorrência de cesarianas são discutidos há

décadas. Por ser um processo com muitas peculiaridades e complexidades, os fatores que

envolvem o parto e a sua assistência têm levantado questionamentos que vão desde a

qualidade do cuidado obstétrico até o significado do momento para as mulheres (PATAH;

MALIK, 2011).

Antigamente, era comum que os partos ocorressem no domicílio da mulher e

acompanhados exclusivamente por parteiras. O nascimento fora de casa era visto como

anormal e só acontecia em situações extremas em que o médico era solicitado pela parteira

para atender casos mais complicados que ela não conseguia resolver. A parteira era vista de

forma social e economicamente mais acessível, além de ajudar nos afazeres da casa e

auxiliando a mulher no puerpério. Era uma época em que o hospital não era visto como um

ambiente seguro para a mulher parir (LEISTER; RIESCO, 2013).

Já no início do século XX, rotinas como ter o pré-natal acompanhado pelo médico,

frequentar consultórios de pediatras e fazer uso de medicações foram mudanças graduais na

vida das mulheres e o início da transição dos partos domiciliares para o hospitalar (ibid.).

Como afirmam Batista e Rissin (2018), no século passado, principalmente a partir dos

anos 50, a saúde a nível mundial passou por mudanças drásticas, tendo uma rápida alteração

nos padrões de natalidade e morbimortalidade. Nesse contexto de modificações radicais,

surgiu a chamada “epidemia de cesarianas'', o que caracteriza um modelo assistencial voltado

para a figura do médico, resultando em intervenções e na perda da autonomia e protagonismo

da mulher. O que antes era em casa, um evento familiar e assistido por mulheres, tornou-se

algo estéril e medicalizado, perdendo o olhar singular à parturiente e à família.

A cesárea, que surgiu como uma opção de redução de risco de complicações materna

e/ou neonatal, era utilizada somente para salvar a vida da mãe e/ou feto, mas tem se tornado

um procedimento cada vez mais comum em alguns países e é a primeira opção de via de

nascimento entre muitas mulheres, muitas vezes por passar a imagem de mais segura, a

sensação de controle e limpeza. É uma cirurgia de médio porte que envolve riscos, mas,

quando necessária e bem indicada, salva vidas.
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Segundo Amaral et al. (2018), no Brasil, na década de 90 do século XX, foram

implementadas medidas governamentais com o propósito de incentivar o parto normal e a

queda da ocorrência de cesariana. A partir de então, redes, programas e políticas públicas

foram criadas com o mesmo intuito. Em 1998, o Ministério da Saúde iniciou um programa de

ajuda financeira para a realização de cursos de especialização em enfermagem obstétrica em

todo território nacional com a intenção de que o parto normal de risco habitual voltasse a ser

assistido exclusivamente por enfermeiras, para que dessa forma, as intervenções

desnecessárias ocorressem com menos frequência. O resgate ao parto assistido por

enfermeiras obstétricas foi uma medida de trazer mais humanização ao processo.

No Brasil, o movimento para estímulo ao resgate do parto normal tem se consolidado

cada vez mais através de políticas públicas e programas nacionais. O MS, em 2017, lançou o

caderno “Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal”, elaborado por uma equipe

multiprofissional, embasado cientificamente e que tem como objetivo promover mudanças na

prática clínica do parto normal, reduzir intervenções desnecessárias e possíveis agravos,

divulgar práticas baseadas em evidências, recomendar ações que respeitem a vontade da

parturiente e familiares.

Tendo em vista a alta taxa de cesariana em alguns países, como no Brasil que chega a

90% nos hospitais da assistência suplementar e de quase 45% na rede pública, enquanto o

recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é que seja de, no máximo, 15%

(LEAL et al., 2021), e o processo do parto tornando-se cada vez mais um evento médico em

que a mulher perde o seu protagonismo e é exposta à procedimentos desnecessários e

invasivos, em 2018, a OMS emitiu recomendações denominadas “Intrapartum care for a

positive childbirth experience” sobre o cuidado no trabalho de parto e parto, com o objetivo

de estabelecer uma assistência padrão para as mulheres grávidas e com a finalidade de reduzir

as intervenções sem necessidade. Essa nova diretriz traz as práticas que devem ser evitadas,

como a episiotomia e uso rotineiro de ocitocina, mas também incentiva ações como as

medidas não farmacológicas para alívio da dor. O principal objetivo do profissional que

assiste a mulher deve ser manter o binômio mãe-bebê sadio, com o mínimo de intervenções

possíveis, preconizando a segurança de ambos acima de tudo.

A enfermagem foi inserida no cenário do parto para trazer uma atenção menos

intervencionista e mais humanizada, tendo em vista que o cuidado sempre foi o instrumento

principal de trabalho da profissão. A imagem da enfermeira sempre esteve atrelada ao

cuidado, à função de cuidadora, que presta cuidados.
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Ao olharmos a história da enfermagem, vemos Florence Nightingale, precursora da

enfermagem moderna, também conhecida como “Dama da Lâmpada”, que foi reconhecida

por seus cuidados dia e noite para os enfermos da Guerra da Criméia há dois séculos. O

empenho de Florence em restabelecer a saúde dos soldados feridos e o treinamento feito por

ela para a formação de enfermeiras foi um marco na história de nossa profissão. Desde então,

a enfermagem é vista como uma profissão caracterizada e responsável pelo cuidado.

Para Leonardo Boff (1999), somos, em essência, seres de cuidado. Isto quer dizer

que o cuidado é intrínseco à nossa existência e, se existimos, ele também existe. Ele

interpõe-se em nossa relação com o mundo, desde objetos à pessoas. Segundo Boff, o cuidar é

um ato, uma atitude que gera muitos feitos. Portanto, é mais que um momento de atenção,

zelo e carinho. Diz sobre uma conduta de ocupação, preocupação, responsabilidades e

envolvimento de afeto com o outro. O que diz muito sobre a enfermagem em sua essência.

Mas, por sermos seres únicos, ele é manifestado de acordo à personalidade e

concepção de ideais da pessoa. Em meu ponto de vista, a enfermagem é a expressão do

cuidado, é o cuidado manifestado e que o tem como essência. Não podemos falar de cuidado

sem pensar na humanização, eles estão entrelaçados. Ao cuidar, você olha o indivíduo de

forma integral, pensando no bem-estar do seu alvo de cuidado. Cada ser humano tem suas

próprias demandas, mas todas as necessidades têm sua origem em necessidades básicas.

Nas teorias de enfermagem, quem se destaca sobre a temática das necessidades básicas

é Wanda Horta. Enfermeira brasileira que escreveu o livro “Processo de Enfermagem” em

1979, em que apresenta a importância da enfermagem nos diversos campos de atuação devido

à capacidade da profissão em proporcionar um olhar integral ao paciente. Nesse livro, Horta

traz a teoria das necessidades humanas básicas, que consiste em um estudo baseado no

atendimento às demandas globais do paciente (CAMACHO; JOAQUIM, 2017).

É certo que estamos em constante modificação em nosso cenário obstétrico, assim

como também podemos afirmar que com a enfermagem obstétrica retornando à assistência ao

processo de parturição, temos mais humanização e realização das boas práticas. Também

pode-se dizer que a enfermagem obstétrica tem conquistado seu espaço e autonomia, já que

sua prática no país é recente, sendo assim, ainda há uma inquietação para saber mais a fundo

quais são as práticas que a enfermagem traz como cuidado à mulher e como isso contribui

para irmos contra o sistema de epidemia de cesarianas, apesar de nossa taxa de cesárea no país

ser uma das maiores do mundo.
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É a partir do cuidado mais integral, humanizado e individualizado que a enfermeira

contribui para a mudança do modelo obstétrico, tornando-o em uma realidade em que a

mulher é a protagonista do evento, com autonomia sobre seu próprio corpo e vontades.

1.3 QUESTÃO DE PESQUISA

Dentro da área da saúde da mulher, a pesquisa tem como questão norteadora: Como a

enfermeira obstétrica atua com o seu cuidado ao parto normal?

1.4 OBJETO DE ESTUDO

Os cuidados das enfermeiras obstétricas no processo do parto e nascimento.

1.5 OBJETIVOS

No alcance do aprofundamento do objeto do estudo desta pesquisa, desenvolvemos os

seguintes objetivos:

● Identificar a produção de conhecimento sobre o cuidado da enfermeira obstétrica no

campo do parto normal e nascimento;

● Analisar a produção de conhecimento sobre o cuidado da enfermeira obstétrica no

campo do parto normal e nascimento.

1.6 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA

O estudo justifica-se pela necessidade da disseminação das práticas de cuidado na

assistência de enfermagem, sobretudo da enfermagem obstétrica, que quando comparada com

outras áreas e classes, é recente no país e ainda está em processo de consolidação de seu

espaço na atenção obstétrica e sempre sofre ataque de outras classes por conquista de espaço

na assistência ao parto. Ao divulgarmos os conhecimentos científicos e exercício da profissão,

é realizado o movimento de fortalecimento, reconhecimento e empoderamento.

Há décadas, a OMS e o MS recomendam as práticas de humanização no cuidado,

segurança e qualidade no parto e nascimento, movimento esse chamado como “boas práticas''.

Políticas e programas nacionais trouxeram a figura da enfermeira obstétrica e parteira para o

ambiente do parto no intuito de fortalecer a humanização e redução de intervenções

desnecessárias, como afirmam Feijão; Boeckmann e Melo (2017).
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 BREVE HISTÓRICO DA ENFERMAGEM MODERNA

Até meados do século XIX, a enfermagem era basicamente sustentada apenas por

práticas empíricas de mulheres que cuidavam de familiares doentes e, por anos, foi praticada

por sacerdotes, feiticeiras e religiosas, o que dificultava as atividades, já que não tinham

fundamentação científica e eram apenas realizadas de modo intuitivo e em condições não

adequadas (FLORIANO et al., 2020).

A enfermagem moderna teve seu início com a figura de Florence Nightingale

(1820-1910), enfermeira que se voluntariou para atuar na assistência aos soldados feridos na

Guerra da Criméia, em 1854. Conhecida também como “dama da lâmpada” por usar tal objeto

ao sair às ruas durante a noite à procura de feridos, Florence exerceu um trabalho tão

relevante e significativo durante a guerra que repercute até os dias atuais, porque além de

reorganizar a enfermagem e salvar vidas, ela trouxe, pela primeira vez, o conhecimento

científico para a área, demonstrando que a profissão é uma ciência e que a enfermeira é

capacitada por um treinamento direcionado, prático e baseado em conhecimentos científicos,

e não meramente embasada no empirismo (DIAS, L. ; DIAS, M., 2019).

Um dos legados de Nightingale para a profissão é que a atuação da profissão não

limita-se apenas à assistência prestada diretamente ao paciente. Foi durante a atenção aos

soldados feridos que ela percebeu que o externo, o contexto, tinha influência direta na

recuperação da saúde dos pacientes. A partir de então, com a visão ampliada, percebeu que as

medidas de prevenção de infecção, como lavagem das mãos antes e após o contato com o

paciente reduziam as mortes. Uma outra percepção que teve foi de como o ambiente era

importante no cuidado (BEZERRA, et al., 2018). Como apontado no estudo de Wiggers e

Donoso (2020), partindo do ponto de uma visão ampliada de cuidado, foi criada a teoria de

enfermagem ambientalista, cujo o foco se dá à implantação da humanização na assistência, o

controle do ambiente em que o paciente está e entender que ele é um ser de relações e

interações. Quanto a relação à ambiência, são abordados pontos como a limpeza, o calor,

ventilação, iluminação, odor, ruído e alimentação.

Como Floriano et al. (2020) descrevem em seu estudo, a primeira escola de

enfermagem no mundo foi fundada por Florence no período pós-guerra, em que foram

escolhidas 15 candidatas com o objetivo de formar enfermeiras para o treinamento de outras

posteriormente. E foi a partir desse movimento que a enfermagem solidificou-se como

profissão e a ação do cuidado foi transformada em prática fundamentada por um ensino
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sistematizado. Desde então, a enfermagem tem se mostrado como uma ciência que exige

estudo, pesquisa e ensino. Podemos dizer que Nightingale fundou a enfermagem moderna e

abriu caminhos para as especialidades e novos rumos que a profissão tem tomado até a

atualidade.

2.2 ENFERMAGEM OBSTÉTRICA E AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO CAMPO DO

PARTO E NASCIMENTO

O ensino da enfermagem no Brasil foi regulamentado em meados do século XIX e,

nesse processo, a profissão sofreu inúmeras mudanças e conquistou espaço, principalmente na

área da saúde da mulher. No mesmo período, foi formalizada a formação de parteiras em

escolas médicas que controlavam sua educação até meados do século XX, e o exercício da

profissão era concedido apenas pelos médicos. Com o passar do tempo, a enfermagem

obstétrica perdeu espaço porque o período gravídico-puerperal foi tratado como patológico e

repleto de procedimentos médicos invasivos, fazendo com que a assistência das enfermeiras

se tornasse secundária (SENA et al., 2012).

Um marco para o declínio da prática das enfermeiras no parto foi quando, em meados

do século XIX, o fórceps entrou no cenário obstétrico, sendo de uso exclusivo do médico no

ambiente hospitalar e a obstetrícia consolidou-se como uma área técnico-científica, o que

fortificou a ideia do parto ser um evento perigoso e direcionou um saber focado apenas na

técnica, esquecendo-se das singularidades da gravidez e parto, resultando no conceito de parto

estritamente intervencionista e medicamentoso. Tal movimento fomentou a disputa de espaço

entre médicos e parteiras (ibid.).

Durante esse período, a mortalidade materna e infantil teve um grande aumento a nível

mundial, assim como o número excessivo de cesarianas, o que sobrecarregou o país de forma

social e financeira. Tais fatos fizeram com que a saúde materna-infantil ganhasse atenção do

governo e a capacitação de profissionais da obstetrícia se tornasse prioridade entre as políticas

públicas (ibid).

As políticas públicas nacionais absorveram a saúde da mulher no início do século XX,

mas eram limitadas apenas às demandas das mulheres relativas à gravidez e ao parto. Os

programas até esse período transmitiam a visão que se tinha sobre a mulher: mãe responsável

pela criação, educação e cuidado dos filhos e demais familiares, além de ser restrita aos

afazeres domésticos. Esses programas preconizavam os interesses materno-infantil e faltava a

integração com os demais programas e ações propostas pelo governo federal. Eles não

avaliavam as demandas locais, tendo como resultado baixo impacto nos indicadores da saúde
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da mulher, além de serem fortemente criticados pelo movimento feminista brasileiro que

alegava que as mulheres fora do período gravídico-puerperal ficavam sem assistência na

maior parte de suas vidas (BRASIL, 2004).

Sendo assim, atendendo às reivindicações dos movimentos das mulheres, em 1983 o

Ministério da Saúde elaborou o Programa de Atenção à Saúde Integral da Mulher (PAISM),

um marco na história das políticas públicas voltadas às mulheres e que determinou a

modificação do foco das ações, os princípios norteadores e critérios para prioridades na área.

O PAISM era baseado no conceito da atenção à saúde integral da mulher, e não restringia-se

apenas ao papel reprodutor. O programa teve como princípio a integralidade, abrangendo para

ações voltadas para a educação e prevenção, diagnóstico, tratamento e recuperação, pré-natal,

parto e puerpério, climatério, planejamento familiar, tratamento de infecções sexualmente

transmissíveis (IST) e cânceres comuns em mulheres, além de atender outras demandas

identificadas através do perfil das brasileiras (NASCIMENTO et al., 2018).

A partir de 1999, o MS investiu na formação de enfermeiras obstétricas implantando e

financiando cursos de especialização com a finalidade de aumentar o número de profissionais

atuantes no sistema de saúde. Com essa expansão da enfermagem obstétrica, houve aumento e

incentivo ao parto normal, colaborando para a redução da taxa das cesarianas e intervenções

no momento do parto e nascimento, além da melhoria na atenção pré-natal (ABENFO, 2010).

Após entender a necessidade de uma atenção humanizada e incentivo ao parto normal,

em 2000 foi criado pelo MS o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento

(PHPN), voltado para as necessidades das gestantes, recém-nascidos e puérperas, que tinha

como objetivo a melhoria do acesso e qualidade à atenção ao pré-natal, assistência ao parto e

puerpério, entendendo que a humanização nesses momentos é a condição primária para uma

assistência qualificada. Essa iniciativa também buscava modificar as atitudes dos profissionais

envolvidos na prática do cuidado (BRASIL, 2002).

Em 2004, foi lançado o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e

Neonatal com o objetivo de promover uma melhoria da assistência obstétrica e neonatal.

Também foi instituída a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM),

que garante os direitos humanos das mulheres e a redução da morbimortalidade por causas

preveníveis e evitáveis através da implementação de ações de saúde. A PNAISM consolidou

os direitos sexuais e reprodutivos, com ênfase mais uma vez, na melhoria da assistência

obstétrica, planejamento familiar, abortamento inseguro e combate da violência às mulheres.

Também traz a prevenção e tratamento das ISTs, doenças crônicas não transmissíveis e

cânceres ginecológicos (SANTOS; ARAÚJO, 2016).
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Como traz o estudo feito por Oliveira e Celento (2016), após os programas e políticas

lançadas pelo Ministério da Saúde, em 2007 alcançamos o número de 89% de cobertura de

pré-natal e a captação de gestantes para primeira consulta no primeiro trimestre foi de 83,6%,

porém, ainda havia um número preocupante de mortes maternas, além da elevada taxa de

cesarianas no país. Em 2011, foi lançada a Rede Cegonha pelo MS como uma estratégia que

preconiza assegurar o direito à atenção ao pré-natal, parto e nascimento, puerpério e

puericultura no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Rede Cegonha é uma política pública que sugere a implementação de um modelo

assistencial ao parto e nascimento pautado na humanização. A partir da estratégia, ampliou-se

a formação e capacitação de enfermeiras obstétricas e obstetrizes, foram implantados os

centros de partos normais (CPN) como um ambiente propício às boas práticas obstétricas e

promover a inserção das enfermeiras no cenário do parto e nascimento de risco habitual com o

intuito da redução das intervenções desnecessárias e estimulação ao parto vaginal, além da

atuação no planejamento familiar, pré-natal e puerpério (GAMA et al., 2020).

O novo modelo de atenção que insere e incentiva as enfermeiras no campo obstétrico

foi baseado em evidências de melhorias dos índices, além de ser fortemente apoiado por

órgãos e associações que representam a enfermagem, como a Associação Brasileira de

Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras (ABENFO), Associação Brasileira de Enfermagem

(ABEn), Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), entre outros, o que mostra a

solidificação, parceria e reconhecimento da enfermagem obstétrica no país (OLIVEIRA et al.,

2016).

Ainda segundo Oliveira et al., foi através da Rede Cegonha que práticas como a

presença do acompanhante de livre escolha da paciente durante todo o processo do parto,

nascimento e puerpério, posição de livre escolha durante todo o trabalho de parto e parto

ganharam força. A enfermagem obstétrica destacou-se e obteve autonomia, principalmente

nos CPN. Estudos apontam que a inserção dessas profissionais trouxe mais autonomia à

mulher, menos intervenções e mais exercício das boas práticas. Sabe-se que a enfermeira traz

em sua essência profissional o cuidado e a atenção às necessidades do paciente.

2.3 WANDA HORTA E A TEORIA DAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS

Correia et al. (2017) destacam que a enfermeira que assiste a mulher durante o

trabalho de parto e parto responde pela revisão constante do bem-estar materno e fetal, pelo

desenvolvimento do Processo de Enfermagem com plano de cuidados baseados em

diagnósticos que estão pautados nas necessidades que o binômio mãe e feto apresenta. Assim
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sendo, nota-se que o cuidado e a humanização estão intimamente ligados. O cuidado é,

sobretudo, para atender as necessidades individuais da paciente, tendo um olhar diferenciado

da profissional para a singularidade e integralidade. A enfermeira utiliza o cuidar como sua

consciência, expresso pela experiência e moldado em sua prática, mas para que esse cuidado

aconteça, ele deve estar pautado em um saber, e é por isso que na enfermagem tem teorias que

guiam a prática da enfermeira.

Wanda Horta, precursora da Sistematização da Assistência de Enfermagem no Brasil,

também conhecida por seus estudos baseados na teoria da motivação humana de Maslow, que

tem como fundamento as necessidades humanas básicas. Em 1979, Horta publicou um livro

pautado nessa teoria sobre o Processo de Enfermagem. Os estudos de Wanda Horta se

conceituam através da hierarquização das necessidades que têm influência sobre o

comportamento do homem. Para Maslow, a hierarquização das necessidades humanas básicas

(NHB) pode ser utilizada pelas enfermeiras ao estabelecerem o cuidado para melhor

compreensão das necessidades do indivíduo (NEVES, 2006).

Wanda (1974) diz que a sua teoria de enfermagem que foi desenvolvida a partir da

teoria de Maslow, e fundamenta-se nas NBH e procura reafirmar que a enfermagem é uma

ciência presta serviços ao homem e não à doença, ou seja, é a resposta do homem mediante ao

estado em que ele se encontra, entendendo que este indivíduo é “uma parte integrante de um

universo dinâmico”. Tal dinâmica desencadeia mudanças nesse homem, que podem gerar

equilíbrio ou desequilíbrio. Ela ressalta a questão da singularidade e particularidade de cada

um. Para Horta, o que diminui ou não o sofrimento e o tempo da doença é o que é feito

perante ela, é o cuidado prestado ou o que deixa de ser atendido. As necessidades básicas

precisam ser atendidas para o completo bem-estar do indivíduo, mas o que limita é o homem

não conhecer suas reais necessidades, o que exige da profissional um conhecimento e

sensibilidade quanto a isso. Segundo a teórica, “todos os conhecimentos e técnicas

acumuladas sobre a enfermagem dizem respeito ao cuidado do ser humano, isto é, como

atendê-lo em suas necessidades básicas”.

2.4 O CUIDADO SEGUNDO LEONARDO BOFF

Leonardo Boff é um filósofo e teólogo que tem como uma de suas obras o livro “Saber

Cuidar”, onde ele detalha as dimensões do cuidado. Ele entende o cuidado como a essência do

ser humano e que sem ele, nada seríamos. Assim como afirma que não temos cuidado, mas

que somos cuidado, e é a partir disso que fundamentamos qualquer interpretação do homem.

Uma das definições do cuidar que o filósofo traz é:
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O que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado. Cuidar é mais do que um ato; é
uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de atenção, de zelo e desvelo.
Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de
envolvimento afetivo com o outro (BOFF, 1999, p. 33).

Com base nessa definição, podemos traçar um paralelo com a essência da prática da

enfermeira que carrega em sua atuação a atitude da preocupação com o bem-estar do paciente,

a responsabilidade pela vida do outro que está em seus cuidados e, muitas vezes, há o

desenvolvimento de afeto pela gratidão e carinho pelo cuidado prestado.

Como resposta da filologia da palavra cuidado, isto é, o estudo da palavra, o autor traz

em outro trecho, na página 91, que o “cuidado significa então desvelo, solicitude, diligência,

zelo, atenção, bom trato (...) é uma atitude fundamental, um modo de ser mediante o qual a

pessoa sai de si e centra-se no outro com desvelo e solicitude”.

Boff diz também que é por meio do cuidado que discernimos os princípios, valores e

as atitudes que fazem da vida algo prazeroso e proveitoso. Um outro ponto retratado em seu

livro, é que o saber nos confere o poder. Ao sabermos cuidar, aplicamos esse poder em prol do

bem-estar do próximo. Como afirmam Silva et al. (2005), quando uma pessoa cuida do outro,

mostra a sua essência, satisfaz naquela atitude uma necessidade própria e do outro, projetando

naquele cuidado a qualidade de vida que ela quer ter e a atenção que quer receber, além de na

prática do cuidado exercer a constante busca de realização existencial.

Ainda segundo Boff, “o ser humano é essencialmente um ser de necessidades que

devem ser satisfeitas”, o que complementa com a teoria das NHB de Wanda Horta.

Ao entendermos que o cuidado faz parte de nossa essência, tanto no sentido de cuidar

quanto no de ser cuidado, vemos a importância de ter um profissional especializado no cuidar

e que tem isso como sua principal ferramenta de trabalho, que é o caso da enfermeira. O

cuidado de enfermagem é necessário dentro de qualquer contexto da saúde porque é através

de suas atitudes que suprimos as NHB, que têm como uma demanda o cuidado.
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3 METODOLOGIA

O estudo utiliza-se do método da revisão integrativa da literatura, que tem como

objetivo sintetizar os resultados alcançados em pesquisas sobre determinado tema ou questão

de maneira abrangente e ordenada. É nomeada integrativa por oferecer informações mais

vastas sobre um determinado assunto (ERCOLE; MELO e ALCOFORADO, 2014).

As práticas da enfermagem obstétrica têm ganhado destaque e atenção entre o meio

obstétrico devido às boas práticas, humanização e prioridade no uso das técnicas não

farmacológicas para alívio da dor. Órgãos como Ministério da Saúde e Organização Mundial

da Saúde incentivam que os profissionais obstétricos executem essas práticas para que a

parturiente tenha uma melhor experiência e desfecho positivo do parto, além de contribuir

para o incentivo ao parto normal e evitar violência obstétrica. Sendo assim, o uso da revisão

integrativa possibilita uma busca e análise mais abrangente do cuidado da enfermagem

obstétrica no Brasil e no mundo, além de ter a oportunidade de exercer a Prática Baseada em

Evidência (PBE).

Como Mendes; Silveira e Galvão (2008) trazem em seu estudo, a revisão integrativa é

composta por 6 etapas e elas serão trabalhadas e detalhadas ao longo do capítulo do presente

estudo.

3.1 ETAPA 1: IDENTIFICAÇÃO DO TEMA E SELEÇÃO DA HIPÓTESE OU

QUESTÃO DE PESQUISA PARA A ELABORAÇÃO DA REVISÃO INTEGRATIVA

É realizada a identificação do tema e escolha da questão norteadora que orienta a

revisão integrativa. Para esse trabalho, foi delimitado o tema “cuidado das enfermeiras na

assistência ao parto e nascimento”. Para a elaboração da questão de pesquisa, foi utilizada a

estratégia mnemônica População, Conceito e Contexto (PCC): a População foi determinada

pela enfermagem obstétrica; o Conceito referiu-se aos estudos sobre o cuidado no parto e

nascimento; e o Contexto foi compreendido os sistemas de saúde. Desse modo, formulou-se a

seguinte questão de pesquisa: “Como a enfermagem obstétrica atua com o seu cuidado ao

parto normal?”

3.2 ETAPA 2: ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO E

EXCLUSÃO DE ESTUDOS/ AMOSTRAGEM OU BUSCA NA LITERATURA

Ocorre após a escolha do tema e formulação da questão pelo pesquisador, com auxílio

das bases de dados virtuais dos estudos que serão incluídos na revisão. Nesta etapa, são
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definidos os descritores, estratégias de busca, fontes de informação e bases de dados e o

recorte temporal.

As fontes de informação estabelecidas foram: as bases especializadas National Library

of Medicine (PubMed), Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL)

via EBSCO acessado via periódicos CAPES, Literatura Latino-Americana e do Caribe em

Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO) via Web of

Science acessado via periódico CAPES, Base de Dados da Enfermagem (BDENF) via

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).

Os descritores definidos via Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) foram

“Cuidados de Enfermagem”, “Saúde da Mulher”, “Parto Humanizado” e “Enfermagem

Obstétrica” em base nacional e, em bases internacionais, “Nursing Care”, “Woman’s Health”,

“Humanizing Delivery”e “Obstetric Nursing”, definidos segundo o Medical Subject Headings

(MeSH). As estratégias de busca escolhidas foram baseadas na combinação dos descritores

nas línguas portuguesa e inglesa e o operador booleano AND. O recorte temporal escolhido foi

o dos últimos 10 anos, 2011 - 2021. A pesquisa foi realizada no mês de janeiro de 2021.

Os critérios de inclusão para seleção dos artigos foram: artigos publicados em

português e inglês; artigos na íntegra; que retratassem a temática definida e publicados dentro

do recorte temporal. Como critérios de exclusão, eliminou-se as publicações que não

atenderam aos critérios estabelecidos na metodologia.

A amostra inicial constitui-se de 167 artigos, sendo: 24 (PubMed); 76 (CINAHL); 30

(LILACS via BVS); 26 (BDENF via BVS); 11 (SciELO via Web of Science). As informações

detalhadas como bases de dados, estratégias de busca correspondentes, o número de artigos

encontrados e as respectivas fontes de informações estão presentes no quadro abaixo:

Quadro 1 - Bases de dados, estratégias de busca e resultado de artigos encontrados

Fonte de Informação Estratégia de Busca Resultados

PubMed ("nursing"[MeSH Subheading] OR "nursing"[All Fields] OR
("nursing"[All Fields] AND "care"[All Fields]) OR "nursing
care"[All Fields] OR "nursing care"[MeSH Terms] OR
("nursing"[All Fields] AND "care"[All Fields])) AND
("obstetric nursing"[MeSH Terms] OR ("obstetric"[All Fields]
AND "nursing"[All Fields]) OR "obstetric nursing"[All
Fields]) AND (("humane"[All Fields] OR "humanely"[All
Fields] OR "humaneness"[All Fields] OR "humanism"[MeSH
Terms] OR "humanism"[All Fields] OR "humanities"[MeSH
Terms] OR "humanities"[All Fields] OR "humanity"[All
Fields] OR "humanity s"[All Fields] OR "humanization"[All
Fields] OR "humanize"[All Fields] OR "humanizes"[All

24
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Fields] OR "humanizing"[All Fields] OR "humanness"[All
Fields]) AND ("deliveries"[All Fields] OR "delivery,
obstetric"[MeSH Terms] OR ("delivery"[All Fields] AND
"obstetric"[All Fields]) OR "obstetric delivery"[All Fields]
OR "delivery"[All Fields])) AND ("women s health"[MeSH
Terms] OR ("women s"[All Fields] AND "health"[All Fields])
OR "women s health"[All Fields] OR ("woman s"[All Fields]
AND "health"[All Fields]) OR "woman s health"[All Fields])

CINAHL
(via EBSCO)

Termos de busca - nursing care AND woman's health AND (
obstetric nursing or nurse or nurses ) AND humanizing
delivery Limitadores - Texto completo; Data de publicação:
20110101-20201231; Idioma: English, Portuguese
Expansores - Buscar também no texto completo dos artigos
Modos de busca - Localizar todos os meus termos de busca
Interface - Bancos de dados de pesquisa EBSCOhost Tela de
busca - Busca avançada Base de dados - CINAHL with Full
Text

76

LILACS
(via BVS)

(cuidados de enfermagem) AND (saúde da mulher) AND
(enfermagem obstétrica) AND (parto humanizado) AND (
fulltext:("1") AND db:("LILACS") AND la:("pt" OR "en")
AND year_cluster:("2019" OR "2016" OR "2020" OR "2015"
OR "2017" OR "2013" OR "2011" OR "2018" OR "2012" OR
"2014") AND type:("article"))

30

BDENF
(via BVS)

(cuidados de enfermagem) AND (saúde da mulher) AND
(enfermagem obstétrica) AND (parto humanizado) AND (
fulltext:("1") AND db:("BDENF") AND la:("pt" OR "en")
AND year_cluster:("2019" OR "2016" OR "2020" OR "2015"
OR "2017" OR "2013" OR "2011" OR "2018" OR "2012" OR
"2014") AND type:("article"))

26

SciELO
(via Web of Science)

TÓPICO: (nursing care) AND TÓPICO: (obstetric nursing)
AND TÓPICO: (humanizing delivery) AND TÓPICO:
(woman's health) Tempo estipulado: 2011-2021. Índices:
SCIELO.

11

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021

Para a seleção dos artigos, a leitura ocorreu da seguinte forma: título, resumo e texto

integral. Em cada etapa, foram eliminados os artigos que não correspondiam com a temática

do presente estudo. Após terem sido selecionados, foram excluídos os que estavam duplicados

nas bases.

Na análise do texto completo, foram analisados na íntegra 26 artigos, sendo que

apenas 3 não atenderam o critério de inclusão proposto na metodologia deste estudo, por esse

motivo e entendendo a importância de que todos os artigos correspondam com a questão

norteadora, foram excluídos, chegando aos 23 artigos selecionados.
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Quadro 2 - Processo de seleção

Fontes de Informação Artigos Encontrados Artigos Selecionados

PubMed 24 2

CINAHL (via EBSCO) 76 4

LILACS (via BVS) 30 5

BDENF (via BVS) 26 5

SciELO (via Web of Science) 10 7

Total 167 23

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021

Fase 3 - Processo de seleção

Figura 1 - Fluxograma do processo de seleção da amostra

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021
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3.3 ETAPA 3: DEFINIÇÃO DAS INFORMAÇÕES A SEREM EXTRAÍDAS DOS

ESTUDOS SELECIONADOS/CATEGORIZAÇÃO DOS ESTUDOS

Essa etapa correspondeu à definição das informações que foram extraídas dos artigos

selecionados. Como Souza et al. (2017) trazem em seu estudo, para melhor análise dos dados

na revisão integrativa é indicado a elaboração de instrumentos para a coleta de informações

com o objetivo de responder às questões norteadoras da revisão. Sendo assim, dois

instrumentos foram elaborados para melhor aproveitamento e detalhamento dos estudos

selecionados.

A análise e interpretação dos estudos foram realizadas de forma organizada e

sintetizada através da elaboração de dois quadros que correspondem aos seguintes ítens:

instrumento 1 - título do artigo, autores, base de dados, periódico e ano de publicação (será

apresentado no quadro 4 no capítulo 4) e o instrumento 2 - objetivos, método, amostra

estudada principais resultados e categoria do estudo (será apresentado no quadro 5 no capítulo

4).

Foi utilizada a análise de conteúdo segundo Minayo, como Cavalcante; Calixto e

Pinheiro (2014) propõem em seu estudo para compreensão de núcleos temáticos voltados para

o problema e questão do presente estudo. Os dados foram agrupados em temas e

categorizados em núcleos temáticos. Como resultado deste movimento, os estudos foram

categorizados em três núcleos temáticos e estão apresentados no quadro abaixo.

Quadro 3 - Número da categoria e núcleos temáticos correspondentes

Número da
Categoria

Núcleos temáticos

I Os cuidados das enfermeiras obstétricas à mulher no processo do parto e nascimento

II A humanização da assistência prestada pelas enfermeiras obstétricas à mulher no processo

do parto e nascimento

III A percepção de cuidado das enfermeiras obstétricas no processo do parto e nascimento

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021

As temáticas que se destacaram no conjunto das publicações selecionadas perante a

análise dos estudos foram: “a percepção de cuidado das enfermeiras obstétricas no processo

do parto e nascimento” e “a humanização da assistência prestada pelas enfermeiras obstétricas

à mulher no processo do parto e nascimento”.
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3.4 ETAPA 4: AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS INCLUÍDOS NA REVISÃO

INTEGRATIVA

Para essa etapa, foi realizada uma análise crítica de forma minuciosa dos artigos

selecionados, buscando respostas para resultados diferentes e conflitantes entre os estudos.

Esta avaliação será apresentada no capítulo 4.

3.5 ETAPA 5: INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Nessa etapa, é feita a discussão dos principais resultados e, se pertinente e encontrados

questionamentos que não são respondidos nos estudos, serão apontadas sugestões para

estudos e pesquisas futuras direcionadas para tais questões.

Os resultados encontrados foram baseados na análise crítica dos artigos selecionados

frente ao objeto de pesquisa proposto e questão de pesquisa. Assim, pode-se observar que os

cuidados de enfermagem estão pautados nas boas práticas e humanização, colocando a mulher

como protagonista do processo e dando autonomia à essa mulher, além da utilização de

tecnologias não invasivas de cuidado.

Por meio da revisão integrativa, observou-se que a enfermagem valoriza o

conhecimento científico por meio de publicações, além de tornar as práticas mais divulgadas,

mas que ainda faltam estudos mais descritivos dos cuidados prestados e as evidências

relacionadas a eles. Outro ponto observado é que a essência da enfermagem obstétrica é a

humanização e o que destaca esse ponto é que após a inserção das enfermeiras em certas

instituições, os partos normais sem intervenções desnecessárias foram mais rotineiros. A

enfermagem obstétrica ainda está conquistando seu espaço e a confiança das pacientes, mas

percebe-se que após a assistência prestada pelas enfermeiras, as práticas são mais divulgadas

entre as mulheres e a categoria profissional conquista a confiança das mulheres e

acompanhantes.

No capítulo 4, veremos o resultado dessa etapa de forma mais aprofundada.

3.6 ETAPA 6: APRESENTAÇÃO DA REVISÃO/SÍNTESE DO CONHECIMENTO

Como conclusão da revisão integrativa, foi elaborado um resumo com os principais

cuidados prestados pelas enfermeiras obstétricas à mulher, assim como o destaque da

humanização no trabalho das profissionais e como as mulheres e enfermeiras percebem e

lidam com o cuidado. Este resumo estará no capítulo 5.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos anos selecionados para o recorte temporal, pode-se observar que as práticas e

saberes de cuidados das enfermeiras têm sido divulgados, mas ainda precisam ser mais

abordados na literatura. Entre 2011 e 2021, a amostra foi de 23 publicações, sendo quatro em

2015 e 2017, três em 2016 e 2011, duas nos anos de 2020, 2019, 2013 e 2012, uma em 2018.

Não foram encontradas publicações nos anos de 2021 e 2014 referentes ao objeto do presente

estudo.

Os autores são filiados ao campo de enfermagem voltado para o cuidado em

obstetrícia. A maior parte das publicações (21) foi encontrada em revistas brasileiras, o que

reforça a ideia de que a produção científica da enfermagem do nosso país está aumentando.

Apenas 2 publicações são de periódicos internacionais.

As classificações das revistas das publicações selecionadas encontram-se em: A1, A2,

B1, B2 ou B3, cadastradas na plataforma Sucupira pelo sistema Qualis de avaliação de

periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do

Ministério da Educação no quadriênio de 2013-2016. Uma revista foi classificada como A1,

duas como A2, seis como B1, três como B2 e uma como B3, o que sinaliza um

reconhecimento na qualidade das produções.

Quanto à metodologia dos estudos, a maioria (20) baseia-se na abordagem qualitativa.

Dois utilizaram o método de revisão de literatura e um da abordagem quantitativa.

No que se diz respeito aos objetivos dos estudos, muitos analisaram os discursos das

enfermeiras e mulheres para entender a experiência e representação do parto e nascimento,

observar quais são os cuidados mais prestados pelas enfermeiras e explorar a humanização no

cenário do parto e nascimento através do discurso de entrevistados e cuidados prestados.

Os quadros de síntese são os instrumentos elaborados e apresentam as informações

extraídas dos 23 estudos selecionados. Quadros 04 e 05:
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Quadro 4 - Instrumento de Coleta de Dados 1: Apresentação da síntese dos artigos incluídos
na revisão integrativa:  Título, autores, base de dados, periódico e ano

Nº Título Autores Base de
Dados

Periódico Ano

1 O Cuidado para Enfermeiras
Obstétricas: Encontro entre o
Corpo de Si e da Mulher Cuidada

Rabelo, A. R. M.
Duarte, E. D.
França, B. D.
Silva, K. L.

SciELO Esc Anna Nery,
24(1)

2020

2 Práticas Assistenciais em Partos de
Risco Habitual Assistidos por
Enfermeiras Obstétricas

Ritter, S. K.
Gonçalves, A. C.
Gouveia, H. G.

LILACS Acta Paul
Enferm., 33:1-8.

2020

3 Fatores Determinantes dos
Cuidados de Enfermagem no
Processo de Parturição

Piler, A. A
Wall, M. L.
Aldrighi, J. D.
Rossi, S. R.
Souza, K.
Trigueiro, T. H.
Peripolli, L. O.

BDENF Rev enferm
UFPE on line.,
Recife, 13(1),
jan., 189-205

2019

4 Perception of Obstetric Nurses
Before Humanized Birth

Vilela, A. T.
Tenório, D. S.
Silva, R. M. S.
Silva, J. C. B.
Albuquerque, N. L. A.

CINAHL J Nurs UFPE
online., Recife,
13

2019

5 The Humanization in the
Assistance to Delivery and
Childbirth

Cordeiro, E. L.
Silva, T. M.
Silva, L. S. R.
Veloso, A. C. F.
Pimentel, R. V. T.
Cabral, M. M. O.
Silva, C. M.

CINAHL J Nurs UFPE
online., Recife,
12(8), aug.,
2154-62

2018

6 Contribuição de Enfermeiras
Obstétricas para Consolidação do
Parto Humanizado em
Maternidades no Rio de
Janeiro-Brasil

Vargens, O. M. C.
Silva, A. C. V.
Progianti, J. M.

SciELO Esc Anna Nery,
21(1)

2017

7 Humanização do Parto:
Significados e Percepções de
Enfermeiras

Possati, A. B.
Prates, L. A.
Cremonese, L.
Scarton, J.
Alves, C. N.
Ressel, L. B.

SciELO Esc Anna Nery,
21(4)

2017

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

Reis, C. C.
Souza, K. R. F.
Alves, D. S.
Tenório, I. M.
Neto, W. B.

SciELO Ciencia Y
Enfermeria,
23(2), 45-56

2017

9 O Cuidado de Enfermeiras de um
Programa de Residência Obstétrica
Sob o Olhar da Humanização

Giantaglia, F. N.
Garcia, E. S. G. F.
Rocha, L. C. T.

BDENF Rev enferm
UFPE on line.,
Recife, 11(5),

2017
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Godinho, M. S. C.
Leite, E. P. R. C.
Calheiro, C. A. P.

maio, 1882-90

10 Cuidado Hospitalar de Mulheres
que Vivenciaram a Gestação de
Alto Risco: Contribuições para a
Enfermagem

Melo, M. N.
Amorim, T. V.
Salimena, A. M. O.
Melo, M. C. S. C.
Souza, I. E. O.

BDENF Rev enferm
UFPE on line.,
Recife, 10(11),
nov., 3911-7

2016

11 Percepção de Enfermeiros
Obstetras na Assistência à
Parturiente

Oliveira, J. D. G.
Campo, T. N. C.
Souza, F. M. L. C.
Davim, R. M. B.
Dantas, J. C.

BDENF Rev enferm
UFPE on line.,
Recife, 10(10),
out., 3868-75

2016

12 How Can Midwives Promote a
Normal Birth and a Positive Birth
Experience? The Experience of
First-time Norwegian Mothers

Dahlberg, U.
Persen, J.
Skogås, A. K.
Selboe, S. T.
Torvik, H. M.
Aune, I.

PubMed Sexual &
Reproductive
Healthcare, 7,
2–7

2016

13 Percepção de Enfermeiros Sobre a
Humanização na Assistência de
Enfermagem no Puerpério
Imediato

Cassiano, A. N.
Araujo, M. G.
Miranda, H. C. S.
Costa, R. K. S.

BDENF J. res.: fundam.
care. online.
jan./mar. 7(1),
2051-2060

2015

14 Nursing Care During Labor in a
Model Maternity Unit:
Cross-Sectional Study

Lucas, M. T. B.
Rocha, M. J. F.
Costa, K. M. M.
Oliveira, G. G.
Melo, J. O.

CINAHL Online braz j
nurs [internet].
Mar., 14
(1):32-40

2015

15 Práticas de Enfermeiras para
Promoção da Dignificação,
Participação e Autonomia de
Mulheres no Parto Normal

Silva, A. L. S.
Nascimento, E. R.
Coelho, E. A. C.

LILACS Esc Anna Nery,
19(3), 424-431

2015

16 Midwives’ Experiences of Labour
Care in Midwifery Units. A
Qualitative Interview Study in a
Norwegian Setting

Skogheim, G.
Hanssen, T. A.

PubMed Sexual &
Reproductive
Healthcare

2015

17 A Transformação da Prática
Obstétrica das Enfermeiras na
Assistência ao Parto Humanizado

Camacho, K. G.
Progianti, J. M.

CINAHL Rev. Eletr. Enf.
[Internet]. 15(3),
jul/set, 648-55

2013

18 Parto Humanizado e a Assistência
de Enfermagem: Uma Revisão da
Literatura

Takemoto, A. Y.
Corso, M. R.

LILACS Arq. Ciênc.
Saúde UNIPAR,
Umuarama, v.
17, n. 2, p.
17-127,
maio/ago.

2013

19 Participação das Enfermeiras no
Processo de Implantação de
práticas Obstétricas Humanizadas
na Maternidade Alexander
Fleming (1998-2004)

Progianti, J. M.
Porfírio, A. B.

SciELO Esc Anna Nery
(impr.), 16 (3),
jul-set; 443- 450

2012
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20 Práticas Educativas Desenvolvidas
por Enfermeiras: Repercussões
sobre Vivências de Mulheres na
Gestação e no Parto

Progianti, J. M.
Costa, R. F.

SciELO Rev Bras
Enferm, Brasília,
65(2), mar-abr,
257-63

2012

21 Vivenciando o Cuidado no
Contexto de Uma Casa de Parto: O
Olhar das Usuárias

Gonçalves, R.
Aguiar, C. A.
Merighi, M. A. B.
Jesus, M. C. P.

SciELO Rev Esc Enferm
USP, 45(1),
62-70

2011

22 Percepção de Puérperas Acerca do
Cuidado de Enfermagem Durante
o Trabalho de Parto e Parto

Oliveira, A. S. S.
Rodrigues, D. P.
Guedes, M. V. C.

LILACS Rev. enferm.
UERJ, Rio de
Janeiro, abr/jun;
19(2):249-54

2011

23 Saúde da Mulher: A Enfermagem
nos Programas e Políticas Públicas
Nacionais no Período de 1984 a
2009

Assis, L. T. M.
Fernandes, B. M.

LILACS Rev. Min.
Enferm, 15(3),
356-364, jul./set.

2011

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021

Quadro 5 - Instrumento de Coleta de Dados 2: Apresentação da síntese dos artigos incluídos
na revisão integrativa: objetivos, amostra estudada, principais resultados e categoria

N° Objetivos Amostra Estudada Principais Resultados Categoria

1 Analisar os discursos de
enfermeiras obstétricas
sobre o cuidado de si e
as decisões sobre sua
vida e seu corpo, bem
como a relação com o
cuidado destinado a
outras mulheres.

Dados obtidos de
entrevistas em
profundidade com 14
enfermeiras
obstétricas.

O cuidado para a enfermeira obstétrica é
produzido no encontro entre o corpo de
si e o corpo das mulheres sob cuidados.
A narrativa coletiva é marcada pela
atitude de compaixão, por processos de
subjetivação incitados pela prática
profissional, por indicativos de um
cuidado crítico e político, e pela
construção de uma rede de
imbricamento entre as enfermeiras
obstétricas.

III

2 Comparar as práticas
assistenciais em partos
de risco habitual
assistidos por
enfermeiras obstétricas
em um hospital público
de Porto Alegre/RS no
ano de 2013 – início do
modelo colaborativo na
instituição – com as
práticas assistenciais
realizadas no ano de
2016.

186 parturientes de
risco habitual com
parto assistido por
enfermeiras
obstétricas no período
de 2013 e 2016, com
admissão hospitalar,
com feto único,
recém-nascido vivo, a
termo IG de 37 a 41
semanas) e em
apresentação cefálica
fletida.

Frente ao modelo predominante de
assistência obstétrica no Brasil, centrado
no médico obstetra e em práticas
intervencionistas, o modelo colaborativo
de assistência ao parto, com atuação das
enfermeiras obstétricas, mostra-se como
um caminho para a atenção às mulheres,
com respeito à fisiologia do parto e ao
protagonismo da mulher

I

3 Analisar as evidências
científicas acerca dos
fatores que determinam
os cuidados de
Enfermagem à mulher

Estudo bibliográfico,
tipo revisão
integrativa, realizada
nas bases de dados
CINAHL, LILACS,

Evidenciou-se que outros fatores, além
das técnicas assistenciais, são
determinantes para o cuidado de
Enfermagem dispensado às mulheres no
processo de parto e nascimento, o que

I
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em processo de
parturição

MEDLINE, em
publicações a partir do
ano 2000 até 2018.

leva à necessidade de sensibilização dos
profissionais para o envolvimento
desses fatores no cuidado pautado nas
boas práticas.

4 Desvelar a percepção
dos enfermeiros
obstetras sobre o parto
humanizado.

Participaram do
estudo 10 enfermeiros
obstetras que
concederam uma
entrevista a partir de
um instrumento
semiestruturado.

A assistência do profissional de
Enfermagem na Obstetrícia é um dos
pontos mais importantes para a
realização de um parto humanizado,
pois, além dos conhecimentos
científicos, requer reconhecer cada
mulher como um ser único, deixando a
parturiente atuar, durante o parto, como
protagonista.

II

5 Analisar as ações de
humanização realizadas
pelos enfermeiros na
assistência ao parto e ao
nascimento.

Estudo quantitativo,
de campo, descritivo e
exploratório, com 30
enfermeiros que
atuam em um Centro
Integrado de Saúde.

Os enfermeiros reconhecem que os
programas de humanização trazem
benefícios às parturientes, ao
recém-nascido e aos seus familiares, no
entanto, relatam que 63% das
parturientes possuem resistência e,
assim, não colaboram com as
recomendações e 73% responderam que
a falta de conhecimentos e/ou a
insensibilidade de alguns profissionais
de saúde quanto à importância da
humanização do parto levam a uma
resistência em realizar uma assistência
humanizada de qualidade.

II

6 Identificar as práticas
empregadas por
enfermeiras obstétricas
na assistência ao parto
em maternidades
públicas e sua
contribuição na
consolidação da
humanização do parto e
nascimento.

Estudo descritivo,
quantitativo,
transversal, em
maternidades da rede
pública municipal do
Rio de Janeiro, onde
foram avaliados
registros de 4.787
partos, dos quais
2.914 (59,73%) foram
acompanhados por
enfermeiras
obstétricas.

Na Maternidade A, 68,50% dos partos
foram acompanhados por enfermeiras
obstétricas. Na Maternidade B, estes
foram 43,07%. Predominou a adoção de
posições verticalizadas (78,95%). O
estímulo à deambulação ocorreu em
37,29% dos partos. A episiotomia
ocorreu em apenas 4,0% dos partos. As
práticas mais utilizadas são as que não
interferem na fisiologia, contribuindo
para a humanização. A presença de
práticas intervencionistas reflete um
processo ainda em transformação.

II

7 Conhecer os
significados atribuídos
ao parto humanizado
por enfermeiras de um
centro obstétrico.

Pesquisa qualitativa
descritiva, realizada
com enfermeiras de
um hospital de ensino,
localizado no sul do
Brasil

A humanização do parto foi
compreendida como um conjunto de
práticas e atitudes pautadas no diálogo,
empatia e acolhimento; o fornecimento
de orientações; a valorização da
singularidade da parturiente; a
realização de procedimentos
comprovadamente benéficos à saúde
materno-infantil e a constante
atualização profissional.

II

8 Objetivou-se estudar a
percepção das mulheres
sobre o primeiro parto
no contexto obstétrico

Foram entrevistadas
10 primíparas
internadas no
Alojamento Conjunto

As mulheres relataram a criação do
vínculo com a equipe de saúde e a
satisfação do primeiro contato com o
filho. Possuíam déficit de conhecimento

III
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de uma maternidade do
Recife.

de um Hospital
Universitário de
Pernambuco, durante
três meses

sobre sua situação de saúde e não se
sentiam confortáveis para participar das
decisões no cuidado.

9 Identificar os cuidados
oferecidos à mulher,
sob o olhar da
humanização no parto e
puerpério, pelas
enfermeiras.

Estudo descritivo,
exploratório, com
abordagem
qualitativa, com seis
enfermeiras egressas
do Programa de
Residência em
Enfermagem
Obstétrica de uma
universidade pública.

Verificou-se a importância de o
profissional oferecer respeito e
segurança por meio da assistência
qualificada, fazendo todas as orientações
possíveis para que a parturiente se sinta
confortável e tenha autonomia ao
receber os cuidados obstétricos
humanizados e, desse modo, se sinta
capaz de passar por todo o processo do
parto-nascimento e puerpério da melhor
maneira possível.

II

10 Compreender o cuidado
hospitalar de mulheres
que vivenciaram a
gestação de alto risco.

Estudo
descritivo-exploratóri
o, com abordagem
qualitativa,
fundamentado na
Fenomenologia, com a
participação de 10
mulheres que pariram
em uma Instituição
Hospitalar da Zona da
Mata Mineira.

As mulheres significaram: As diferentes
compreensões acerca do cuidado
hospitalar: do maravilhoso ao
desagradável; que o cuidado hospitalar
se estende ao cuidado com o bebê
durante e após a gestação

III

11 Conhecer a percepção
do enfermeiro obstetra
na assistência à
parturiente.

Nove enfermeiros
obstetras que
responderam a um
roteiro de entrevista
semiestruturado, que
trabalham no hospital
universitário da
UFRN.

Os enfermeiros expressaram
dificuldades e facilidades na assistência
à parturiente e percepção da própria
prática no setor de parto em seu papel
bem definido pela equipe, o que
proporciona cuidados com autonomia à
parturiente.

III

12 Obter uma
compreensão mais
profunda da experiência
de mães de primeira
viagem sobre como a
parteira pode promover
um parto normal e uma
experiência de parto
positiva.

12 mães norueguesas
de primeira viagem
saudáveis, com idades
entre 22-34, que
tiveram um parto
normal e positivo
foram entrevistadas
cinco a seis semanas
após o parto.

A experiência de ser cuidada por uma
parteira que fornece presença é vital
para a mulher ser vista como um
indivíduo. Quando a parteira tem uma
perspectiva de promoção da saúde, ela
pode ajudar mais facilmente a mulher a
desenvolver força interior e estratégias
de enfrentamento.

III

13 Conhecer a percepção
dos enfermeiros sobre a
humanização na
assistência à puérpera,
em um hospital público
da região do Seridó, Rio
Grande do Norte (RN).

Pesquisa exploratória
e descritiva, com
abordagem
qualitativa, com
enfermeiros que
assistem às puérperas
durante o pós-parto
em âmbito hospitalar

Na percepção dos enfermeiros, a
humanização corresponde à adoção de
uma postura diferenciada frente ao
cuidado, com o estabelecimento de
relações envoltas em sentimentos de
empatia, respeito e carinho. Também
emergiu a compreensão de que este é
um processo complexo que envolve a
articulação dos distintos níveis de
atenção, a gestão das instituições de
saúde e boas condições de infraestrutura

II
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e recursos humanos

14 Avaliar assistência de
enfermagem oferecida à
parturiente no pré-parto
da maternidade de
referência da Regional
do Vale Juruá/AC,
conforme os ditames de
indicadores de
qualidade assistencial
proposto pelo MS.

A população de estudo
foi composta por 23
profissionais da
equipe de enfermagem
atuante na assistência
à mulher durante o
primeiro período
clínico do parto.

Não houve restrições de líquidos, nem à
permanência de acompanhante; métodos
não farmacológicos foram estimulados;
destacou-se a ausência do uso do
partograma; o enema, enteroclisma e
tricotomia são condutas eliminadas da
rotina; algumas tecnologias de alívio da
dor sem evidências suficientes para sua
indicação não foram utilizadas; toque
vaginal frequente, cardiotocografia e
administração de ocitócitos ocorreram
em mais de 30% dos casos,
considerando cada conduta.

I

15 Conhecer as práticas de
cuidado utilizadas por
enfermeiras implicadas
nos processos de
autonomia, dignificação
e participação de
mulheres durante o
parto normal.

Pesquisa qualitativa,
de caráter exploratório
descritivo,
desenvolvida com 30
mulheres que tiveram
o parto realizado em
um CPN de Salvador -
BA.

As práticas dignificantes foram: o
acolhimento; a promoção da presença de
acompanhante, bem como, de ambiente
adequado para o cuidado; e a
transmissão de calma e segurança às
mulheres. Para o processo de autonomia
destacaram-se a promoção de relações
pessoais livres de coerção; e a
facilitação no acesso às informações;
não deixando de estimular a participação
ativa das mesmas.

I

16 Explorar e descrever as
experiências de
parteiras que
trabalham em unidades
de obstetrícia paralelas
autônomas e suas
experiências com a
assistência ao parto
neste cenário.

Dez parteiras
estrategicamente
selecionadas que
trabalham em
unidades de
obstetrícia.

As parteiras requerem o desaprendizado
da abordagem médica ao parto e pode
implicar uma revitalização (e
reaprendizagem) dos cuidados ao parto
que promovem o parto fisiológico. A
obstetrícia requer uma avaliação
especialmente cuidadosa do processo de
trabalho de parto, a capacidade de
previsão e capacidade em emergências.
Trabalhar nestas configurações também
são vistas como experimentando "a arte
da obstetrícia" e permite a revitalização
da filosofia da obstetrícia.

III

17 Descrever o processo de
aquisição de práticas
obstétricas hospitalares,
pelas enfermeiras
obstétricas, frente à
implantação do modelo
humanizado.

Participaram do
estudo 11 enfermeiras
obstétricas de seis
maternidades
municipais do Rio de
Janeiro/Brasil.

Aponta-se que as enfermeiras
pesquisadas incorporaram novos
conhecimentos que foram agregados em
seu habitus profissional, gerando
práticas que as fizeram romper com a
reprodução do modelo biomédico no
campo obstétrico. Muitas enfermeiras
obstétricas no processo de implantação
da política de humanização do parto e
nascimento reconfiguraram sua prática
obstétrica de cuidado, centrando-as no
estímulo do protagonismo da mulher e
no respeito à fisiologia do parto.

II

18 Identificar na literatura
científica brasileira as
condutas de

18 estudos de uma
revisão da literatura,
realizada na base de

Ficou evidente a realização de práticas
inadequadas realizadas no período de
trabalho de parto e parto, ainda sendo

II
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enfermagem diante da
humanização dentro do
trabalho de parto.

dados SCIELO. consideradas desnecessárias conforme
preconiza o Ministério da Saúde. No
que se refere às práticas adequadas ao
trabalho de parto, foi possível identificar
várias atitudes que tornam a mulher
como protagonista do trabalho de parto.
Quanto ao direito à presença do
acompanhante, que hoje é protegida por
lei, ficou evidenciado a sua relação com
o bem-estar da parturiente, mas também
foram encontrados obstáculos para a sua
permanência nas instituições
hospitalares. Nesse sentido, a inserção
de doulas no cenário do parto foi
recebida de forma positiva, visto que a
presença delas carrega consigo a calma,
segurança e confiança para as
parturientes. As dificuldades para
implantação do modelo humanizado
foram inúmeras, abrangendo desde a
capacitação dos profissionais até os
obstáculos de estrutura física nas
maternidades. E, por fim, a importância
da presença do enfermeiro durante o
trabalho de parto e parto é
imprescindível, pois a sua atuação gera
segurança e liberdade, torna possível o
primeiro contato pele a pele entre mãe e
filho, bem como a identificação de
possíveis distócias, subsidiando a
redução dos índices de
morbimortalidade materna e neonatal.

19 Analisar o processo de
inserção das
enfermeiras na
assistência ao parto e as
lutas dessas
profissionais para
implantar as práticas
obstétricas humanizadas
na Maternidade
Alexander Fleming.

Utilizou-se o relato de
enfermeiras
obstétricas que
trabalhavam no local
na época, além da
leitura de diários
oficiais e outras
documentações.

Aponta-se que a inserção das
enfermeiras na assistência ao parto
ocorreu mediante a lotação de recursos
humanos para este projeto e de uma
capacitação intensiva. Ao serem
inseridas no centro obstétrico, as
enfermeiras criaram um espaço próprio
de atuação e elaboraram um protocolo
assistencial.

II

20 Discutir as repercussões
das práticas educativas
desenvolvidas por
enfermeiras sobre a
vivência das mulheres
na gravidez e no parto.

Entrevista
semiestruturada com
16 mulheres que
pariram e que
frequentaram os
grupos educativos e
consultas puerperais
em uma Casa de
Parto.

As práticas educativas foram
reestruturantes para a vivência tranquila,
formação do vínculo materno, livre
expressão da sexualidade durante a
gestação e sensações vividas no parto. A
educação em saúde utilizada como
instrumento do cuidar, oportuniza a
adesão da mulher a práticas obstétricas
menos intervencionistas.

III

21 Compreender a
vivência da mulher
parturiente no contexto
de uma Casa de Parto
situada em São Paulo.

Os dados foram
coletados com 7
mulheres que pariram
na Casa de Parto.

Evidenciou-se que a mulher que escolhe
a Casa de Parto para dar à luz busca pelo
cuidado humanizado e que nesse
contexto ela passa por experiências
positivas e negativas. Faz-se necessário

III
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discutir as políticas públicas de
assistência ao parto, sua implementação
e seu impacto sobre os indicadores de
saúde perinatal.

22 Conhecer a percepção
de puérperas acerca do
cuidado oferecido pela
enfermeira durante o
trabalho de parto e
parto.

Realizado em um
hospital público de
nível secundário de
Fortaleza – Ceará,
com 14 mulheres em
puerpério imediato,
que se encontravam
no alojamento
conjunto.

O cuidado oferecido pelas enfermeiras
foi percebido através de orientações,
apoio emocional, toque e realização de
procedimentos da rotina obstétrica, além
da visibilidade da satisfação quanto à
profissão. O cuidado de enfermagem,
em suas diversas formas, foi percebido
como imprescindível para proporcionar
conforto e bem estar.

III

23 Identificar e analisar a
atuação da enfermagem
nas políticas públicas e
programas para as
mulheres no período de
1984 a 2009.

Adotou-se uma
abordagem
metodológica
qualitativa e a técnica
de coleta de dados foi
por meio da análise
documental.

Os resultados encontrados das ações da
enfermagem nos programas foram
categorizados nas quatro dimensões do
cuidar: Assistência direta, Educação,
Administração e Investigação. As ações
propostas para a atuação da enfermagem
não tiveram nenhuma modificação
expressiva, entretanto as enfermeiras
passaram a realizar, de fato, algumas das
atividades determinadas nos
documentos.

I

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021

4.1 OS CUIDADOS DAS ENFERMEIRAS OBSTÉTRICAS À MULHER NO

PROCESSO DO PARTO E NASCIMENTO

Apesar de ainda ter uma atuação limitada em partos normais no Brasil, com

aproximadamente 16,2% partos vaginais assistidos por enfermeiras obstétricas, esse cenário

mostra que as enfermeiras envolvidas desempenham de forma significativa as boas práticas

(RITTER; GONÇALVES; GOUVEIA, 2020).

Entende-se que o cuidado de qualidade prestado à parturiente engloba além de

intervenções comprovadas como necessárias, o uso de tecnologias leves como o acolhimento,

respeito às escolhas, empatia e atenção às necessidades individuais. Por fazer parte de seu

escopo, a enfermeira usa o cuidado como ferramenta para atender todas as esferas de

necessidade do momento da paciente, sendo suporte não só fisicamente, mas também

emocionalmente, respeitando o tempo, limite e vontades (PILER et al., 2019).

Ao sentir-se atendida e compreendida, a paciente consegue relaxar e se entregar ao

momento, confiando que a profissional que a atende irá suprir as demandas e zelar pelo seu

bem-estar e saúde. Esse processo facilita a liberação de hormônios envolvidos no parto e

auxilia na evolução do mesmo, além da satisfação da gestante e acompanhante.
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Quanto às práticas, as trabalhadoras valorizam e se utilizam da própria fisiologia no

momento através do uso dos métodos não farmacológicos para alívio da dor (como a bola

suíça, banho morno e massagem), reconhecem a importância do acompanhante nesse

momento, estimulam a deambulação e alimentação, trabalham a autoestima e o encorajamento

da paciente, preocupam-se em monitorar mãe e feto e colocam a parturiente como

protagonista da ocasião (LUCAS et al., 2015). Isso mostra que as necessidades humanas

básicas são sustentadas e contempladas.

Porém, em alguns momentos, nota-se uma necessidade de aprimoramento quanto às

atualizações na assistência, como a suspensão do uso rotineiro de ocitocina, toque vaginal

frequente e pouco estímulo para uso do partograma, o que reforça a ideia que deve-se investir

na atualização e aprimoramento dessas profissionais para que desempenhem um trabalho de

ainda maior qualidade e baseado nas mais atuais evidências científicas.

Os achados bibliográficos mostram que os determinantes de cuidado da enfermagem

obstétrica concentram-se na relação profissional-parturiente, inserção da família, ambiente e

técnicas assistenciais (LUCAS et al., 2015). Ao olharmos para tais pontos, vemos que o

princípio está na dignificação da mulher, que diz respeito não só às pessoas envolvidas, mas

também ao serviço de saúde. O SUS traz a dignidade entrelaçada entre seus princípios,

valorizando e garantindo os direitos à saúde e assistência qualificada (SILVA;

NASCIMENTO; COELHO, 2015).

Como Assis e Fernandes (2011) trazem em seu estudo, a prática da enfermagem está

baseada no cuidar, e ele não é só mais uma tarefa realizada ou algo cumprido sem um porquê.

Essa visão ampla e multidimensional que abrange ações como assistência, educação em saúde

e o diagnóstico das enfermeiras envolvidas no parto e nascimento vão de encontro às políticas

e programas nacionais voltados para a atenção à saúde das mulheres, mostrando que essas

profissionais valorizam e seguem as recomendações dos órgãos que regulamentam as

diretrizes e protocolos de assistência no país, mas não perdendo a leveza e adaptação ao caso

e contexto de cada gestante.

4.2 A HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA PRESTADA PELAS ENFERMEIRAS

OBSTÉTRICAS À MULHER NO PROCESSO DO PARTO E NASCIMENTO

A humanização foi incorporada à assistência ao parto e nascimento nos anos 90,

período onde as críticas se intensificaram em relação ao modelo biomédico obstétrico

interligadas com o movimento feminista que defende a transformação do modelo mais

autoritário para um que a mulher faça suas escolhas. Esse pensamento foi fortificado pela
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OMS, que em 1985 lançou um documento intitulado “Tecnologia Apropriada para Partos e

Nascimentos” enfatizando o direito da população à assistência perinatal e informações de

qualidade e já criticava o modelo intervencionista e biomédico (CAMACHO; PROGIANTI,

2013).

No Brasil, a humanização no parto através da enfermagem obstétrica teve início após

o concurso público no Rio de Janeiro em 1985, em que enfermeiras obstétricas entraram em

um campo totalmente intervencionista e com profissionais médicos predominantemente

masculinos. Foi a quebra da hegemonia médica e mostrou às usuárias do SUS uma possível

nova realidade de atenção ao parto e nascimento. A partir de então, mais enfermeiras

chegaram e difundiram o novo modelo assistencial (VARGENS; SILVA; PROGIANTI, 2016).

O conceito da humanização é discutido até os dias de hoje. Possati et al. (2017) trazem

em seu estudo que para as enfermeiras, “a humanização é um movimento pautado na

individualidade e singularidade feminina, valorizando o protagonismo da mulher” e a partir

disso articular o cuidado com o sistema cultural de valores e crenças. Após desvelado o

significado do conceito “humanização”, esse processo deve ser aplicado à prática pelas

enfermeiras. Algumas manifestam o cuidado humanizado através do respeito à fisiologia da

mulher, explorando as tecnologias não invasivas para alívio da dor, assistência menos

intervencionista (GIANTAGLIA et al., 2017).

Com os avanços e criação de programas voltados para a prática humanizada, como o

PHPN, facilitou a identificação das práticas inadequadas ao parto e nascimento, com isso, as

profissionais se pautaram nas diretrizes das políticas nacionais para sua atuação. Sendo assim,

práticas que valorizam a autonomia da mulher, a troca de informações, o contato, o olhar, a

garantia de direitos da mulher e acompanhante foram caracterizados pelas enfermeiras como

humanização do parto (TAKEMOTO; CORSO, 2013).

Ao aplicar a humanização, a enfermeira empenha-se em “iniciativas que primam pela

qualidade do cuidado técnico associado ao reconhecimento da autonomia da mulher enquanto

ser humano e sujeito participativo do plano terapêutico” (NASCIMENTO et al., 2015).

Cordeiro et al. (2018) trazem uma reflexão muito importante em seu estudo e apontam

que a chave da humanização no processo do parto está no pré-natal de qualidade, que é o

momento em que a mulher irá conhecer as tecnologias que podem ser ofertadas, escolher a via

de nascimento, receberá as informações e se apropriará das suas decisões baseadas em

informações, com isso, chegará à maternidade com o real empoderamento e ciente das ações

não só dela, mas como da equipe.
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No estudo de Progianti e Porfírio (2012), há relatos de enfermeiras que reforçam a

necessidade das profissionais da assistência se atualizarem e conhecerem as evidências

científicas mais atuais porque entendem que é um dos principais movimentos para iniciar a

transformação não só de pensamentos, mas também da prática humanizada.

As enfermeiras também reconhecem que para haver humanização, deve existir o

compromisso com o serviço, melhorias nas condições de trabalho, respeito às questões de

diferenças (como gênero, etnia e religião), equipe multiprofissional e valorização dos

profissionais de saúde. Essa questão reforça a necessidade de termos uma boa gestão do

sistema de saúde, boas condições de trabalho e habilidade técnico-científica (NASCIMENTO

et al., 2015).

Como desafios para a humanização da assistência, os estudos relatam que as

profissionais enfrentam dificuldades devido à equipe reduzida, deficiência de conhecimento

da gestante e, às vezes, das próprias profissionais e resistência da parturiente em colaborar

devido à falta de informações, estrutura física do local que impede a privacidade e

individualização (VILELA et al., 2019). Mais uma vez reforça a importância de capacitarmos

mais enfermeiras obstétricas e abrirmos campo de atuação e as inserirmos na assistência desde

a gravidez ao puerpério.

4.3 A PERCEPÇÃO DE CUIDADO DAS ENFERMEIRAS OBSTÉTRICAS NO

PROCESSO DO PARTO E NASCIMENTO

O momento do parto precisa de um conjunto de ações para que seja visto

posteriormente como um momento agradável e de boas lembranças. Boa parte dessas ações

está atrelado à equipe profissional. Ao entender o seu papel e a repercussão dele para a mulher

e família, a enfermeira consegue delinear seu planejamento. Sendo assim, é preciso entender

melhor como essa enfermeira vê o cuidado e o que a motiva para realizá-lo. Uma das grandes

percepções de cuidado que a equipe de enfermagem tem no parto e nascimento é o estar ao

lado e dar suporte (DAHLBERG, 2015).

Para algumas enfermeiras obstétricas, o início de carreira pode ser conturbado, porque

além da nova rotina e adaptação, elas se vêem muitas vezes indo contra o sistema, precisam

driblar protocolos engessados e atrasados de instituições. Além da quebra de paradigmas e

preconceitos. Apesar de ser trabalho durante toda a formação, o cuidar é lapidado durante

suas experiências como profissional. Ao sentir que sua autonomia está sendo desenvolvida e

alcançada, a profissional sente-se mais à vontade para inovar nos cuidados e assistências e sair

da rotina (SKOGHEIM; HANSSEN, 2015).
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Muitas das vezes, as enfermeiras carregam em seu cuidado experiências próprias. Em

alguns casos, a escolha profissional se deu devido à uma experiência de um parto do filho, e

para mudar o sistema ou levar mais vivências boas no parto, as mulheres que hoje são

profissionais, escolheram a enfermagem obstétrica. Então a percepção de como cuidar e do

que é o cuidado também partem de experiências pessoais das enfermeiras (RABELO et al.,

2019). Como Melo et al. (2016) trazem, as profissionais de enfermagem cuidam das mulheres

e filhos como se estivessem cuidando dos seus e de si mesmas.

As enfermeiras obstétricas também entendem que o cuidado está em sua postura

profissional, que acolhe sem julgamentos, que independente da estrutura física elas irão

exercer seu papel da melhor forma possível porque entendem que isso irá impactar em sua

carreira, na instituição e nos indicadores de saúde. Isso demonstra o comprometimento com as

mulheres e o sistema de saúde. O suporte técnico-científico, a atenção às alterações e controle

de sinais vitais também são vistos como forma de cuidar (GONÇALVES et al., 2011).

É muito perceptível que durante todo acolhimento e assistência, a empatia se faz

presente em grande parte das profissionais. Relatos de parturientes demonstram que elas

foram acalmadas, acolhidas, tiveram suas necessidades atendidas, ouviram palavras de apoio

como “eu sei que está difícil, mas vai passar” ou “você é forte. Eu sei que dói, mas você

consegue”. Então a partir dessa visão, observa-se que para a enfermeira é importante essa

aproximação e vínculo, e ela entende que essas são formas de aplicar o cuidado (REIS et al.,

2017).

Segundo Oliveira et al. (2016), quando a enfermeira sabe a sua importância e entende

como cuidar e o porquê do seu trabalho, as implicações refletem em toda instituição porque

sua assistência se torna referência, o local é bem visto e bem conhecido. É por isso que como

Oliveira; Rodrigues e Guedes (2010) apontaram, é necessário valorizar e investir para que as

enfermeiras obstétricas desempenhem seu papel, entendam sua relevância e tenham apoio das

políticas públicas. Profissionais com autonomia e bem colocadas empoderam outras mulheres

e desempenham seu papel mais livremente (PROGIANTI; COSTA, 2012).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embasada em toda abordagem que trouxe esta revisão integrativa, é possível perceber

o quanto a temática, o cuidado das enfermeiras na assistência ao parto e nascimento, é

abrangente e nos leva a várias reflexões, mas também nos mostra como a enfermagem

obstétrica ainda está consolidando e conquistando seu espaço no cenário brasileiro, apesar do

seu potencial e diferencial, o que nos leva a pensar que devemos colocar em prática as

políticas públicas e diversas evidências científicas que demonstram os benefícios das

profissionais na assistência do período gravídico-puerperal.

Nota-se que a enfermagem obstétrica é o rompimento de uma cultura medicalizada e

“patologizada” do parto e nascimento. Ela traz em si a humanização, cuidado e respeito às

gestantes, parturientes e puérperas, unindo o subjetivo às demandas do técnico-científico.

Esse é um fator crucial para que as mulheres sintam-se acolhidas e consigam parir em

segurança, evoluam em partos normais com segurança. Também é notório a necessidade de

investirmos em programas de incentivo à atualização e aprimoramento das profissionais

obstétricas para que andem em conjunto na prática baseada em evidências e para que sua

assistência seja cada vez mais qualificada e de referência.

Assim como também se faz necessário a divulgação e reconhecimento da enfermagem

obstétrica pela população brasileira que ainda acredita e só se sente segura com a figura do

médico na sala de parto. Essa divulgação deve ser feita também através de trabalhos e artigos

publicados. Ao detalhar os cuidados das enfermeiras, foi percebido que as mesmas ainda não

escrevem e publicam as suas práticas na assistência ao parto e nascimento, o que deveria ser

feito para o fortalecimento da classe profissional.

Percebeu-se que o SUS é o primeiro e maior incentivador da enfermagem obstétrica

no país, e as mulheres que querem desviar de partos no modelo biomédico tradicional estão

recorrendo às maternidades de risco habitual onde se faz presente a enfermagem obstétrica, o

que só reforça que devemos lutar e defender o SUS contra desmontes e ataques que ele vem

sofrendo ao longo dos anos. A assistência de referência está nele e acessível a qualquer pessoa

em solo brasileiro.

Na leitura dos 23 artigos, observou-se que a humanização está presente em todos eles,

assim como a discrição do cuidado mais próximo, empatia e criação de vínculo. Também

constatou-se que as profissionais estão utilizando mais as tecnologias não invasivas, estão

aderindo as boas práticas e evitando procedimentos invasivos e que não estão respaldados
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cientificamente, como episiotomia e posição litotômica. O parto com enfermeiras tende a ser

mais respeitoso e mais fisiológico.

O cuidado da enfermeira inicia no acolhimento na maternidade e transcorre até o

alojamento conjunto para a alta com escuta qualificada e ativa, palavras de conforto, atenção e

resposta às necessidades humanas básicas, empatia, tecnologias não invasivas, humanização,

toque, empoderamento da mulher e garantia de direitos da mulher. Assim como ele contempla

a educação em saúde, educando e informando essas mulheres. Esse trabalho faz com que as

mulheres sintam-se satisfeitas e gratas, o que contribui para que outras mulheres queiram a

mesma assistência com enfermeiras obstétricas e não cedam à cesarianas sem real indicação.

A enfermeira obstétrica é uma pessoa com grande potencial e representatividade no

sistema de saúde, então deve conquistar seu lugar, fortalecer e aprimorar seus conhecimentos,

divulgar seus saberes técnicos e científicos e sua capacidade de atenção qualificada. A

enfermagem é a profissão do cuidar e tem feito isso honrosamente. Através de seus saberes e

formação, ela abrange as necessidades humanas básicas e as subjetividades do ser em seu

exercício profissional.

Vale ressaltar que as possibilidades de debate sobre o tema tratado neste estudo não se

encerram neste momento. A partir dos resultados da discussão e como contribuição para o

avanço do cuidado da enfermagem obstétrica, percebe-se a necessidade das profissionais se

atualizarem quanto às novas tecnologias não invasivas e rotinas obstétricas, aplicarem e

replicarem as práticas baseadas em evidência, reavaliarem a necessidade de toques vaginais

frequente, a punção de acesso venoso periférico como rotina e instituir como rotina o uso do

partograma. Também cabe pontuar a necessidade de novas publicações quanto às práticas de

cuidado das enfermeiras no parto e nascimento para o fortalecimento e divulgação científica

da profissão, porque a enfermagem precisa ter o reconhecimento como uma classe

profissional baseada em evidências científicas e que as pratica.

Como lacunas encontradas na busca da literatura do tema, como encontradas a falta da

descrição das práticas das enfermeiras no parto e as evidências científicas que as embasam.

Então, a partir desse apontamento, como sugestão de novos estudos, ressalto a necessidade de

novas publicações sobre as técnicas desempenhadas pelas profissionais no processo do parto e

nascimento correlacionando com a prática baseada em evidências.
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6 DISSEMINAÇÃO DO ESTUDO

Durante os anos de graduação, aprendi sobre as teorias de enfermagem, sobre o

cuidado holístico e como as aplicamos na prática. Ao iniciar a disciplina de saúde da mulher,

sobretudo após a minha entrada no grupo de pesquisa, pude ter experiências mais concretas e

voltadas para o parto e nascimento e entender melhor como as teorias e cuidados são

aplicados à obstetrícia.

Em minha primeira IC, foi ali o meu primeiro contato com as profissionais em seu

cenário de trabalho, falando sobre as práticas, discorrendo sobre as dificuldades e as alegrias

de estar ao lado da mulher em um momento tão significativo da vida. Estar com profissionais

que falam sobre a profissão com orgulho, amor e admiração nos desperta para a área e para o

que está ao entorno do processo. Além de coleta de dados para a pesquisa, foi momento de

reflexão sobre a enfermagem, sobre as subjetividades e também oportunidade de ampliar o

olhar para as demandas da parturiente.

Concomitante com a IC, pude participar como monitora de projetos de aprimoramento

sobre as práticas obstétricas. Nas oficinas e aulas, consegui articular as falas das profissionais

da pesquisa com as evidências científicas e as experiências que as aprimorandas traziam para

debate, e como conclusão eu pensava que a realidade da obstetrícia no Brasil tem melhorado

gradativamente graças a momentos como aquele e a profissionais que se empenham em

desenvolver um trabalho mais humano e atualizado, o que reflete em um cuidado qualificado

e de referência.

Nas oportunidades que tive de acompanhar consultas de enfermagem no período

puerperal e de auxílio no aleitamento materno, também percebi o cuidado abrangente que as

enfermeiras têm não só com as queixas clínicas e com o recém nascido, mas também sobre o

bem-estar físico e mental, sobre a nova rotina e adaptação daquela mulher e família, e que a

preocupação dos desfechos positivos não se limita apenas à experiência do parto e

nascimento. É notório que o cuidado é intrínseco às enfermeiras, mas ele é lapidado e

aprimorado através das experiências pessoais, profissionais e qualificação profissional.

Outro ponto que me despertou para a necessidade de defender e divulgar os benefícios

do parto normal foi durante a minha IC voluntária onde eu entrava em algumas UTIs

Neonatais públicas e privadas e observei que grande parte dos recém-nascidos internados por

insuficiência respiratória nasceram de cesariana sem real indicação, o que reforça a

necessidade e importância da criança nascer no tempo dela e de forma fisiológica.
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