
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E LICENCIATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 

DÂMANI BURGOS MENDES TAVARES 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

OS REGISTROS COMO VISIBILIDADE DOS INDICADORES DA QUALIDADE DA 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM ÀS PARTURIENTES DE UMA MATERNIDADE 

PÚBLICA DO MÚNICÍPIO DE ORIXIMINÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NITERÓI 

2016 

 
 
 



 

 

 
DÂMANI BURGOS MENDES TAVARES 

 

 
 
 
 
 
 

OS REGISTROS COMO VISIBILIDADE DOS INDICADORES DA QUALIDADE DA 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM ÀS PARTURIENTES DE UMA MATERNIDADE 

PÚBLICA DO MÚNICÍPIO DE ORIXIMINÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Disciplina Trabalho Monográfico 

II do Curso de Graduação em Enfermagem e 

Licenciatura da Escola de Enfermagem Aurora 

Afonso Costa da Universidade Federal 

Fluminense como requisito para obtenção do 

grau de aprovação.  

 

 

 
                          
 
 

Orientadora: Prof ª Helen Ferreira 

 
 
 
 
 
 

NITERÓI, RJ 

 2016   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 231    Tavares, Dâmani Burgos Mendes. 

Os registros como indicadores da qualidade da assistência de 

enfermagem às parturientes de uma maternidade 

pública no município de Oriximiná. / Dâmani Burgos 

Mendes Tavares. – Niterói: [s.n.], 2016.    

                  47 f.  

 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Enfermagem) - Universidade Federal 

Fluminense, 2016. 

 Orientador: Profª. Helen Campos Ferreira. 

 

  1. Parto obstétrico. 2. Salas de parto. 3. Enfermagem 

obstétrica. 4. Cuidados de enfermagem. 5. 

Qualidade da assistência à saúde. I. Título. 

                                      CDD 618.2 



 

 

 

OS REGISTROS COMO VISIBILIDADE DOS INDICADORES DA QUALIDADE DA 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM ÀS PARTURIENTES DE UMA MATERNIDADE 

PÚBLICA DO MÚNICÍPIO DE ORIXIMINÁ 

 
 
 
 
 

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Disciplina Trabalho Monográfico 

II do Curso de Graduação em Enfermagem e 

Licenciatura da Escola de Enfermagem Aurora 

Afonso Costa da Universidade Federal 

Fluminense como requisito para obtenção do 

grau de aprovação.  

 

 

 

Aprovada em  _______/______/_________ 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

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

 

 

Profa. Ms. Simone Furtado – UERJ - 1ª Examinadora 

 

 

Profa. Ms. Márcia Rocha da Silva Alves – EEAAC/UFF – 2ª Examinadora 

 

 

 

Niterói, RJ 

2016 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

Acredito que passamos por dificuldades com o objetivo de evoluirmos intelectual e 

moralmente. Sendo assim, meu agradecimento maior é ao criador, Deus. 

Ao longo de toda a minha trajetória, eu tive minha mãe Luciana e meu pai Dênio, que me 

apoiam incondicionalmente, fazendo dos meus sonhos os seus, e são essenciais para que isso 

se concretizasse.  

Agradeço ao meu marido, Marcus Felipe que sempre me apoiou para minha formação 

profissional, sendo compreensivo e procurando aliviar meus fardos. E também minha sogra 

Eunice (em memória) que me acolheu em sua família, e de uma forma indireta, até onde 

esteve presente, pôde contribuir até onde cheguei. 

Assim como meus irmãos David e Davis, e minha cunhada Maria Karla que sempre se 

preocuparam comigo. 

Sem dúvidas, meus Professores do pré-vestibular, merecem um agradecimento especial, pois 

colaboraram para minha entrada na graduação.  

Às minhas queridas amigas do colégio e às de infância que, apesar da distância, fizeram seu 

papel de amiga, compreendendo e se preocupando. Muito obrigada às amigas da faculdade, 

que me auxiliaram durante todo esse período de formação, e principalmente nessa etapa final! 

Aproveito esta oportunidade ainda para agradecer a todos os meus colegas da faculdade que 

compartilharam um pouco de suas vidas comigo, em especial àqueles membros do grupo 

PE/PF que me acompanharam durante grande parte do estágio. 

Aos professores que contribuíram de forma especial para meu desenvolvimento intelectual e 

crescimento pessoal, e principalmente à minha orientadora Helen Campos, que me acolheu 

num momento conturbado, e com toda a paciência e seu jeito sereno me ajudou a construir e 

finalizar esse trabalho. 

Sou grata por fazer parte desta Instituição, e pela oportunidade que me proporcionou, em 

poder participar da Atividade de Extensão da Unidade Avançada José Veríssimo, no qual 

determinou esse estudo. E novamente o meu muito obrigada à minha família, por me apoiar 

financeiramente e moralmente para que esse desejo que tanto almejava, pudesse ser realizado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Dedico este trabalho aos meus pais, e 

à meu marido,  

que muito me apoiaram  

e incentivaram 

 a realizá-lo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A maneira como reagimos à 

adversidade pode ser um 

fator preponderante para 

o sucesso e a felicidade 

na vida... aconteça o  

que acontecer, desfrute.” 

 

 

 

 

Élder Joseph B. Wirthlin 

 

 



 

 

RESUMO 

 

 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é o fundamento da prática da 

Enfermagem e o método que auxilia o enfermeiro a tomar decisões, prever e avaliar 

consequências no cuidado. Também ajuda no aperfeiçoamento da capacidade de solucionar 

problemas e criar oportunidades e recursos formando hábitos de pensamento. (Oliveira, 

2010). Segundo Saraceno e Levav (1992, apud Kluck, 1999, p.4). Esse método implica em 

indicadores de qualidade assistencial fundamentadas nas informações que se fazem 

necessárias para mensurar e descrever tanto a realidade como as modificações devidas a 

acurar a qualidade do serviço e assistência que se realiza. Entretanto, a fim de atingir meu 

interesse em estudar o assunto, atentei para os registros dos profissionais de enfermagem de 

uma Maternidade Pública do município de Oriximiná, levantando o que os registros dos 

profissionais revelavam sobre a assistência às parturientes. Os objetivos estabelecidos foram: 

identificar quais cuidados eram realizados pelos profissionais de enfermagem junto à 

parturiente; verificar se os profissionais estavam preenchendo os registros de acordo com os 

preceitos legais; analisar a assistência dos profissionais de enfermagem durante o parto, 

através dos registros. A pesquisa foi do tipo exploratório, descritivo, transversal e documental 

com amostragem intencional. A abordagem quantitativa, sobre o prontuário, revelou a 

assistência dada às parturientes relativa aos procedimentos no momento do parto e nascimento 

durante o mês de janeiro/2016, e o cenário foi uma Maternidade Pública do Município de 

Oriximiná. O instrumento de coleta foi o documento “livro de parto” da Unidade. A técnica 

de análise dos dados evidenciou as seguintes categorias, discutidas à luz do referencial 

teórico: cuidados de enfermagem junto à parturiente; preenchimento adequado dos registros 

de enfermagem. Através dessas informações, verificou-se que os registros não estavam 

adequados com os atuais modelos de indicadores de qualidade e há necessidade de atualização 

e educação continuada para qualificar a assistência realizada, revendo o instrumento a ser 

utilizado para registro do parto e nascimento. Conclui-se que os registros dos profissionais de 

enfermagem revelam poucas informações sobre a assistência às parturientes na unidade 

avançada de Oriximiná não se obtendo adequados indicadores de qualidade. 

 

 

 

 
Descritores: 1. Parto obstétrico. 2. Salas de parto. 3. Enfermagem obstétrica. 4. Cuidados de 

enfermagem. 5. Qualidade da assistência à saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The systematization of nursing assistance (SAE) is the foundation of the practice of nursing 

and the method that helps the nurse to make decisions, predict and evaluate consequences in 

care. It also helps in improving the ability to solve problems and create opportunities and 

resources to form habits of thought. (Oliveira, 2010). According Saraceno and Levav (1992, 

cited in Kluck, 1999, p.4). This method involves care quality indicators based on the 

information that are necessary to measure and describe both the reality and the changes due to 

acurar the quality of service and care that takes place. However, in order to achieve my 

interest in studying the subject, I heed the records of nursing professionals in a public 

maternity ward of the municipality of Oriximiná, raising the records of professionals revealed 

on assistance to pregnant women. The established objectives were to identify which care was 

conducted by nurses with the laboring woman; check if professionals were filling the records 

in accordance with the legal provisions; analyze the assistance of nursing professionals during 

childbirth, through the records. The research was exploratory, descriptive, cross and 

documentary with intentional sampling. The quantitative approach, on the chart, revealed the 

care given to mothers concerning the procedures at the time of labor and delivery during the 

month of January / 2016 and the setting was a public maternity ward of the municipality of 

Oriximiná. The instrument was the document "labor book" Unity. Data analysis technique 

revealed the following categories discussed in the light of the theoretical framework: nursing 

care with the woman in labor; adequate filling of nursing records. With this information, it 

was found that the records were not suitable with the current models of quality indicators and 

no need to update and continuing education to qualify the assistance carried out by reviewing 

the instrument to be used for labor and birth registration. It concludes that the records of 

nursing professionals reveal little information on assistance to pregnant women in the 

advanced unit of Oriximiná not getting adequate quality indicators. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

1.1       MOTIVAÇÃO 

 

A área da saúde da mulher e da obstetrícia sempre estiveram presentes durante minha 

formação acadêmica, e em experiências pessoais com as unidades de saúde, quando em 

campo clínico. O primeiro interesse pela temática surgiu durante a graduação de Enfermagem 

e Licenciatura da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa – EEAAC, da Universidade 

Federal Fluminense – UFF, ao cursar a disciplina Enfermagem na Saúde da Mulher I, onde 

adquiri os primeiros conhecimentos teóricos e práticos sobre essas áreas de conhecimento.  

A partir disso, continuei os estudos na área materno-infantil, através da realização da 

disciplina de Saúde da Mulher II, onde obtive experiência na assistência à mulher no período 

de parto, nascimento e puerpério. Durante a passagem no campo de ensino teórico e prático na 

Maternidade, do Hospital Universitário Antônio Pedro – HUAP vivenciei o primeiro contato 

com a equipe profissional e pude acompanhar a rotina do setor. 

Essa influência determinou a minha escolha em participar como monitora da 

disciplina Enfermagem em Saúde da Mulher II, e no momento desse novo comprometimento 

acadêmico, na atividade de monitoria, percebi também a falta de informações completas e 

inadequadas nos registros de enfermagem acerca da assistência prestada a essas mulheres na 

maternidade. 

Nessa trajetória, tive a oportunidade de ingressar no 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 um maior 

embasamento teórico e conceitual na questão da qualidade assistencial do profissional de 

enfermagem. Porém, o fator determinante para o tema do presente trabalho foi a vivência em 

uma Maternidade da Unidade Avançada José Veríssimo, localizada no município de 

Oriximiná no estado do Pará.  

Essa atividade de Extensão da Universidade Federal Fluminense me permitiu 

observar, refletir e vivenciar experiências sobre a assistência do profissional de enfermagem 

junto às parturientes, sendo de suma importância para os aspectos iniciais do meu 

questionamento e para a construção do atual estudo.  
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Durante esse estágio em Oriximiná, tive a oportunidade de prestar assistência às 

gestantes, puérperas e recém-nascidos. Realizei consultas de pré-natal e, verifiquei como é a 

estrutura de um Alojamento Conjunto, assisti ao trabalho de parto e parto propriamente dito, 

se tornando assim foco principal para meu Trabalho de Conclusão de Curso. 

Assim sendo, a inquietação desta problemática, da prática profissional despertou análise das 

experiências negativas vivenciadas do acompanhamento às parturientes na Maternidade 

Pública do Município de Oriximiná, integrante da UFF, mostrando um paradoxo assistencial 

distinto daquele pautado e respaldado pelo Ministério da Saúde (MS), evidenciado em 

assistência fundamentada na precariedade da atenção obstétrica, que não é diferente no 

restante do Brasil. 

A enfermagem durante a assistência às parturientes é responsável pelo 

preenchimento de registros ou anotações de enfermagem que se baseiam na forma de 

comunicação escrita de informações relacionadas ao cliente e aos seus cuidados, sendo estes 

registros válidos como indicadores de análise da assistência.  

Acredita-se que os registros são elementos fundamentais no processo de cuidado 

humano, uma vez que, elaborados de maneira a demonstrar a realidade a ser documentada, 

possibilitam uma comunicação constante e segura, podendo ser usado para várias finalidades.  

De acordo com Zoehler & Lima1 (2000) apud Matsuda et al (2006): 

 

Considerando que várias equipes são envolvidas na assistência ao cliente, à 

comunicação e as informações entre os profissionais de saúde sobre os pacientes, 

são fundamentais para garantir a continuidade do cuidado. Diante desta necessidade, 

a equipe de enfermagem instituiu os registros e as anotações de enfermagem, bem 

como a passagem de plantão, meio de comunicação verbal, para a transmissão de 

informações sobre os pacientes de um turno para outro. 

 

Os registros realizados pela equipe de enfermagem têm a finalidade de fornecer as 

informações sobre a assistência prestada, possibilitando a comunicação entre os integrantes da  

 

 

 

 

 

                                                 
1 ZOEHLER, K.G.; LIMA, M.A.D.S. Opinião dos auxiliares de enfermagem sobre a passagem de plantão. Rev. 

Gaúcha de Enfermagem. V.21, n.2, p.110-124, 2000. 
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equipe de saúde, assegurar continuidade das informações nas 24 horas, pois é um requisito 

essencial para compreensão do paciente como um todo.  

Além de garantir a comunicação eficaz entre a equipe de saúde, os registros 

fornecem respaldo legal e, como resultado, a segurança, pois consiste como o único 

documento que relata todas as ações da enfermagem junto ao paciente. 

Desta forma, o resgate de experiências, reflexões e questionamentos, construídos ao 

longo da minha trajetória acadêmica na área de saúde da mulher, tornou-se um dos 

referenciais da pesquisa. Logo, a fim de atingir meu interesse em estudar o assunto, tendo 

como base os registros dos profissionais de enfermagem de uma Maternidade Pública do 

Município de Oriximiná, levantei quais eram as principais causas que levavam os 

profissionais de enfermagem a cometer falhas na assistência durante o parto. 

 

1.2      PROBLEMA 

Delimitei como problema de pesquisa: O que os registros dos profissionais revelam 

sobre a assistência às parturientes na unidade avançada de Oriximiná? 

 

1.3        QUESTÕES NORTEADORAS 

 

 Quais os procedimentos realizados pelos profissionais na assistência à mulher no 

parto? 

 Os profissionais realizam os registros de suas ações qualificando a assistência 

prestada? 

 Os registros de enfermagem estão adequados ao consenso de orientações sobre 

anotações que a literatura preconiza? 

 

1.4 OBJETO DE ESTUDO 

 

 O registro de enfermagem frente à gestante na sala parto, qualificando a assistência 

prestada. 
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1.5 OBJETIVOS 

 Geral: 

Conhecer através dos registros dos profissionais de enfermagem da Maternidade Pública do 

Município de Oriximiná, a assistência de enfermagem oferecida às parturientes. 

 

 Específicos:  

 Identificar quais cuidados são realizados pelos profissionais de enfermagem junto à 

parturiente;  

 Verificar se os profissionais estão preenchendo os registros de acordo com os 

preceitos legais; e  

 Discutir os dados descritos pelos profissionais de enfermagem durante o parto. 

 

1.6 JUSTIFICATIVA 

 

O estudo torna-se relevante a partir da ampliação do conhecimento na área da 

enfermagem obstétrica, possibilitando identificar práticas dos profissionais de enfermagem 

durante o parto e a partir disso criar novas estratégias de formação, o fortalecimento de 

subsídios para o enfretamento de uma atenção qualificada à gestante, e a indicação de metas 

que contribuem para a criação de perspectivas políticas e institucionais relevantes para a 

qualidade na assistência.  

Com este estudo, permite-se oferecer uma assistência sistematizada evidenciada 

pelos registros de enfermagem à mulher de maneira digna, melhorando a relação profissional-

cliente, neste caso o cuidar da mulher durante o parto.  

É necessário o completo preenchimento do registro de procedimentos obstétricos 

para que toda equipe de saúde tenha acesso aos dados ocorridos, caso haja Intercorrências no 

pré-parto, parto e pós-parto.  

De acordo com Cianciarullo2 apud Conselho Regional de São Paulo (COREN-SP, 

2009, p.11). 

A anotação de Enfermagem é fundamental para o desenvolvimento da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), pois é fonte de informações 

essenciais para assegurar a continuidade da assistência. Contribui, ainda, para a 

identificação das alterações do estado e das condições do paciente, favorecendo a 

                                                 
2 CIANCIARULLO, T. I. et al (Orgs.). Sistema de assistência de enfermagem: evolução e tendências. São Paulo: 

Ícone, 2001. 
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detecção de novos problemas, a avaliação dos cuidados prescritos e, por fim, 

possibilitando a comparação das respostas do paciente aos cuidados prestados. 

 

Assim, devem-se registrar as informações inerentes, indispensáveis ao processo de 

cuidar de forma clara, objetiva e completa para que outros profissionais que tenham acesso a 

esse registro e possam desenvolver a sistematização da assistência de enfermagem de forma 

adequada e de acordo com a necessidade da paciente. (MORAES, 2011) 

Desta forma, acredito que este trabalho contribuirá para a enfermagem no sentido de 

prestar uma assistência humanizada durante o parto, tornando-a evidente através dos registros 

que os profissionais de enfermagem realizarão durante esse período. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e cidadania no momento durante sua parturição. Outra contribuição refere-se ao 

aprimoramento dos indicadores de qualidade da assistência de enfermagem de forma 

adequada e de acordo com a necessidade da paciente. (MORAES, 2011) 

Desta forma, acredito que este trabalho contribuirá para a enfermagem no sentido de 

prestar uma assistência humanizada durante o parto, tornando-a evidente através dos registros 

que os profissionais de enfermagem realizarão durante esse período. 

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

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

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

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

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

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

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

partir de ações de enfermagem gera produção de conhecimento e promoção da saúde. Com 
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esta pesquisa, permite-se uma compreensão da formação de profissionais que ofereçam 

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

e cidadania no momento durante sua parturição. Outra contribuição refere-se ao 

aprimoramento dos indicadores de qualidade da assistência de enfermagem. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 REGISTROS DE ENFERMAGEM 

Registros ou anotações de enfermagem são uma forma de comunicação escrita de 

informações referentes ao cliente e aos seus cuidados, e são fundamentais no processo de 

cuidado humano visto que, quando elaborados de maneira que retratam a realidade a ser 

documentada, possibilitam à comunicação permanente, podendo destinar-se a diversos fins 

(pesquisas, auditorias, processos jurídicos, planejamento e outros). 

Os registros realizados no prontuário do paciente tornam-se um documento legal de 

defesa dos profissionais, devendo, portanto, estar imbuídos de autenticidade. Os mesmos 

refletem todo empenho e força de trabalho da equipe de enfermagem, valorizando, assim, suas 

ações. 

Para Fernandes et al. (2014) A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) 

é uma prerrogativa legal para o trabalho do enfermeiro. Sua execução possibilita desde a 

identificação das necessidades do paciente, até a elaboração de um plano de cuidados voltado 

para suas necessidades e problemas de saúde. É constituída em cinco etapas: histórico, 

diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação de enfermagem.  

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é o fundamento da prática da 

Enfermagem, e método de profissão que auxilia o enfermeiro a tomar decisões, prever e 

avaliar consequências, também ajuda no aperfeiçoamento da capacidade de solucionar 

problemas, tomar decisões e criar oportunidades e recursos formando hábitos de pensamento. 

(OLIVEIRA E EVANGELISTA, 2010, p. 83) 

A SAE é uma atividade privativa do enfermeiro que norteia as atividades de toda a 

equipe de Enfermagem, já que técnicos e auxiliares executam suas funções a partir da 

prescrição do enfermeiro. Nela, temos uma organização e representação do processo de 

Enfermagem, com visão holística que é composta por etapas inter-relacionadas, segundo a Lei 

7498 de 25/06/86 que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outras 

providências: 

 

Lei º 7.498/86 (dispõe sobre o exercício da enfermagem) Cabe ao Enfermeiro: Art. 

11(...)  

I- Privativamente 

(...) 

c) Planejamento, organização, execução, avaliação dos serviços e assistência de 

enfermagem; (...)  



17 

 

 

 

i) Consulta de Enfermagem;  

j) Prescrição da assistência de Enfermagem; 

Decreto º 94.406/87 Cabe ao Técnico de Enfermagem: Art.10 (...)  

II- Executar atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as privativas 

do enfermeiro e as referidas do Art. 9 º Deste decreto; 

Cabe ao Auxiliar de Enfermagem: Art. 11 (...)  

I- Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua 

qualificação;  

II- Executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras 

atividades de enfermagem (...)  

 

Devido isto, no que diz respeito aos aspectos éticos do registro a ser realizado pela 

equipe de enfermagem sobre o cuidar a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN) 311/07 – Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem preconiza: 

 

Art. 25 Registrar no Prontuário do Paciente as informações inerentes e 

indispensáveis ao processo de cuidar. (...)  

Art. 41 Prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias 

para assegurar a continuidade da assistência. (...)  

Art. 54 Apor o número e categoria de inscrição no Conselho Regional de 

Enfermagem em assinatura, quando no exercício profissional. 

Art. 72 Registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de 

forma clara, objetiva e completa.  

Proibições (...)  

Art. 42 Assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que 

suas ações sejam assinadas por outro. (...) 

Art. 80 Delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe de enfermagem 

ou de saúde, que não seja o enfermeiro. 

 

Sendo assim, a SAE vem sendo utilizada em algumas instituições de saúde como 

uma metodologia assistencial por meio do Processo de Enfermagem (PE), que se entende pela 

aplicação prática de uma teoria de enfermagem na assistência aos pacientes. Desde a década 

de 70, o PE, inserido por Wanda Horta, vem sendo implantado no Brasil. Mas somente em 

2002 a SAE recebeu apoio legal do COFEN, pela resolução nº 272, para ser implementada em 

âmbito nacional nas instituições de saúde brasileiras. Porém, foi Revogada pela Resolução  nº 

358/2009 que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a 

implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que 

ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências, que preconiza:  
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Art. 1º O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e 

sistemático, em todos os ambientes, públicos e privados, em que ocorre o cuidado 

profissional de Enfermagem.  

Art. 2º O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, 

interdependentes e recorrentes. 

Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem)- processo 

deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas 

variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família 

ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo 

saúde e doença. 

II – Diagnóstico de Enfermagem – processo de interpretação e agrupamento dos 

dados coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os 

conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, com mais exatidão, as 

respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do 

processo saúde e doença; e que constituem a base para a seleção das ações ou 

intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados. 

III – Planejamento de Enfermagem – determinação dos resultados que se espera 

alcançar; e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às 

respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do 

processo saúde e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem. 

IV – Implementação – realização das ações ou intervenções determinadas na etapa 

de Planejamento de Enfermagem. 

V – Avaliação de Enfermagem – processo deliberado, sistemático e contínuo de 

verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana 

em um dado momento do processo saúde doença, para determinar se as ações ou 

intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado; e de verificação da 

necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem. 

Art. 6º A execução do Processo de Enfermagem deve ser registrada formalmente, 

envolvendo: 

a) um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou coletividade humana 

em um dado momento do processo saúde e doença; 

b) os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou 

coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; 

c) as ações ou intervenções de enfermagem realizadas face aos diagnósticos de 

enfermagem identificados; 

d) os resultados alcançados como conseqüência das ações ou intervenções de 

enfermagem realizadas. 
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Essa Resolução por si só, talvez não ofereça todo o apoio que a implantação da SAE 

exige, pois muitos fatores vem desencadeando dificuldades práticas tanto de implantação 

como implementação dessa metodologia nas instituições de saúde.  

Observa-se que em muitos contextos dos serviços de saúde, a implementação da SAE 

ainda é incipiente, pouco efetiva, e pouco embasada teoricamente, sendo muitas vezes 

desenvolvida de forma rotineira e distante das reais necessidades do paciente, que se encontra 

sob os cuidados da enfermagem. 

 

2.1.1  INDICADORES DOS REGISTROS DE ENFERMAGEM 

A melhoria contínua da qualidade assistencial deve ser considerada pelos 

enfermeiros processo dinâmico e exaustivo de identificação dos fatores intervenientes, no 

processo de trabalho da equipe de enfermagem, e requer desses profissionais a implementação 

de ações e a elaboração de instrumentos que possibilitem avaliar de maneira sistemática os 

níveis de qualidade dos cuidados prestados. O enfermeiro precisa analisar os resultados da 

assistência prestada para (re)definir estratégias gerenciais. (BARBOSA E MELO, 2008, p. 

367) 

A conscientização para a qualidade e o reconhecimento da sua importância permite 

avaliar as conformidades determinadas pela organização através de processos internos, 

garantindo ao cliente que o serviço seja dispendido conforme padrões, procedimentos e 

normas tornando-se importantes para enfermeiros porque exprime uma situação diretamente 

relacionada aos serviços de enfermagem.  

Esta avaliação sobre a qualidade se constitui em prática atual de organizações 

públicas e privadas, de qualquer porte, em materiais, produtos, processos ou serviços. E a área 

da Saúde tem em Serviços de Enfermagem, indicadores eleitos para mensurar 

qualitativamente e quantitativamente os serviços realizados. 

Segundo Saraceno e Levav 3 (1992, apud Kluck, 1999, p.4): “Indicadores são variáveis que 

medem quantitativamente as variações no comportamento dos critérios de qualidade 

anteriormente estabelecidos. É a variável que descreve uma realidade”.  

 

Assim, um indicador deve apresentar as seguintes características:  

a)      exatidão: possibilidades mínimas de erro;  

                                                 
3 SARACENO. B; LEVAV. I. La Evaluación de Servicios de salud Mental en la Comunidad: In temas de Salud 

mental en la Comunidad. Washington, D.C.: OPS/PALTEX n.19:56-77. 1992  
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b)     confiabilidade: mesmas medidas podem ser obtidas por diferentes 

pesquisadores, frente a um mesmo evento.  

c)      simplicidade: registros e medidas sem dificuldades;  

d)      pertinência: estar correlacionado ao fenômeno ou critério que está sendo 

examinado;  

e)      validade: medir efetivamente o fenômeno ou critério;  

f)      sensibilidade: detectar as variações no comportamento do fenômeno que 

examina.  

 Os indicadores proporcionam as informações necessárias e mensuráveis para 

descrever tanto a realidade como as modificações devidas à presença do serviço ou 

assistência.   (ibid. p.5) 

 

Eles podem ser de 3 tipos: - resultados (outcomes): situação de saúde ou mortalidade; 

- processos (assistência e gestão de saúde); - determinantes (fatores comportamentais e 

conhecimento público)  

Assim um bom indicador deve atender a quatro características básicas para ser 

cientificamente aceito: - validade: deve expressão da verdade de um fenômeno que está sendo 

medido; - objetividade: deve ser apto a fornecer o mesmo resultado se medido por diferentes 

pessoas em diferentes meios, sobre circunstâncias similares; - sensibilidade: deve ser capaz de 

refletir mudanças no fenômeno de interesse e - especificidade: deve refletir mudanças apenas 

nos fenômenos específicos de interesse.  

Segundo Novaes e Paganini4 (1992, apud Kluck, 1999, p.4): 

 

A detecção de indicadores de qualidade não deve procurar uma descrição exaustiva 

dos serviços hospitalares, mas sim a verificação dos dados mais representativos da 

realidade existente, cuja análise permita chegar a conclusões eficazes de forma 

simples. Portanto, os indicadores selecionados deverão ser facilmente verificáveis, 

quando possível somente por observação. 

   

Para Teixeira 5 et al. (2006, apud Corrêa, 2009, p.1): 

                                                 

4 NOVAES, H. M; PAGANINI, J. M. Garantia De Qualidade: Acreditação De Hospitais Para América Latina E 

Caribe – OPAS/FLAH/FBH. Série Silos n. 13, 1992. 

5 TEIXEIRA, J.D. R; CAMARGO, F; TRONCHIN, D.M. R e MELLEIRO, M. M. A elaboração de indicadores 

de qualidade da assistência de Enfermagem nos períodos puerperal e neonatal. Revista enfermagem. UERJ, v. 

14, n.2, Rio de Janeiro, jun., 2006.  
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Qualidade é conceituada como um conjunto de atributos que inclui um nível de 

excelência profissional, o uso eficiente de recursos, o mínimo de risco e um alto 

grau de satisfação por parte dos usuários, considerando-se essencialmente os valores 

sociais existentes. 

 

 

A busca da qualidade consiste numa questão complexa, devendo ser prioridade para 

as instituições de saúde e para os profissionais que as integram. Dentre estes, destacam-se os 

profissionais de enfermagem, os quais possuem um papel fundamental nas organizações de 

saúde, tendo como foco a assistência individualizada e adequada às melhores práticas de 

qualidade e segurança. (CALDANA, 2013, p.188) 

As instituições de saúde em todo o mundo são estimuladas a prestar um cuidado 

seguro e de alta qualidade ao paciente, apesar da limitação de equipamentos ou recursos 

financeiros e humanos. Contudo, a maioria dessas instituições tem dificuldade em reconhecer 

o que realmente deve ser implementado para fornecer segurança ao paciente e qualidade aos 

serviços prestados. Muitas instituições têm insegurança, por exemplo, como começar a 

estruturar seus esforços de redução de riscos. Considera-se fundamental que as organizações 

saibam quais intervenções terão o maior impacto na qualidade e na segurança dos pacientes 

(JOINT COMMISSION INTERNATIONAL, 2010). 

Existem fatores que interferem e fazem variar a qualidade, tais como a variabilidade 

e localização dos serviços de assistência; o treinamento, experiência, especialização e a idade 

dos profissionais; as condições do local onde se realiza a assistência; o financiamento e a 

organização da assistência; as características do hospital (tamanho, volume e produção 

assistencial) e as características da clientela (atributos demográficos, socioeconômicos ou 

culturais)  

Sendo assim, a qualidade deve ser pensada sob critérios expressivos que através de 

indicadores demonstrem processo de trabalho efetuado a determinado cliente sob específico 

procedimento. Ao olharmos atentivamente para a ficha que registram os procedimentos dos 

partos no HMSDS, deparou-se com a falta de informações dos cuidados de enfermagem a 

partir dele. 

Sabe-se que não há uma padronização das anotações de enfermagem no parto acerca 

do procedimento realizado e observa-se relato incompleto do nascimento da criança nos 

registros de enfermagem. Por esse motivo atentou-se para a necessidade de registros 

expressivos da qualidade assistencial da enfermagem durante o procedimento. 
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2.2  AS AÇÕES DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM JUNTO À MULHER    NO 

PARTO 

O parto é uma experiência única, de relevância psicológica, que pode deixar marcas 

positivas ou negativas dependendo da experiência vivenciada pela mulher. É um processo, 

além de fisiológico, cheio de valor onde ela deve ser a protagonista desse acontecimento. 

Os profissionais de saúde precisam olhar a mulher como um ser único, respeitando 

suas vontades e direitos, reconhecendo a mulher e o seu filho como peças fundamentais no 

evento do nascimento e compreendendo que não basta somente proporcionar á mulher um 

parto por via natural, se não levar em conta os seus sentimentos e desejos da parturiente e seus 

familiares.  

O profissional de enfermagem deve-se conscientizar da sua importância na 

assistência a parturiente e ao neonato durante todo o processo gravídico, puerperal, educando 

e promovendo a saúde, prevenindo e diagnosticando intercorrências na gravidez durante o 

pré-natal. A equipe de enfermagem deve ser parte integrante da equipe de saúde na assistência 

integral á mulher, usando seu conhecimento técnico científico em conjunto com seus preceitos 

éticos e de compromisso com a profissão e com a vida humana, proporcionando uma 

assistência digna e com qualidade. 

O enfermeiro desenvolve habilidades técnico-científicas que favorecem a 

organização e sistematização do cuidado. A Enfermagem moderna utiliza os conhecimentos e 

procedimentos teoricamente organizados e reformulados para implementar a sistematização 

da assistência de enfermagem (SAE). A Resolução COFEN nº 358/2009 considera que a SAE 

"organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumento, tornando possível 

a organização do Processo de Enfermagem". (COFEN, 2009) 

Na proposta de sua criação, a Rede pela Humanização do Parto e Nascimento 

(RHPN) traz cinco principais objetivos. Tendo o principal objetivo de incentivar as mulheres 

a aumentar sua autonomia e poder de decisão. Tais objetivos vêm sendo alcançados através da 

progressiva participação feminina que reivindica a melhoria da qualidade dos serviços 

prestados ao pré-natal, parto e nascimento. Entende-se, pois que a autonomia sustentada passa 

por um processo no qual a mulher vem, paulatinamente, adquirindo poder decisório. 

(MALHEIROS et al, 2012, p.332) 

Segundo Santos e Okasaki (2012, p.65), a assistência á saúde da parturiente vem 

sendo discutida na perspectiva de tornar o processo de parir e nascer um contexto de 

promoção à saúde da mulher e do recém-nascido. 



23 

 

 

 

Identificam-se como obstáculos para implantação do cuidado humanizado: o 

desconhecimento das mulheres e de seus familiares e de seus acompanhantes sobre os direitos 

reprodutivos na atenção ao parto e nascimento; a atividade da resignação das mulheres e de 

seus familiares; a falta de orientação e preparo do acompanhante; a relação assimétrica entre 

profissionais da saúde e parturiente; a insuficiência e negação da informação; as más 

condições estruturais e a falta de comunicação entre os profissionais da saúde com a 

parturiente. (SANTOS, 2012). 

 

2.3     O PAPEL DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA 

Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, a assistência obstétrica deve ter 

como objetivo mãe e criança saudáveis, com o mínimo de intervenções, sendo estas 

compatíveis com a segurança. Consequentemente, a OMS reconhece que a realização do parto 

normal pelo enfermeiro obstetra tem caráter menos intervencionista e sua técnica humanizada 

respeita a fisiologia do nascimento. Além disso, seus conhecimentos permitem detectar e 

corrigir precocemente qualquer intercorrência e/ou distócia no trabalho de parto, assegurando, 

por participação ativa, que será mantida uma condução adequada pela equipe obstétrica. 

A equipe de enfermagem tem o dever de implementar assistência efetiva e segura nas 

diferentes indicações clínicas e obstétricas, norteada nos princípios do modelo humanizado de 

atenção ao parto. Sendo assim, o momento da admissão é essencial para a avaliação do risco 

obstétrico e do planejamento da assistência de enfermagem a ser prestada à parturiente. 

(GOMES, 2010) 

De acordo com pesquisas científicas, o cuidado oferecido por essas profissionais em 

Centros Obstétricos de maternidades, diminuem o uso das intervenções obstétricas, melhoram 

os indicadores de morbimortalidade materna e perinatal e aumentam a satisfação da mulher 

com a experiência vivida, indicando a segurança e a viabilidade da atenção ao parto e 

nascimento nestes locais de nascimento. O modelo humanizado privilegia o bem-estar da 

mulher e de seu bebê, buscando ser o menos invasivo possível, considerando tanto os 

processos fisiológicos, quanto os psicológicos e o contexto sociocultural.  Faz uso da 

tecnologia de forma apropriada, sendo que a assistência se caracteriza pelo acompanhamento 

contínuo do processo de parturição.  Garante às mulheres e às crianças vivenciar a experiência 

da gravidez, do parto e do nascimento com segurança, dignidade e beleza. (BRASIL,2012). 

A Resolução COFEN nº 0516/2016, normatiza a atuação e a responsabilidade do 

Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra e Obstetriz na assistência às gestantes, parturientes, 
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puérperas e recém-nascidos nos Serviços de Obstetrícia, Centros de Parto Normal e/ou Casas 

de Parto e outros locais onde ocorra essa assistência; estabelece critérios para registro de 

títulos de Enfermeiro Obstetra e Obstetriz no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais 

de Enfermagem, e dá outras providências, que preconiza: 

 

Art. 1º - A realização de Parto Normal sem Distócia é da competência de 

enfermeiros, e dos portadores de Diploma, Certificado de Obstetriz ou Enfermeiro 

Obstetra, bem como Especialistas em Enfermagem Obstétrica e na Saúde da Mulher; 

Art. 2º - Compete ainda aos profissionais referidos no artigo anterior: Assistência a 

gestante, parturiente e puérpera; Acompanhamento do trabalho de parto; Execução e 

assistência Obstétrica em situação de emergência. Art. 3º - Ao Enfermeiro Obstetra, 

Obstetriz, Especialistas em Enfermagem Obstétrica e Assistência em Saúde da 

Mulher, além das atividades constantes do Art. 2º, compete ainda: Assistência a 

parturiente e ao parto normal; Identificação de distócias obstétricas e tomada de 

todas as providências necessárias, até a chegada do médico, devendo intervir, de 

conformidade com sua capacitação técnico-científica, adotando os procedimentos 

que entender imprescindíveis, para garantir a segurança do binômio mãe/filho; 

Realização da episiotomia, episorrafia e aplicação de anestesia local quando couber; 

Emissão de Laudo de Enfermagem para autorização de Internação Hospitalar, 

constante do Anexo da Portaria SAS/MS-163/98; Acompanhamento do cliente sob 

seus cuidados, da internação até a alta.  

 

A OMS, o Ministério da Saúde recomenda que a mulher escolha livremente sua 

posição no parto. (OMS, 1996)  e  cabe  a  enfermeira  obstétrica  ou obstetriz  oferecer  as  

várias  posições  possíveis  e  estimular  que    mesma  perceba  suas necessidades  (OMS,  

1996).  A posição supina (em decúbito dorsal horizontal) deve ser evitada, devido à 

compressão da aorta abdominal e veia cava inferior, que pode resultar em hipotensão materna 

e menor fluxo sanguíneo placentário. (SILVA, 2013) 

Percebe-se que há uma necessidade de organização da atenção ao parto e ao 

nascimento em diferentes níveis de complexidade e de superação do modelo biologicista e 

medicalizante. Sendo assim, o desafio que persiste na obstetrícia não é tecnológico, mas sim 

estratégico e organizacional, onde profissionais de diferentes categorias possam trabalhar de 

forma integrada e estabelecer o cuidado adequado para cada mulher.  
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

A pesquisa foi do tipo exploratória, pois Gil (2007, p.41) refere que: “Estas pesquisas 

têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo 

mais explícito ou a constituir hipóteses.”  

Desta forma, pode-se dizer que elas têm como objetivo principal o aprimoramento de 

idéias ou a descoberta de intuições sobre o que se deseja pesquisar. O que se aplica a este 

estudo no sentido de trazer descobertas a fatos que ocorrem no cotidiano que não se justifica a 

correção (ato de corrigir) dos mesmos. (MORAES, 2011) 

Ainda Gil (2007, p.41) afirma que: “o planejamento desta pesquisa é, portanto, 

bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos 

ao fato estudado.” 

Nesse sentido, ao final deste estudo pensa-se ser possível que os profissionais de 

enfermagem, do setor, estarão atentos a um novo ponto de vista assistencial mais observador, 

no que se refere ao cuidar holístico, relacionando-os a atenção à saúde do corpo como um 

todo, naquilo que se pode conferir como ações de enfermagem através dos registros de 

cuidados.  

 

3.2   MÉTODOS 

O Método utilizado nesta pesquisa foi o da pesquisa documental com amostragem 

intencional. 

A amostragem intencional de acordo com Wood e Haber (2001, p.144): 

É uma estratégia cada vez mais comum em que o conhecimento que o pesquisador 

tem da população e seus elementos são usados para selecionar bem os casos a serem 

incluídos na amostra. O pesquisador, normalmente, escolhe sujeitos de pesquisa que 

são considerados típicos da população. 

Segundo este autor, uma amostra intencional também é usada quando um grupo 

muito incomum está sendo estudado (...). Neste caso, o pesquisador descreveria as 

características da amostra, precisamente, para garantir que o leitor terá um quadro preciso dos 

sujeitos de pesquisa na amostra. 

O avaliador tem que ter conhecimento do fato de que, quanto mais heterogênea a 

população, maior a chance de ser introduzida tendência na seleção de uma amostra 
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intencional. Contudo, para este estudo a amostra intencional prende-se ao registro dos 

cuidados obstétricos prestados a um grupo de mulheres submetidas ao procedimento. 

A pesquisa documental se vale de fontes primárias, que ainda não receberam 

tratamento analítico por nenhum autor. Assim, esta pesquisa não se confunde com a 

bibliográfica. Segundo Gil (1991) “na pesquisa documental existem os documentos de 

primeira mão, ou seja, aqueles que não receberam nenhum tratamento analítico tais como os 

documentos conservados em órgãos públicos e instituições privadas (...)” 

Este autor esclarece que há vantagens neste tipo de pesquisa, como: os documentos 

constituem fonte rica e estável de dados; baixo custo, pois exige praticamente apenas 

disponibilidade de tempo do pesquisador e não exige contato com os sujeitos da pesquisa.  

Sabe-se que a pesquisa documental também apresenta limitações. Entre elas Gil 

(2002, p.46) destaca que:  

 

As críticas mais freqüentes a esse tipo de pesquisa referem-se a não- 

representatividade e à subjetividade dos documentos. (...) Para garantir 

representatividade, alguns pesquisadores consideram um grande número de 

documentos e selecionam certo número pelo critério de aleatoriedade. O problema 

da objetividade é o mais crítico; (...) Por isso é importante que o pesquisador 

considere as mais diversas implicações relativas aos documentos  antes de formular 

uma conclusão definitiva. 

 

Em relação a essas críticas, convém lembrar que algumas pesquisas desenvolvidas 

com base em documentos são de grande relevância, não porque respondem definitivamente a 

um problema, mas porque promove uma melhor visão deste, criando hipóteses que norteiam a 

sua indagação por outros meios. Neste estudo não há intenção de fazer generalizações, mas 

sim, proporcionar um olhar atento aos registros de ações de enfermagem que conduzam à 

praticidade de comprovar a atuação da enfermagem na assistência às mulheres submetidas ao 

procedimento. 

3.3  ABORDAGEM 

A abordagem da pesquisa foi quantitativa. Segundo Chizzotti (1991, p.52) as 

pesquisas quantitativas “prevêem a mensuração de variáveis preestabelecidas, procurando 

verificar e explicar sua influência sobre outras variáveis, mediante a análise da freqüência de 

incidências e correlações estatísticas. O pesquisador descreve, explica e prediz”.  
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3.4  CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS E CENÁRIO 

O estudo foi desenvolvido em uma Maternidade Pública do município de Oriximiná, 

e o desenvolvimento de atividades estão a cargo dos próprios funcionários lotados na 

maternidade, além de estudantes da área da saúde que lá estagiam. 

 A população do estudo foram mulheres cujos prontuários eram relativos aos 

procedimentos do parto durante o mês de janeiro/2016, não importando: idade, patologias, 

semanas de gestação, grau de complexidade e nem a qualificação do profissional de 

enfermagem que executara o registro, tendo em vista que a atenção estava no registro das 

ações. 

 3.5  INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

De acordo com Chizzotti (2006, p.72): “A coleta de dados é a etapa da pesquisa que 

exige um grande volume de tempo e trabalho para se reunir as informações indispensáveis à 

comprovação da hipótese.” 

Segundo Wood e Haber (2001, p.175): 

 

Os modelos que os pesquisadores usam para coletar informações sobre os sujeitos 

das pesquisas são operações identificáveis e repetíveis que definem as principais 

variáveis que estão sendo estudadas. A operacionalização é o processo de tradução 

dos conceitos de fenômenos observáveis e mensuráveis que são de interesse para o 

pesquisador. 

 

 

Durante a etapa de coleta de dados nem todos os estudos, requerem um pesquisador 

para adquirir informações novas. Às vezes informações existentes podem ser examinadas de 

uma forma nova para estudar um problema. Assim Wood e Haber (2001, p.182) afirmam que: 

 

O uso de registros e documentos disponíveis, às vezes é considerado basicamente 

domínio de pesquisa histórica, mas registros de hospital, planos de cuidado e fontes 

de dados existentes, tais como o censo, são usados frequentemente para coletar 

informações. 

 

 

Desta forma, o estudo foi realizado com base no Livro de Parto do Hospital 

Maternidade São Domingos Sávio (HMSDS), que é composto de: Identificação da Paciente: 

(nome e prontuário); Tipo de Parto: (cesária e parto normal); Data e hora; Parteiro; peso do 

recém-nascido; apgar; G/P/A; vivo/nati-morto, observação.  
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3.6 ASPECTOS ÉTICOS DO ESTUDO 

 

O pesquisador se responsabilizará pela preservação dos dados da pesquisa durante 

cinco anos, sendo que em todos os momentos da elaboração do estudo será mantido o 

anonimato dos sujeitos participantes. Caberá ao pesquisador divulgar os resultados da 

pesquisa em eventos científicos, sem denegrir a imagem da instituição envolvida.   

Apresentaram-se os objetivos do estudo, o motivo da pesquisa, e pediu-se 

autorização consensual ao dirigente da instituição, conforme a Resolução nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde / Ministério da Saúde – CNS/MS (BRASIL, 2012). O estudo só 

será possível após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa. 

Os dados coletados foram utilizados neste estudo, como fontes primárias e, serão 

guardados e doados a esta Maternidade Pública, da Unidade Avançada da Universidade 

Federal Fluminense (UFF). Desta maneira, preservarei a privacidade e o anonimato dos 

indivíduos em obediência ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

Neste momento ainda aguarda-se por escrito, o parecer do Comitê de Ética e 

Pesquisa que ainda não o emitiu. Mas, devido ao tempo de encerramento do Curso de 

Graduação, es essa autora se compromete a divulgar os dados após a emissão de tal parecer.  
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4.     RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 
De acordo com Lakatos e Marconi (2010, p.168), na análise o pesquisador entra em 

maior detalhe sobre os dados decorrentes da pesquisa, a fim de conseguir respostas as suas 

indagações, e procura estabelecer as relações necessárias entre os dados obtidos e as hipóteses 

formuladas. Estas são comprovadas ou refutadas, mediante a análise. 

Através dos registros dos profissionais da Maternidade Pública do Município de 

Oriximiná, pude conhecer como se dava a assistência oferecida às mulheres na sala de parto. 

O enfermeiro plantonista me apresentou o “livro de parto” onde eram feitos os registros de 

parto Vaginal e Cesariana, no qual continha o “Relatório Geral” de cada mês cujas anotações 

são feitas por profissionais (médico, enfermeiro e técnico de enfermagem) que acompanham a 

mulher no parto.  

 

 

 

  

Nota-se que, na parte superior do impresso, não se encontram itens relacionados à 

assistência oferecida à mulher no parto, assim como outros dados não específicos ao 

procedimento.  Também possui dados relativos ao nascimento da criança, porém não contêm 

itens relativos aos procedimentos específicos realizados junto ao Recém-nascido.  

Contudo, existem outros formulários no prontuário da paciente composto  por: a) 

ficha única, onde era feito a prescrição médica e registro de enfermagem (prescrição e 

evolução) ; b) partograma com informações do trabalho de parto: Nome; idade; data; hora; 
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DUM; IG; G/P/A; Nº de consultas pré-natal; Dilatação do colo uterino e apresentação; 

Membranas (R/I); Frequência Cardíaca Fetal; Pressão arterial; Observações; Examinador  e  

c) folha de assistência ao recém-nascido com anotações de: identificação do recém-nascido 

(R.N); data, hora; sexo do R.N; peso; estatura, perímetro cefálico; perímetro torácico; 

vivo/natimorto/morte aparente/mal formado/único/múltiplo; observações; condições de 

nascimento que continham o apgar do 1º e 5º minuto: atividade cardíaca; frequência 

respiratória; tônus muscular; perfusão; cor; data; hora; assinatura e observação; Prescrição 

médica e horário e observação da enfermagem.  

As anotações de enfermagem a respeito da paciente e/ou Recém-Nascido, em 

qualquer local de assistência - na enfermaria, pré-parto e/ou sala de parto - ficam registradas 

no formulário “Ficha Única”, onde no verso contêm o item “Prescrição e Registros de 

enfermagem”, em que os profissionais de enfermagem descrevem em relato livre com ênfase 

às condições de nascimento do recém nato, e dados sucintos do estado geral da paciente. 

Verifica-se que não há muitos registros a respeito do parto (vaginal e cesariana) que 

fundamentam a assistência prestada à mulher. Porém, tomando-se como específico o “Livro 

de Parto” por ser ele situado na sala de parto, e por tentar representar tudo que ocorria neste 

local, optou-se por estudá-lo cuja amostra fora relativa a trinta e um dias do mês de janeiro de 

2016, totalizando 110 registros (n=110=100%). Nesse mês de estudo ocorreram 81 partos e 

29 cesarianas. 

Para análise inicial esclarece-se que não consta no “livro de parto” dados que se 

configuram indicadores do procedimento tais como: episiotomia; episiorrafia; laceração; uso 

de fórceps; posição durante o trabalho de parto e parto; administração de medicamento; 

indução; tempo de permanência na sala de parto após delivramento; analgesia e amniotomia.  

Foram avaliados os registros do mês de Jan/2016, onde encontram-se itens 

relacionados à mulher e itens relacionados ao Recém-Nascido. Entre eles estão: número; 

Nome da mulher; Data; Idade da mulher; sexo do R.N; Hora do parto; Peso do R.N; Estatura; 

Tipo de parto (normal ou cesáreo); Parteiro e Auxiliar; Número de Gestações; Número de 

Paridade e Número de Abortos. Apgar (1ºmin. e 5º min.); vivo ou natimorto; Observação. 

Acredita-se que indicadores de qualidade devem fazer parte de registros obstétricos 

dando destaque às peculiaridades dos atos. Então, procura-se tentar utilizar indagações que de 

fato sejam indicativos da assistência de enfermagem que possam não só expressar a qualidade 

assistencial, mas sobretudo a descrição das ações realizadas no centro obstétrico, relacionadas 

ao cuidado. 
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A partir desse pensamento originou-se uma análise atenta do mesmo, organizando 

por relações numéricas que evidenciassem a expressão da assistência de enfermagem. N= 

total de mulheres da pesquisa, sendo 01 parto gemelar, 107 nascidos vivos e 03 natimortos e 

um parto domiciliar. Este último excluímos devido não ter prontuário. Não teve óbito 

materno.  

                                             

                    Tabela 1 – Distribuição relativa ao Registro Geral de Nascimentos 

 
Itens Janeiro Fo -% 

Completo 81-73,63% 

Incompleto 29- 26,36% 

 Total  110-100% 

 

 

Os dados demonstram que no mês de janeiro 81 dos registros estavam completos, e 

29 estavam incompletos. Neste caso, nota-se a necessidade de esclarecimento à equipe de 

enfermagem no sentido de que a mesma faça as anotações sem ocultar as informações, escrita 

de forma legível, sem abreviações, para não ocorrer falsa identificação, conforme consta na 

Resolução COFEN 311/07 – Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

 

Tabela 2- Distribuição do tipo de nascimento e idade 

 

Itens  Vaginal Cesariana 

Tipo  81 29 

         Distribuição por idade 

12-15 6-5,4% 0-0% 

16-20 16-14,5% 9-8,1% 

21-25 23-20,9% 10-9,0% 

26-30 23-20,9% 1-0,9% 

31-35 6-5,4% 4-3,6% 

36-41 7-6,3% 5-4,5% 

Subtotal 81 29 

TOTAL 110-100% 

 

O modelo predominante de parto no Brasil se mostra inadequado, pois apresenta 

como resultado um percentual nacional de 55,4% de cesarianas (SÃO PAULO, 2013) e 

índices de morte materna incompatíveis com o nível de desenvolvimento do País. Apesar de o 

parto e nascimento ser um marco da vida da mulher e um ato da sua fisiologia, a maioria das 

mulheres têm seus filhos por meio de uma cirurgia, a cesariana. 
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Observa-se que a assistência ao parto vaginal é prioridade nessa unidade, quer por 

questões de poucos insumos, e por questões do tipo de clientela. Entretanto, a adesão ao parto 

vaginal não se dá apenas pela opção da mulher e sim, muitas das vezes, porque ela chega na 

unidade em fase ativa de parturição.  

Contudo, por mais que seja satisfatório o percentual de parto vaginal nessa 

maternidade, os dados em registros, não classificam a gestante por risco obstétrico, como 

preconizado em modelos atuais de acolhimento de gestantes, principalmente na proposta da 

Rede Cegonha.   

No sentido de conhecer a classificação das mulheres relativas ao número de 

gestações, número de paridades e número de abortos, não importando se parto vaginal ou 

cesariana, construímos a tabela abaixo: 

 

Tabela 3: Distribuição de gestante quanto à classificação de G/P/A 

IDADE Nº de Gestações Nº de Paridade Nº de Abortos 

12-15 

04 mulheres 

02 mulheres NHR 

2-II 

2-II 

2-0 

2-I 

4-0 

16-20 

24 mulheres 

01 mulher NHR 

18-I 

4-II 

2-III 

6-I 

2-II 

16-0 

24-0 

21-25 

32 mulheres 

01 mulher NHR 

6-I 

16-II 

5-III 

3-IV 

2-V 

7-0 

15-I 

7-II 

1-III 

2-IV 

28-0 

4-I 

 

26-30 

19 mulheres 

05 mulheres NHR 

1-I 

4-II 

4-III 

1-IV 

5-V 

4-VI 

2-0 

3-I 

5-II 

1-III 

5-IV 

3-V 

15-0 

4-I 

31-35 

09 mulheres 

01 mulher NHR 

1-I 

4-II 

1-III 

1-IV 

1-VI 

1-VIII 

2-0 

4-I 

1-III 

0-IV 

1-V 

1-VI 

6-0 

2-I 

1-II 

36-41 

09 mulheres 

04 mulheres NHR 

3-III 

1-IV 

1-VI 

1-VII 

2- XI 

1-XIII 

4-II 

1-V 

1-VI 

2-X 

1-XII 

7-0 

2-I 

REGISTROS EM 

BRANCO 
 14  

  TOTAL: 96  

Legenda : NHR – não há registros 
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No entanto, no livro de parto não se encontra itens que observem a importância à 

assistência oferecida à mulher no parto, assim como outros dados não específicos ao 

procedimento de recepção à sala de parto: condição da mulher, e se há hidratação venosa ou 

não, se o acompanhante está presente ou qualquer alteração a respeito de seu aspecto 

emocional relativo ao feto.  

Ao enfocar o objeto e os objetivos do estudo a fim de relacioná-los aos registros como 

indicadores da assistência de enfermagem às parturientes da maternidade pública do 

município de Oriximiná. Primeiramente, realizamos a análise dos registros dos profissionais 

de enfermagem evidenciando a assistência prestada à mulher no parto, e a partir disso criamos 

categorias que abordassem esses cuidados através dos registros.  

 

4.1   CUIDADOS DE ENFERMAGEM JUNTO À PARTURIENTE 

 

Não foi encontrado procedimentos registrados e realizados pelos profissionais na 

assistência à mulher no parto e nascimento. 

O momento do nascimento é ímpar para cada mulher e família. O profissional que a 

assiste deve estar atento às suas necessidades individuais, valorizando sua cultura, suas 

escolhas e a fisiologia do nascimento. O objetivo da assistência ao parto normal é “ter uma 

mãe e uma criança saudáveis, com o menor nível de intervenção compatível com a segurança” 

(OMS, 1996) e (GOMES,2010).  

Novas evidências científicas, por outro lado, têm demonstrado que o acolhimento e a 

recepção da mulher na sala de parto gera procedimentos e técnicas que têm sua limitação e, 

muitas das vezes, são aplicadas sem a devida validação por estudos científicos bem 

desenhados. O uso extensivo e rotineiro de tais tecnologias pode levar a um aumento nas 

taxas de intervenção sem as necessárias vantagens nos resultados. A instituição que atende a 

mulher deve adotar aquelas práticas validadas pela melhor evidência científica disponível, 

aliando a arte da atenção obstétrica com a ciência, visando um nascimento seguro para a mãe 

e a criança, com o mínimo de intervenções necessárias. 

De acordo com O Guia de Práticas Assistenciais do Hospital Sofia Feldman (2007), a 

assistência ao parto humanizado procura: Vigiar o transcurso do mesmo; Não interferir com 

aspectos fisiológicos e psicológicos, evitando manobras e intervenções desnecessárias; 

Promover a participação ativa da parturiente e membro do grupo familiar que a acompanha; 
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Fornecer apoio psíquico-físico à mulher; Promover contato precoce mãe-filho; Incentivar o 

aleitamento materno.   

Todavia, o registro pode ser estruturado por partes, no sentido de diminuir o trabalho 

braçal do grupo da enfermagem, anotando várias vezes a mesma informação. No registro do 

parto e nascimento, deve então haver informações ditas essenciais que serão futuramente 

transformadas em indicadores de qualidade assistencial. 

Segundo Gomes (2010, p.83), A posição assumida no nascimento é essencial para 

determinar a duração e a eficácia deste momento. A OMS (1996) recomenda que a mulher 

tenha a livre escolha de posição e cabe à enfermeira mostrar as várias possibilidades e 

estimular que a mãe perceba suas necessidades. 

O manual de Diretrizes Assistenciais de Enfermagem Obstétrica da SMERJ/2011 

aborda os procedimentos e cuidados durante o segundo estágio do parto (parto e nascimento), 

descrevendo os cuidados em relação as posições e local do nascimento e manejo das 

intervenções no períneo.  

Deve-se oferecer à mulher um posicionamento, informando seus benefícios no 

momento adequado, caso ela não tenha feito a escolha por ele. As etapas do posicionamento 

são descritas como: -Auxiliá-la no posicionamento na fase de iminência da expulsão; - Ajudar 

na flexão do membro, apoiando com as mãos ou estimulando que a própria mulher segure 

puxando o membro em direção ao tronco, abduzindo-o durante as contrações e, após, 

deixando-o em repouso;  Oferecer travesseiros, almofadões, suave encosto ou a bola suíça 

para apoio;  Realizar a proteção perineal; Controlar a saída lenta do polo cefálico; Registrar o 

procedimento no livro de parto transpélvico do setor.  

Os estudos controlados demonstram que não há dados científicos que apoiem o uso 

liberal ou rotineiro da episiotomia, muito ao contrário: há evidências claras de que o seu uso 

de forma liberal causará danos. Concebe-se a possibilidade ocasional de uma indicação válida 

e criteriosa para a realização da episiotomia num parto normal, porém as evidências apontam 

para a sua prática de forma seletiva - com uma taxa de incidência em torno de 10% - e que 

taxas de incidência de episiotomia acima de 30% são injustificáveis perante a ciência (OMS, 

1996; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001; ENKIN et al, 2000). 

O procedimento de episiotomia deve ser feiro da seguinte forma: Após avaliação 

criteriosa da região perineal e de acordo com indicação precisa, deve-se aguardar o momento 

ideal, normalmente quando a apresentação força e entreabre a fenda vulvar, sem distendê-la 

demasiadamente. Com os dedos da mão esquerda, afastar as estruturas musculares da região 
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perineal e realizar a anestesia local. Posteriormente, proceder à episiotomia com bisturi ou 

tesoura. Esta pode ser médio lateral ou mediana, as medianas são suturadas com mais 

facilidade e têm melhor cicatrização, entretanto as médio laterais são melhores na proteção do 

esfíncter anal e reto. Assim, a médio lateral direita é a mais utilizada. 

A episiorrafia é a sutura das estruturas perineais, rompidas na episiotomia. Tem 

como objetivo reparar a região perineal para que ela retorne à sua forma anatômica inicial. E 

deve ser feito da seguinte forma:  Realizar novamente anestesia do local, ser for necessário, e 

proceder à sutura contínua da mucosa vaginal, pontos separados para aproximação do plano 

muscular e, finalmente a sutura da pele do períneo com pontos simples. Pequenas lacerações 

de mucosa da fúrcula vaginal ou parauretral podem ser suturadas com catgut simples 2.0 com 

agulha de 3cm em pontos separados e realizada anestesia com agulha de insulina para 

minimizar a dor local. 

Após essa avaliação, surge então algumas indagações. Ainda que haja registro da 

posição fetal, quais estratégias foram utilizadas na expulsão fetal? Como o feto se apresentou? 

Houve laceração? Foi classificada? Ocorreu episiotomia e episiorrafia? Ocorreu apenas ao 

reparo da laceração? Ao exame das estruturas do períneo algo foi evidenciado que guarde 

necessidade de registro? 

Essas informações tornam-se ímpares para observação de transtornos mórbidos 

futuros, inclusive se ocorreu presença de manobras e de indução ao parto. 

Na 3ª fase do processo de parturição ocorre a separação e a expulsão da placenta. 

Este estágio constitui-se em período de grande risco materno e exige do profissional manter a 

vigilância dos sinais clínicos, em função da incidência de casos de hemorragia pós-parto e de 

retenção placentária. A atenção prestada nesse estágio deve basear-se em minimizar ou 

eliminar os efeitos adversos graves e interferir minimamente nos processos fisiológicos e no 

relacionamento mãe-bebê. 

O manejo do 3º estágio envolve duas escolhas (ENKIN et al, 2000): Conduta 

expectante: envolve a espera vigilante que prima pela dequitação fisiológica, praticando o 

clampeamento tardio do cordão umbilical e intervindo somente no tratamento das 

complicações, caso ocorram; -Conduta ativa ou manejo ativo do 3º estágio: baseia-se na 

prática rotineira de ações que visam prevenir as complicações hemorrágicas do 3º estágio, 

empregando-se: uso profilático e rotineiro de ocitócitos; clampeamento, secção precoce e 

tração controlada do cordão umbilical7 para desprendimento da placenta associada a pressão 

no fundo de útero. 
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Denomina-se 4º estágio do parto (ou período de Greenberg) ao período de pós-parto 

imediato, após a dequitação. Os cuidados básicos para atenção do período pós-parto são: 

Revisão Manual do Canal Inguinal; Correção de atonia e hipotonia uterina e Sutura das 

Lacerações Vaginais e Perineais. 

A Revisão manual do canal do parto é a exploração do canal do parto por meio do 

toque bidigital. O objetivo é corrigir sangramento aumentado no pós-parto, causado por 

retenção de fragmentos placentários. As etapas do procedimento são: apoiar o fundo uterino 

com uma das mãos e simultaneamente realizar o toque bidigital, explorando o canal do parto, 

removendo coágulos e identificando a possível presença de fragmentos placentários. 

A fim de corrigir hemorragia pós-parto causada por atonia ou hipotonia uterina, são 

propostas as etapas a seguir: Solicitar ajuda da equipe multiprofissional; Avaliar a mulher 

utilizando o abc da vida; simultaneamente, massagear o fundo uterino até que o útero se 

contraia; ocorrendo contratilidade uterina, proceder avaliação de sua permanência a cada 15 

minutos e repetir massagem se necessário; Explicar à mulher e família a conduta a ser tomada 

visando diminuir a ansiedade e garantir-lhes a tranquilidade; Certificar-se de que o útero não 

se tornou relaxado após a parada da massagem uterina; Certificar-se da presença do globo de 

segurança de Pinard; Verificar sinais vitais, não ocorrendo contratilidade uterina satisfatória, 

iniciar administração endovenosa de 20 UI de ocitocina diluída em 500ml de ringer lactato ou 

500ml de solução fisiológica a 0,9%, correr em 10 minutos; Não havendo resposta, 

administrar metilergonovina na dose de 0,2 mg IM (droga contraindicada para mulheres 

hipertensas); não havendo resposta satisfatória, prevenir choque hipovolêmico, trabalhando 

com a equipe médica de acordo com protocolo de cada unidade.  

Para reparar lacerações perineais e vaginais, recomendamos as seguintes etapas: -

Oferecer encorajamento à mulher; -Examinar cuidadosamente vagina e períneo; -Infiltrar o 

local com lidocaína a 1% ou 2% sem vasoconstrictor, aspirando para garantir que nenhum 

vaso tenha sido penetrado; não injetar se houver aspiração de sangue: nesse caso, reposicionar 

e tentar outra vez; -Iniciar a sutura acima da laceração; -Suturar mucosa usando sutura 

contínua; -Suturar os músculos perineais usando sutura intermitente; se houver profundidade 

da laceração, colocar uma segunda camada da mesma sutura para não deixar espaço morto; -

Suturar pele usando sutura interrompida; -Revisar o trajeto certificando-se da hemostasia. 

Assim, todos os envolvidos na assistência à mulher têm a responsabilidade de 

proporcionar uma atmosfera de carinho e humanismo que a apoie neste momento tão 
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importante, pois a gravidez e o nascimento são considerados eventos únicos na vida da 

mulher. 

Contudo, a todo momento deve-se procurar práticas voltadas para satisfazer o 

interesse da mulher e de sua família, recebendo apoio constante da equipe assistencial. Os 

questionamentos que a mulher tiver, devem ser esclarecidos de forma clara e objetiva. Todos 

os procedimentos devem vir acompanhados de uma explicação sobre o motivo de sua 

aplicação, e a mulher deve sentir-se segura que estes são realmente necessários e que poderão 

contribuir para um bom resultado tanto para ela quanto para seu filho. 

Os registros analisados do livro de parto da maternidade municipal do município de 

Oriximiná não possuem itens relativos aos cuidados prestados à mulher junto ao parto. Isso 

mostra que a qualidade da assistência prestada à parturiente na sala de parto merece ser 

revista, com educação continuada em relação aos profissionais, pois não há informações de 

procedimentos e intervenções significativas nesse processo. 

 

4.2  PREENCHIMENTO ADEQUADO DOS REGISTROS DE ENFERMAGEM 

 

Os registros de enfermagem não estavam adequados ao consenso de orientações 

sobre anotações que a literatura preconiza. 

Marques e Silva (2007, p.151) consideram que é o enfermeiro quem agrega os dados 

e as variáveis do paciente, processando as informações que lhe permitem tomar decisões 

através dos dados registrados no prontuário. Ao processar estes dados, o enfermeiro tem 

melhor condição de tomar as decisões que irão direcionar uma assistência com maior 

qualidade e segurança.  

Os autores esclarecem que em geral, todas as informações referentes às ações são de 

grande importância para equipe de enfermagem e devem ser registradas para que as condutas 

pertinentes sejam tomadas durante o trabalho de parto resultem em uma melhor assistência. 

Assim, os dados referentes a este processo devem ser devidamente registrados no prontuário, 

pois permitem compor informações relevantes sobre os cuidados prestados à paciente. A 

Enfermagem desempenha um papel fundamental no registro e atualização destes dados.  

O parto é um período crítico e, por isso, deve ser acompanhado por um profissional 

capaz, um médico ou enfermeira obstetra. A presença de pediatra na hora do parto é indicada 

e prevista em lei. Na maioria das vezes, as mortes de mães e de bebês acontecem nas 

primeiras horas ou dias após o parto. 
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Nos registros estudados, informa que que não houve óbito materno. De acordo com o 

Datasus a taxa de mortalidade materna; o coeficiente de mortalidade materna reflete a 

qualidade da atenção à saúde da mulher. No entanto, Taxas elevadas de mortalidade materna 

estão associadas à insatisfatória prestação de serviços de saúde a esse grupo, desde o 

planejamento familiar e a assistência pré-natal, até a assistência ao parto e ao puerpério.  

Outra perspectiva é o registro do nascimento em relação ao tempo de expulsão do 

recém-nascido, tempo de expulsão e de dequitação e estado materno durante o 3º e 4º estagio 

do parto. Ademais, as condições da saída dela da sala de parto, sua higiene perineal e sua 

condição mental devem ser registrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

5.   CONCLUSÃO 
 

Este trabalho partiu de inquietações a respeito da qualidade da assistência à mulher 

no parto evidenciada através dos registros feitos pelos profissionais. Considerando que o 

período do parto e nascimento é um momento único, que tem efeitos marcantes sobre a vida 

da mãe e do bebê, no qual busquei conhecer através dos registros dos profissionais de 

enfermagem da Maternidade Pública do Município de Oriximiná, a assistência de 

enfermagem oferecida às parturientes. Os registros dos profissionais revelam poucas 

informações sobre a assistência às parturientes na unidade avançada de Oriximiná, não se 

obtendo fortes indicadores de qualidade. 

Ao conhecer através dos registros dos profissionais de enfermagem da Maternidade 

Pública do Município de Oriximiná, a assistência de enfermagem oferecida às parturientes, 

não se tem registro dos procedimentos realizados pelos profissionais na assistência à mulher 

no parto no que se refere aos cuidados maternos e fetais no parto e nascimento. Dessa forma, 

os profissionais realizam os registros de suas ações de maneira incompleta, não qualificando a 

assistência prestada. Ainda se observa o modelo biomédico como indicadores da atenção, 

centrada em dados gerais e não específicos que gerem potencialidade de indicadores de 

qualidade. 

Assim, os registros de enfermagem estão inadequados ao consenso de orientações 

sobre anotações que a literatura preconiza, não se encontrando sistematização dos cuidados, 

nem práticas de alívio da dor para as parturientes. 

Ao identificar quais cuidados são realizados pelos profissionais de enfermagem junto 

à parturiente encontramos o encaminhamento dela à sala de parto, mas não o tempo do 

período expulsivo, os procedimentos realizados até o nascimento, o exame da placenta, a 

higienização do períneo, porém são ações realizadas em todas as mulheres. Verificando se os 

profissionais estão preenchendo os registros de acordo com os preceitos legais, ainda há 

necessidade de educação continuada para adequação ao contexto atual sobre a assistência 

humanizada com presença de familiar junto à mulher.  

Ao analisar a assistência dos profissionais de enfermagem durante o parto, através 

dos registros, percebe-se que muito se tem apontado da necessidade de prover uma assistência 

humanizada ao parto e nascimento, assegurando que a equipe de saúde realize boas práticas, 

baseada em evidências, para evitar intervenções desnecessárias, e preservar a privacidade e a 

liberdade de todos os envolvidos que se fundamenta no respeito, na dignidade e autonomia 

das mulheres e das crianças.  
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Os resultados deste estudo apontam que os registros de enfermagem não qualificam a 

assistência prestada à mulher junto ao parto, visto que a parturiente não é o centro da 

assistência à sua saúde, ou seja, ela não participa de forma ativa do cuidado, e esse não tem 

registro detalhado.  

Entretanto, compreendemos o descompasso assistencial, como uma das principais 

causas que levam os profissionais de enfermagem a cometer falhas na assistência durante o 

parto. Destacamos, porém, a necessidade de profissionais qualificados e especializados para 

atuar nesse processo de atualização dos demais. 

Coincidentemente, há toda uma mobilidade para que esta realidade seja transformada. 

Neste ponto de vista, evidenciamos os esforços de políticas públicas incentivando e propagando 

melhorias no acolhimento e na humanização da assistência, como podemos exemplificar através 

do Programa de Humanização do Parto e Nascimento e na Estratégia da Rede Cegonha.  

Observamos que os registros analisados do “livro de parto”, não englobam partes 

relativas aos cuidados prestados à mulher junto ao parto. Isso demonstra que a qualidade da 

assistência prestada à parturiente na sala de parto precisa ser revista, com educação 

continuada em relação aos profissionais, pois não há informações de procedimentos e 

intervenções significativas nesse processo. 

Nesse estudo, conclui-se que é de grande importância o registro de informações 

pertinentes à mulher e à criança, porque através deles haverá uma assistência obstétrica de 

melhor qualidade e integralidade à mulher, possibilitando intervenções baseadas em 

evidências. 

Entendendo, que o preenchimento ou anotações de enfermagem se baseiam na forma 

de comunicação escrita entre a equipe sobre os cuidados prestados ao paciente, sendo esta 

como rotina do setor, no livro de parto não se observa a importância à assistência oferecida. 

Devemos então preconizar no registro de parto e nascimento informações essenciais válidas 

como indicadores da assistência de enfermagem.  

Entretanto, a falta de registro destas variáveis pode ser um fator negativo no processo 

de tomada de decisão durante o trabalho de parto, pois não permitem expressar o 

acompanhamento da cliente no parto e dessa forma distorcem os indicadores de qualidade do 

serviço de enfermagem prestado. 

Logo, como uma assistência qualificada, é imprescindível que o profissional de 

enfermagem entenda seu importante papel nesse processo, como coadjuvante,  que significa 

devolver à mulher seu lugar de protagonista no momento do parto, apoiado na capacidade 

técnica dos profissionais de saúde que a assistirem, sem intervenções desnecessárias, com 
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presença de acompanhante ao longo de todo o processo (pré-parto, parto e pós-parto) e o 

reconhecimento dos Direitos Reprodutivos que estas mulheres têm, exercidos no âmbito das 

unidades do Sistema Único de Saúde. 
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