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RESUMO 

 

Ao vivenciar a internacionalização na Espanha, através do Curso de Graduação da 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, a temática do modelo de atenção à saúde da 

mulher em seu processo de reprodução foi o foco desse estudo. A solidariedade, a proteção 

social, universal, financiado com recursos públicos provenientes de impostos e gratuitos à 

população, a exemplo de países como o Canadá, Inglaterra, Austrália, Brasil, dentre muitos. 

Assim o problema de pesquisa desenvolvido foi: Como no modelo de atenção obstétrica na 

Espanha se dá a atuação de enfermeiros obstétricos e se há pontos congruentes com o modelo 

dessa assistência no Brasil? Não se pretende a sistematização dos cuidados de enfermagem, 

mas os limites e possibilidades de atuação para que o enfermeiro desenvolva ações junto as 

mulheres no periparto. Assim sendo, o objetivo dessa pesquisa são: as congruências reveladas 

nos documentos oficiais públicos acerca da atuação do enfermeiro obstétrico no modelo 

assistencial na Espanha e no Brasil.Como objetivo geral tem-se: conhecer o modelo assistencial 

da Espanha (sistematização no sentido mais amplo) da atenção obstétrica através dos 

documentos públicos oficiais das autoridades de saúde, buscando congruências com o modelo 

brasileiro e com as diretrizes propostas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). E, como 

objetivos específicos, levantar na literatura espanhola a atenção obstétrica na qual se insere os 

enfermeiros, através dos documentos oficiais do setor saúde; descrever como está prevista a 

atuação dos enfermeiros obstétricos e, analisar as congruências da atenção obstétrica e atuação 

dos enfermeiros propostas pelo Colegio Internacional de Midwife, com o modelo brasileiro. E 

para tal, especificamente, se evidenciará o levantamento da proposta do modelo espanhol da 

assistência à mulher no periparto. Como resultados da vivencia obtida: Desenho sobre modelo 

de cuidar nacional adotado; tensões sobre o cuidado da autonomia plena do enfermeiro 

obstétrico aos diversos personagens desse cuidado; indefinição do modelo teórico adotado, 

ficando a cargo da gestão local; déficit de recursos humanos de enfermagem especializada, 

propiciando outros atores com funções e ações similares; fomento ao empoderamento feminino; 

implementação de estrutura física e incremento de equipamentos para atenção ao parto e 

nascimento. Com a elaboração desse trabalho, pelo período de dois anos foi primordial para a 

formação acadêmica já há a certeza de qual área da enfermagem a se especializar e trabalhar 

pelos próximos anos já que foi possível conhecer mais um pouco sobre a formação e assistência 

do enfermeiro obstetra no Brasil e também na Espanha. 
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ABSTRACT 

 

The experience of the internationalization in Spain through the nursing school graduation 

course Aurora de Afonso Costa. The thematic model of attention to the health of the woman in 

it’s process of reproduction was the focus of this study. Solidarity, social protection, universal, 

financed with public resources from taxes and free of charge to the population, as in countries 

such as Canada, England, Austrália and Brazil among many. So the research problem developed 

was: How in the model of obstetrical care in Spain is the work of obstetrical nurses and if there 

are points congruent with the model of this assistance in Brazil?It is not intended the 

systematization of nursing care but the limits and possibilities of action so that the nurse 

develops actions together the women in the peripartum. Therefore, the object of this research 

in the congruences revealed in public official documents about the performance of the obstetric 

nurse in the care model in Spain and Brazil. As a general objective is to know the assistance 

modelo of Spain( systematization in the broadest sense) of obstetrical care through official 

public documents of health authorities, seeking congruences with the Brazlian model and the 

guidelines proposed by the World health organization (OMS). And as specific objetives, to raise 

in the Spanish literature the obstetric attention in which the nurses are inserted, through the 

official documents of the health sector; to describe how obstetrical nurses are expected to 

perform and to analyze the congruences of obstetric care and nurses performance proposed by 

the international midwife college, with the brazilian model. Specifically, the proposal for the 

spanish model of women’s peripartum.AS a result of the experience obtained; drawing on the 

model of national care adopted: tensions over the care of the full autonomy of the obstetric 

nurse to the different characters of this care; lack of definition of the theoretical model adopted, 

being the corgo of local management; human resources déficit nursing specialized, providing 

other actors with similar functions and actions; promotion of women’s empowerment; 

implementation of the physical structure and increase of equipament for attention to childbirth 

and birth. With the elaboration of this work, for the period of two years was paramount for 

academic training, there is already certainty of which área of nursing to specialize and work for 

the next yearssince it was possible to know more about  the training and assistance of the 

obstetrician nurse in Brazil and also in Spain. 

 

 

Key words: Obstetric nursing, spanish obstetric process and stork network. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde os primeiros períodos do Curso de Graduação em Licenciatura e Bacharelado em 

Enfermagem na Universidade Federal Fluminense (UFF), as temáticas da área de enfermagem 

obstétrica e da pediatria despertavam meu interesse. Porém, foi no quinto período, na disciplina 

de Enfermagem em Saúde da Mulher I e no sexto período na disciplina de Enfermagem em 

Saúde da Mulher II, que decidi que prosseguiria estudos na área obstétrica.  

No sétimo período participei do processo seletivo para ser monitor da última disciplina 

citada, saúde da mulher II, e fui selecionado para o ano de 2017. Como já havia sido monitor 

de fisiologia humana para o Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas nos anos de 2015 e 

2016 pude perceber que com a monitoria o estudante desenvolve a atividade de iniciação à 

docência e, se aprofunda ainda mais nos conhecimentos que adquiri, cursando a disciplina.  

Além disso, desde antes de entrar na Universidade tinha objetivo de estudar na Espanha 

mesmo sem conhecer o este país. Quando minha irmã cursou Publicidade na Universidade 

Federal Fluminense, ela ficou por seis meses em Portugal e pude acompanhar de perto todo o 

processo, o que aguçou a minha curiosidade de concorrer a uma vaga em uma universidade 

espanhola. O processo de internacionalidade já me era familiar e, em janeiro de 2017 fui 

selecionado para ir para a Universidade de Málaga no ano de 2018 no período de janeiro a julho.  

Atento aos processos de mudança sugeridos pela Organização Mundial de Saúde, acerca 

do empoderamento feminino e do respeito à fisiologia do parto, numa pesquisa feita pela 

Organização não Governamental Save the Children a Espanha aparece em sétimo lugar como o 

melhor lugar para se ter um filho. A Noruega lidera o ranking ,seguida de Islândia e da Suécia. 

Mas, o que faz a Espanha aparecer em lugar de destaque? A pesquisa indica fatores como saúde 

gratuita para a gestante e o filho até os 18 anos, a baixa taxa de mortalidade materna (1 a cada 

1.200 partos) e infantil (4,5 crianças a cada 1000 nascimentos). O Brasil aparece na 12ª posição 

no grupo dos países menos desenvolvidos, atrás de nações como Cuba, Argentina, Uruguai e 

Colômbia (CLEALet al, 2014) 

Porém, a Espanha tem um dos índices mais altos de cesáreas do continente europeu – 

25% – mas não chega aos assustadores 56% da rede pública brasileira ou 88% de cirurgias 

praticadas na rede particular, de acordo com o estudo “Nascer no Brasil”, da Fiocruz, de 2014 

(CLEAL et al, 2014). 

Contudo, no sistema médico de saúde em Madri, todas as pessoas, inclusive os imigrantes 

ilegais têm direito a tratamento médico gratuito; no mínimo, à emergência. Ademais, recebem em 

casa seu cartão de saúde com o endereço da unidade básica de saúde (posto de saúde) onde deverá 
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ser atendido. A pessoa pode ir pessoalmente lá ou faz agendamento pela internet. Escolhe o horário 

preferencial e se o médico será um homem ou uma mulher. Se você não declara a preferência os 

homens são atendidos por médicos e as mulheres, por médicas. Só não é possível escolher o (a) 

enfermeiro (a). Pode-se escolher onde deseja se tratar, o médico de cabeceira e o especialista de sua 

preferência. Ou seja: se você não está satisfeito pode procurar outro. No entanto, o critério inicial é 

sempre a proximidade com a sua residência. 

Intrigou-me a questão de não poder escolher o enfermeiro. Em relação as gestantes, 

descobri, então, que na primeira consulta quando o teste de gravidez é confirmado a mulher 

recebe uma folha explicativa sobre os cuidados que deve ter durante a gestação. Porque durante 

as consultas, os médicos não explicam o que está acontecendo com o corpo da mulher ou o 

desenvolvimento do feto. Quem faz isso é a matrona, a (o) enfermeira (o)  que vai acompanhar 

a gestação mais de perto.  

Mariana Salles, em reportagem publicada na Revista Época em 02/08/2015 com a 

matéria intitulada “Brasileiras contam o que aprenderam com o parto no exterior”, ao entrevistar 

uma ginecologista espanhola, profissional atuante há 30 anos no sistema público de saúde da 

Espanha, Dra.Charo Quintana, ela diz que a bandeira que hoje se levanta na Europa é por partos 

com menos intervenções médicas, padronização e uso de medicamentos, e mais atenção ao que 

a gestante quer, sente e precisa. “É preciso disseminar a ideia de que o parto normal requer o 

mínimo de intervenções, salvo quando há complicações”, afirma.  

Segundo ela, é importante avaliar caso a caso a necessidade de procedimentos que vão 

da simples hospitalização da parturiente a passos adicionais como administração de ocitocina 

(hormônio que induz o parto e estimula as contrações), aplicação de anestesia epidural (para 

aliviar a dor) e realização de episiotomia (corte feito no períneo, região entre a vagina e o ânus, 

para facilitar a saída do bebê). “A solução para evitar o excesso de intervenções é formar 

profissionais responsáveis [parteiras e ginecologistas], que respeitem os direitos das mães e dos 

recém-nascidos a um atendimento adequado” (ÉPOCA, 2015) 

Diante disso, e tendo a possibilidade de estar naquele país, delimitei como problema de 

pesquisa a ser desenvolvido: Como no modelo de atenção obstétrica na Espanha se dá a atuação 

de enfermeiros obstétricos e se há pontos congruentes com o modelo dessa assistência no 

Brasil? Não se pretende a sistematização dos cuidados de enfermagem, mas os limites e 

possibilidades de atuação para que o enfermeiro desenvolva ações junto as mulheres no 

periparto.Assim sendo, o objeto dessa pesquisa é: as congruências reveladas nos documentos 

oficiais públicos acerca da atuação do enfermeiro obstétrico no modelo assistencial na Espanha 

e no Brasil. 
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Como objetivo geral tem-se: conhecer o modelo assistencial da Espanha (sistematização 

no sentido mais amplo) da atenção obstétrica através dos documentos públicos oficiais das 

autoridades de saúde, buscando congruências com o modelo brasileiro e com as diretrizes 

propostas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). E, como objetivos específicos, levantar 

na literatura espanhola a atenção obstétrica na qual se insere os enfermeiros, através dos 

documentos oficiais do setor saúde; descrever como está prevista a atuação dos enfermeiros 

obstétricos e, analisar as congruências da atenção obstétrica e atuação dos enfermeiros 

propostas pelo Colegio Internacional de Midwife, com o modelo brasileiro. E para tal, 

especificamente, se evidenciará o levantamento da proposta do modelo espanhol da assistência 

à mulher no periparto. 

Dessa forma, ao buscar informações sobre a temática foi visto que há no modelo 

assistencial da Espanha, três atores que assistem a mulher no ciclo gravídico puerperal: o 

enfermeiro obstétrico, a matrona e a doula. No Brasil há o enfermeiro obstétrico, a doula e a 

obstetriz, sendo o primeiro um especialista (pós-graduado) após ser bacharel em enfermagem, 

a doula que é uma pessoa cuja ocupação é acompanhar a mulher no momento do parto e 

nascimento e a obstetriz, o profissional que tem a graduação para atuação apenas no parto e 

puerpério. E, em lugares longínquos dos centros urbanos ainda encontramos as parteiras leigas, 

mulheres que acompanham parturientes pautadas em tradições e costumes. 

A relevância dessa temática encontra-se pautada na perspectiva de observação das 

práticas obstétricas na Espanha, as possibilidades de captar quais inovações existem no modelo 

por eles vivenciado e como, com taxas altas de cesariana tem se esforçado para o retorno ao 

respeito à fisiologia da mulher, ao empoderamento e protagonismo dela no momento do parto 

e nascimento.  

Durante a internacionalidade observei que o modelo vivenciado lá é de solidariedade, 

de proteção social, universal, financiado com recursos públicos provenientes de impostos e 

gratuitos à população, a exemplo de países como o Canadá, Inglaterra, Austrália, Brasil, dentre 

muitos. Nesse modelo de proteção social, em que a atenção primária à saúde está amplamente 

desenvolvida e funciona como porta de entrada ao sistema de saúde e ordenadora de cuidados 

na rede de atenção, os sistemas de saúde têm buscado estratégias, estruturas e formas de 

trabalhar de maneira mais custo-efetiva, para proporcionar atenção à saúde de qualidade aos 

usuários do serviço e suas famílias, baseados em evidências científicas atuais (FUNDO DAS 

NAÇÔES UNIDAS, 2014).  

Outra questão de suma importância é a atuação do enfermeiro obstétrico em relação à 

mulher e o trato junto a família, por que se diz “ser o melhor lugar para se ter bebê”, pois a taxa 
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de mortalidade materna é de 6 mulheres em cem mil nascidos vivos. Tem-se nesse modelo a 

Enfermagem Pratica Avançada (EPA) (BRYANT et al, 2017), que atuam na detecção de risco 

na atenção primária oferecida às mulheres com repercussão nas situações periparto. Pratica 

ainda não desenvolvida no Brasil, desenhado pelo Programa da Rede Cegonha (BRASIL, 

2011), mas não operacionalizado em todo território nacional. 

Admite-se que este estudo contribuirá para a compreensão da assistência adotada no 

modelo espanhol para a atenção à mulher no periparto, trazendo possibilidades de inovações e 

descobertas de aplicação de cuidados na assistência obstétrica oferecida pelos enfermeiros no 

Brasil. 

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

Mulher e do Recém-Nascido SIMRN/UFF CNPq, do Departamento de Enfermagem Materno-

Infantil e Psiquiátrica da EEAAC/UFF, na linha de pesquisa de no 1 - Atenção à saúde dos seres 

humanos, no ciclo vital, nas dimensões do cuidar /cuidado na saúde. 

Nesta linha 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 do 

uso de tecnologias que gerem produção de conhecimento e promoção da saúde. Com este estudo 

pretende-se assistência digna para a sociedade, melhorando a relação profissional-cliente no 

que se refere à saúde da mulher e a promoção da saúde da população feminina em comparação 

com outros modelos de atenção obstétrica à mulher no periparto.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 MODELO DE FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ESPANHA 

 

Para ser enfermeiro em Espanha é necessário possuir uma Licenciatura, neste país o 

indivíduo que finaliza o 3º grau, curso superior, recebe o título de “Licenciado” (ter curso de 

Ensino Superior), sendo que o acesso a esta formação está disponível ao fim de 12 anos de 

ensino geral (escolarização). O curso de graduação tem duração de quatro anos. 

Na lei espanhola n°44 de 21 de novembro de 2003, no artigo 4.3, emanada pela 

Ordenação dos Profissionais de Saúde da Espanha tem-se que: “os profissionais de saúde 

desenvolvem, entre outras funções nos âmbitos: assistenciais, pesquisadores, docentes, de 

gestão clínica de prevenção e de informação e educação sanitária.” E em seu artigo 7.2 são 

especificadas as funções do profissional de enfermagem: “Corresponde aos diplomados 

universitários em enfermagem: a direção, a avaliação e a prestação dos cuidados de enfermagem 

orientados a promoção, recuperação manutenção e recuperação da saúde, assim como a 

prevenção de doenças e deficiências.” Os diplomados universitários são os licenciados.   

A Organização Colegial de Enfermagem da Espanha, do Conselho Geral e de Ordenação 

da Atividade Profissional de Enfermagem admite no Real Decreto 1231 de 8 de novembro de 

2001, aprovado nos estatutos do Conselho de Enfermagem no artigo 54 que: 

 

- As funções do enfermeiro/a derivam diretamente da missão da enfermagem na 

sociedade se leva a cabo a conformidade com o Código Deontológico de Enfermagem 

Espanhola, de acordo com os critérios de qualidade e excelência profissional, esse 

mantém constantes independentemente do lugar ou do momento em que são prestados 

os cuidados de enfermagem, o estado de saúde do indivíduo e do grupo que vai ser 

atendido ou dos recursos disponíveis.  

- Incumbe a profissão de enfermeiro a responsabilidade de proporcionar de forma 

individual, em seu caso de forma coordenada dentro de uma equipe de saúde, os 

cuidados próprios de sua competência ao indivíduo, a família e a comunidade de 

forma direta, continua, integral e individualizada mediante uma formação e uma 

pratica baseada em princípios de equidade, acessibilidade, cobertura e sustentação da 

assistência. 

- Os cuidados de enfermagem compreendem a ajuda prestada pelo enfermeiro no 

âmbito de sua competência profissional a pessoas doentes ou saudáveis, e a 

comunidades, na execução de quantas atividades contribuam para a manutenção, 

promoção e estabelecimento da saúde, prevenção das doenças e acidentes, assim como 

a assistência reabilitação e reinserção social e ajuda a uma morte digna (OCE, 2001). 

 

 

  

Para ser enfermeiro especialista é necessário possuir o título de Especialista aprovado 

no programa de especialização e enquadrado na legislação vigente – Real Decreto 450/2005, 
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de 22 de abril. As especialidades em Enfermagem, todas constantes do diploma legal referido, 

que existem na Espanha são:  

a) Enfermagem Materno-Obstétrica (Enfermagem Obstétrico-Ginecológica /Matrona);  

b) Enfermagem de Saúde Mental (Enfermagem da Saúde Mental);  

c) Enfermagem Geriátrica (Enfermagem Geriátrica);  

d) Enfermagem de Trabalho (Enfermagem do Trabalho);  

e) Enfermagem Médico-Cirúrgica (Enfermagem de Cuidados Médico-cirúrgicos);  

f) Enfermagem Familiar e Comunitária (Enfermagem Familiar e Comunitária); 

g) Enfermagem Pediátrica (Enfermagem Pediátrica). 

 

O Real Decreto 450 de 2005 sobre especialidade em Enfermagem ao acrescentar que a 

constante evolução que nos últimos anos tem experimentado os conhecimentos científicos, os 

meios técnicos e o próprio sistema de saúde. Assim, como a “modificação dos padrões 

epidemiológicos, a evolução da pirâmide populacional e as necessidades de atenção e cuidados 

especializados que demandam os pacientes e os usuários do Sistema Nacional de Saúde” revela 

que a enfermagem busca conhecimento científico devido às transformações sociopolítico 

culturais naquele país. 

O decreto ainda refere que:  

 

São enfermeiros residentes aqueles que obtêm seu título de Enfermeiro Especialista e 

permanecem em unidades docentes acreditadas durante um período limitado de 

tempo, de pratica profissional programada e tutelada conforme o previsto no programa 

formativo, para obter conhecimentos, técnicas, habilidades e atitudes próprios da 

especialidade correspondente de forma simultânea e progressiva pelo residente de 

responsabilidade inerente ao exercício autônomo daquela. 

 
 

Ao consultar as diretrizes ético-legais da atenção obstétrica, foi perceptível que na 

Espanha além do Enfermeiro obstétrico (Matrona) existem também as Doulas. No decreto 

espanhol 2319 de 1960 o artigo 4° afirma-se que as matronas estão autorizadas a assistir os 

partos e puérperas ditas “normais” (baixo risco), mas não os distócicos. Quando o parto e o 

puerpério deixam de ser normais, elas são obrigadas a avisar, sem perda de tempo, com sua 

responsabilidade, a um médico. A assistência que autoriza o seu título deve ser entendida no 

sentido de ser opcional a aplicação de quantos tratamentos sejam ordenados pelo médico, na 

vigilância da gestação e com o parto e puerpério, incluindo a administração parenteral. 

A Federação da Associação de Matronas da Espanha (FAME) no documento nº 1, de 

2009, que não tem ligação com documentos gerais da Enfermagem afirma que:  



15 
 

 

A matrona é um profissional reconhecido internacionalmente em todos os sistemas 

de saúde nos quais consideram esta uma figura essencial que incide em um âmbito 

social tão importante como o da maternidade e da atenção integral durante o ciclo vital 

da mulher em todas as suas fases: saúde, reprodutiva, climatério e sexualidade.  

 

Em relação à formação das matronas a FAME relata que a Espanha em 1992 optou 

por uma formação de matrona que é acreditada a partir de um título oficial de especialista, que 

requer ter obtido, previamente, título de diplomado/ graduado universitário em enfermagem e 

ter sido avaliado positivamente e ter cursado o programa de especialidade de Enfermagem 

Obstétrica Ginecológica (Matrona) pelo sistema de residência. 

A exigência prevista do título de Diplomado/ Graduado em enfermagem determina 

que o profissional que possui essa especialidade tem uma ampla formação geral em 

enfermagem que permite que o programa de formação seja centrado nos conhecimentos teóricos 

e atividades clínicas e práticas mais estreitamente relacionadas com a especialidade de 

Enfermagem Obstétrica Ginecológica (Matrona) e com as demandas que a sociedade atual 

requer deste profissional.  

A Confederação Internacional de Matronas criou o código de ética internacional em 

1999 para melhorar a qualidade da atenção prestada às mulheres, bebês e familiares em todo o 

mundo através do desenvolvimento, a educação e da utilização adequada da 

matronaprofissional. O código afirma que: “as matronas garantem o avanço dos conhecimentos 

de parto e, se baseiam, nas atividades que protegem os direitos das mulheres como o das 

pessoas”. As matronas ainda desenvolvem e compartilham seus conhecimentos profissionais 

através de uma variedade de processos tais como a revisão de artigos e investigação clínica. 

O Boletim do Estado de 2009 que trata da especialização (residência) em Enfermagem 

obstétrica ginecológica em toda a Espanha traça o perfil de competência do enfermeiro 

especialista a partir de um programa formativo que foi se ajustando de acordo com as diretrizes 

que foram derivadas da Confederação Internacional de Matronas e também as diretrizes da 

União Européia se referindo as atividades profissionais que como um mínimo, devem ser 

realizadas pelas matronas. O perfil de competências determina que ao concluir o programa 

formativo a matrona deve ser competente e por consequência estar capacitada para: 

 

a) Participar e no seu caso liderar e dinamizar programas de saúde materno infantil, 

atenção a mulher, saúde sexual e reprodutiva. 

b) Prestar assistência ao binômio mãe-filho, no diagnostico, controle durante a gravidez 

e durante o parto auxiliando de acordo com os meios clínicos e tecnológicos 

adequados. 
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c) Prestar assistência ao binômio mãe-filho no diagnóstico e controle no puerpério 

auxiliando de acordo com os meios clínicos e tecnológicos adequados 

d) Detectar precocemente fatores de risco e problemas de saúde do binômio mãe-filho 

durante a gravidez, parto e puerpério, desenvolvendo atividades de diagnostico, 

controle, derivação e seguimento dos mesmos e caso haja necessidade, tomas=r as 

medidas de urgência oportunas. 

e) Realizar uma adequada educação em saúde para a mulher, família e comunidade, 

identificando as necessidades de aprendizagem em relação com a saúde materno- 

infantil, a saúde sexual, reprodutiva e também no climatério desenvolvendo diferentes 

programas educativos relacionados comas necessidades detectadas. 

f) Realizar aconselhamento afetivo sexuale reprodutivo à mulher, jovens e família. 

g) Detectar na mulher fatores de risco genético e problemas ginecológicos, para 

encaminhar, caso seja necessário a um profissional competente. 

h) Aplicar os princípios de raciocínio clínica, detecção de problemas, tomada de 

decisões, plano de atuação, cuidados e avaliação, adequados a diferentes situações 

clinicam no âmbito de atuação da matrona. 

i) Gerar todo o material necessário e registrar de forma efetiva as atividades realizadas. 

j) Desenvolver atividades docentes dirigidas as próprias matronas e outros profissionais 

de saúde em qualquer nível. 

k) Desenvolver atividades de pesquisa em paralelo com a melhora continua da atividade 

profissional e por tanto do nível de saúde da mulher e do recém-nascido. 

 

 

Ainda de acordo com o Boletim do Estado para se obter o título de especialista em 

Enfermagem Obstétrico Ginecológica (Matrona), as matronas residentes deverão cumprir o 

programa formativo em unidades docentes multiprofissionais de obstetrícia e ginecologia  que 

são acreditadas para a formação dessas especialistas que cumpram os requisitos geris de 

acreditarão aprovados  durante o período de dois anos , o que incluirá uma dedicação mínima a 

atividades docentes assistenciais de 3600 horas. 

Outra figura que aparece na atenção obstétrica são as Doulas. Atualmente, na Espanha, 

elas têm uma página oficial “doulas.es” na qual há muitos ícones tanto para mulheres grávidas 

buscarem doulas no país como para mulheres que querem se tornar doulas com dados de cursos 

e artigos sobre a temática. Em um desses artigos elas relatam que: As doulas são mulheres em 

sua maioria mães, acompanham a outras mulheres em seu caminho da maternidade. “Nosso 

trabalho fundamental é dar apoio, tanto físico, como emocional durante a gravidez, o parto e o 

puerpério”. Ainda que as doulas não tenham, todavia, uma formação acadêmica regulamentada, 

elas têm formação especifica que engloba “fisiologia da gestação, parto e 

puerpério,puericultura, amamentação e educação pré-natal”. 

O Código de Ética das doulas afirma que: “A doula acompanha e informa de maneira 

objetiva e baseada em evidencia cientifica, desde a escuta e o respeito. Não julga, não dá opinião 

e não toma decisões pela mulher ou sua família, respeitando sempre as decisões da mulher. Não 

projeta sua própria história nem desejos na mulher que acompanha. Tem a obrigação de estar 

atualizada e em “formação constante”. São enfáticas quando, pregam que não são profissionais 

de saúde, por tanto não diagnosticam, não propõem tratamento nem medicamentos, não 



17 
 

acompanham partos sem a presença de um profissional de saúde, não realizam exploração 

física, não controlam nem são responsáveis pelo bem-estar materno infantil. Apoiam e 

entendem que o profissional de referência na saúde sexual e reprodutiva das mulheres são as 

matronas. 

Nas visitas realizadas na maternidade do Hospital Universitário Virgen de la Victoria 

em Málaga o professor matrona que me recebeu, Cristóbal Rengel, afirmou que apesar de as 

doulas apresentarem o site relatado acima e o código de ética apresentado, na pratica elas não 

são permitidas de entrar e acompanhar as gestantes no momento do parto na maioria dos 

hospitais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

2.2 MODELO DE FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO NO BRASIL  

 

 No Brasil há as enfermeiras obstétricas, as doulas e as obstetrizes. Para o Enfermeiro 

que está se formando, existem as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação 

em Enfermagem, Medicina e Nutrição. No caso da enfermagem o perfil do formando é: 

“Enfermeiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. Profissional qualificado 

para o exercício de Enfermagem, com base no rigor científico e intelectual e pautado em 

princípios éticos”. Capaz de conhecer e intervir sobre os problemas/situações de saúde-doença 

mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação, 

identificando as dimensões biopsicossociais dos seus determinantes. Capacitado a atuar, com 

senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde 

integral do ser humano. Caso opte por ser licenciado o enfermeiro obterá Licenciatura em 

Enfermagem, capacitado para atuar na Educação Básica e na Educação Profissional em 

Enfermagem e aqui tem a ver com carreira de docente. 

As competências gerais estabelecidas são:  

 

Atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, liderança e educação permanente. 

E algumas competências e habilidades especificam: atuar profissionalmente, 

compreendendo a natureza humana em suas dimensões, em suas expressões e fases 

evolutivas; incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação 

profissional; estabelecer novas relações com o contexto social, reconhecendo a 

estrutura e as formas de organização social, suas transformações e expressões; 

desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício 

profissional; compreender a política de saúde no contexto das políticas sociais, 

reconhecendo os perfis epidemiológicos das populações. 

 

 

De acordo com a resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) n° 389 de 

2011ao enfermeiro detentor de títulos de pós-graduação (lato e strictu sensu) é assegurado o 

direito de registrá-los no Conselho Regional de Enfermagem da sua jurisdição, conferindo 

legalidade para atuação na área especifica do exercício profissional. O 3° inciso do artigo 2° 

diz que a modalidade de Residência de Enfermagem terá registro no Conselho Regional de 

Enfermagem nos moldes de especialidade conforme área de abrangência. 

O COFEN na Resolução nº 0516 de 2016 assegura que: 
 

 

 
Normatiza a atuação e a responsabilidade do Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra e 

Obstetriz(conhecida como parteira) na assistência as gestantes, parturientes, 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 o registro 
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de títulos de Enfermeiro Obstetra e Obstetriz no âmbito do Cofen/Conselhos 

Regionais de Enfermagem. 

 

 

O inciso do artigo 1°afirma que “É vedado ao Obstetriz o exercício de atividades de 

Enfermagem fora da área obstétrica, exceto em casos de urgência, na qual efetivamente haja 

iminente e grave risco de morte, não podendo tal exceção aplicar-se as situações previsíveis e 

rotineiras”. Em um parágrafo único dessa resolução é sustentado que: “O centro de parto normal 

e/ou Casa de Parto destinam-se a assistência ao parto e nascimento de risco habitual, conduzido 

pelo Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra ou Obstetriz, da admissão até a alta”. Deverão atuar de 

forma integrada as Redes de Atenção à Saúde, garantindo atendimento integral e de qualidade, 

baseado em evidências científicas e humanizado, às mulheres, recém-nascidos, seus e 

familiares e ou acompanhantes. 

Já o artigo 3° afirma que ao Enfermeiro obstétrico e Obstetriz atuando em Serviço de 

Obstetrícia, Centro de Parto Normal e/ou casa de Parto ou outro lugar onde ocorra a assistência, 

compete:  

 

I- Acolher mulheres e familiares ou acompanhantes; 

II- Avaliar todas as condições de saúde materna clínica e obstétricas, assim 

como as do feto; 

III- Garantir o atendimento à mulher no pré-natal, parto e puerpério por meio da 

consulta de enfermagem. 

IV- Promover modelo de assistência, centrado na mulher, noparto e nascimento, 

ambiência favorável ao partoe nascimento da evolução fisiológica e garantir 

a presença do acompanhante de escolha da mulher, conforme previsto em 

Lei. 

V- Adotar pratica baseadas em evidências cientificas como: oferta de métodos 

não farmacológicos de alivio de dor, liberdade de posição no parto, 

preservação da integridade perineal do momento da expulsão do feto, contato 

pele a mãe recém-nascido, apoio ao aleitamento logo após o nascimento, 

entre outras, bem como o respeito às especificidades étnico-culturais da 

mulher e de sua família; 

VI- Avaliar a evolução do trabalho de parto e as condições maternas e fetais, 

adotando tecnologias apropriadas na assistência e tomada de decisão, 

considerando a autonomia e protagonismo da mulher: 

VII- Prestar assistência ao parto normal de evolução fisiológica (sem distócia) e 

ao recém-nascido; 

VIII- Encaminhar a mulher e/ou recém-nascido a um nível de assistência mais 

complexo caso sejam detectados fatores de risco e/ou complicações que 

justifiquem  

IX- Garantir a integralidade ao cuidado à mulher e ao recém-nascido por meio 

da articulação entre os pontos de atenção considerando a Rede de Atenção à 

Saúde e os recursos comunitários disponíveis  

X- Registrar no prontuário da mulher e do recém-nascido as informações 

inerentes ao processo de cuidar, de forma clara, objetiva e completa; 

XI- Emitir a declaração de nascido vivo conforme a Lei n°12.662, de 5 de junho 

de 2012 que regula a expedição e a validade nacional da Declaração de 

Nascido Vivo; 

XII- Prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias 

ao acompanhamento e avaliação do processo de cuidado. 
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XIII- Promover educação em saúde, baseado nos direitos sexuais, reprodutivos e 

da cidadania; 

XIV- Participar do planejamento de atividades de ensino e zelar para que os 

estágios de formação profissional sejam realizados em conformidade com a 

legislação de Enfermagem vigente; 

XV- Promover, participar e/ou supervisionar o processo de educação permanente 

e qualificação da equipe de enfermagem, considerando as evidencias 

cientificas e o modelo assistencial do Centro de Parto Normal ou Casa de 

Parto, centrado na mulher e na família. 

XVI- Participar de comissões atinentes ao trabalho e a filosofia do Centro de Parto 

Normal ou Casa de Parto, como: comissão de infecção hospitalar, de 

investigação de óbito materno e neonatal, de ética, entre outras; 

XVII- Participar de ações interdisciplinares e intersetoriais, entre outras, que 

promovam a saúde materna e infantil; 

XVIII- Notificar todos os óbitos maternos e neonatais aos Comitês de Mortalidade 

Materna e Infantil/ Neonatal da secretaria municipal e/ou Estadual de Saúde, 

em atendimento ao imperativo da Portaria GM/MS n°1.119, de 05 de junho 

de 2008, outra que a substitua; 

 

Também no Brasil aparece a figura das doulas que possuem uma página chamada 

“doulas.com”. Na qual se pode encontrá-las pelo país e há informações e artigos sobre a 

temática. E um desses é reafirmado que: “A doula não executa qualquer procedimento médico, 

não faz exames, não cuida da saúde do recém-nascido”. Ela “não substitui qualquer um dos 

profissionais tradicionalmente envolvidos na assistência ao parto”. Também não é sua função 

discutir procedimentos com a equipe ou questionar decisões. 

Sobre o parto propriamente dito: antes do parto ela orienta o casal sobre o que esperar 

do parto e pós-parto. Explica os procedimentos comuns e ajuda a mulher a se preparar, física e 

emocionalmente para o parto, das mais variadas formas. Durante o parto a doula funciona como 

uma interface entre a equipe de atendimento e o casal. Ela explica os complicados termos 

médicos e os procedimentos hospitalares e atenua a eventual frieza da equipe de atendimento 

num dos momentos mais vulneráveis de sua vida. “Ela ajuda a parturiente a encontrar posições 

mais confortáveis para o trabalho de parto e parto, mostra formas eficientes de respiração e 

propõe medidas naturais que podem aliviar as dores, como banhos, massagens, relaxamento, 

etc. Após o parto ela faz visitas à nova família, oferecendo apoio para o período de pós-parto, 

especialmente em relação à amamentação e cuidados com o bebê”. 

Relatam também o papel da doula, que não substitui o pai (ou o acompanhante escolhido 

pela mulher) durante o trabalho de parto, muito pelo contrário. O pai muitas vezes não sabe 

bem como se comportar naquele momento. Não sabe exatamente o que está acontecendo, 

preocupa-se com a mulher acaba esquecendo-se de si próprio. Não sabe, necessariamente, que 

tipo de carinho ou massagem a mulher está precisando nessa ou naquela fase do trabalho de 

parto. Eventualmente, o pai sente-se embaraçado ao demonstrar suas emoções, com medo que 

isso atrapalhe sua companheira. Um dos papeis da doula é ajudá-lo a confortar a mulher.  
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Percebe-se então, congruências na atenção obstétrica do Brasil e da Espanha no que 

tange as possibilidades de atenção profissional/ocupacional que envolve a mulher no periparto. 

Contudo, há de se ter em mente que há uma rede de atenção sistematizada que favorece ações 

e linhas de ações na atenção obstétrica. Nesse sentido, conhecer a rede de atenção é 

fundamental. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1- TIPO E ABORDAGEM 

 

Trata-se de pesquisa exploratória, documental, descritiva com abordagem qualitativa 

que pretendeu conhecer, através de documentos oficiais as congruências acerca da atuação do 

enfermeiro obstétrico nos modelos assistenciais da Espanha e do Brasil.  

Foi exploratória, pois promoveu esclarecimento e aproximação da temática 

possibilitando sua descrição e conhecimento. Para Kaurk, Manhães, Medeiros (2010), uma 

pesquisa com abordagem qualitativa: “Não requer o uso de técnicas estatísticas. O ambiente 

natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento chave”.  

Propôs-se inicialmente uma pesquisa documental do modelo de atenção obstétrica e da 

Espanha e do Brasil em documentos, artigos, leis e decretos que possibilitavam conhecer e 

identificar o modelo e a atuação do enfermeiro obstétrico.  

A metodologia da pesquisa documental é muito parecida com a pesquisa bibliográfica, 

porém tem objetivos bem específicos. Baseia-se na análise de conteúdos de diversos formatos 

de documentos, como é o caso deste trabalho, com o objetivo de desenvolver respostas 

quantitativas ou qualitativas acerca de um fenômeno especifico (GIL et al., 2009).  De acordo 

com Gil et al. (2009), a pesquisa documental se desenvolve em seis etapas, sendo elas: 

determinação do objetivo, identificação da fonte, localização da fonte e identificação dos 

materiais, tratamento dos dados, construção lógica e redação do trabalho. 

No caso deste trabalho os dados que tratam do Brasil foram colhidos nos portais do 

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), Ministério da Saúde (MS), Conselho Regional de 

Enfermagem (COREN) e Associação Brasileira de Enfermagem Obstetrica e Neonatal 

(ABENFO). Já os documentos espanhóis foram obtidos com o auxilio do Professor Cristóbal 

Rangel que possuía a maioria dos documentos oficiais (sejam nacionais, locais e boletins 

oficiais que correspondem ao Diário Oficial da União) como por exemplo, Diario oficial 

espanhol e protocolos assistenciais de enfermagem obstétrica que tratam de assistência de 

enfermagem obstétrica, pois a regulação é nacional e não local. 
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3.2- CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DO ESTUDO 

 

Diante do objetivo desse estudo acerca da atuação do enfermeiro acerca na atenção 

obstétrica através dos documentos públicos oficiais das autoridades de saúde da Espanha, 

buscando congruências, o levantamento da produção científica foi realizado pela internet, pelas 

páginas do Ministério da Saúde do Brasil, Ministério da Saúde e Serviços sociais e Igualdade 

da Espanha, no período temporal de 2013 a 2018. 

 

3.3- COLETA E ANÁLISE DOS DADOS  

 

Ocorreu no 1º semestre de 2017. Durante esse período foi feito o levantamento 

bibliográfico, leitura dos documentos éticos legais da enfermagem espanhola. Os resultados 

obtidos foram analisados por meio da técnica de análise temática do conteúdo (BARDIN, 

2011), buscando congruência entre os atos regulatórios e as ações que competem aos 

enfermeiros em relação a assistência obstétrica na Espanha e as atribuições propostas pelo 

Colégio Internacional de Midwife(ICM). 

 

3.4- ASPECTOS ÉTICOS  

 

Por ser pesquisa documental, os dados obtidos são públicos e não envolvem seres 

humanos. Então, não houve necessidade de ter aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa para a 

utilização dos dados. 
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4- OS RESULTADOS 

 

4.1- VIVÊNCIA DA INTERNACIONALIDADE EM MÁLAGA 

 

Ao chegar em Málaga, em janeiro de 2018, tive o auxílio de uma professora chamada 

Remedios Fernández Amores que é matrona e uma das professoras titulares da Faculdade de 

Enfermagem, onde estudei  até julho deste mesmo ano. Essa professora me encaminhou para 

outro professor que é preceptor de estagio e também funcionário de um dos hospitais 

universitários da cidade, o Hospital Universitário Virgen de la Victoria chamado Cristóbal 

Rengel Diaz. Foi possível realizar três visitas a maternidade deste hospital sempre 

acompanhado do professor matrona Cristóbal Rengel. Nessas visitas consegui verificar e 

acompanhar o papel do enfermeiro obstetra (matrona) na atenção ao parto normal, no pré, trans 

e pós-parto, em todos os momentos foi impressionante a autonomia do enfermeiro para com a 

gestante e a puérpera.  

 A maternidade fica em um dos andares do hospital, sendo bem ampla e consta de um 

posto de enfermagem central e nos corredores laterais ficavam os quartos que eram individuais 

ou duplos todos bem equipados e com banheiros adaptados, nessa área ficavam as mulheres 

que eram direcionadas para o pré e pós-parto. A equipe constava de um enfermeiro matrona, 

três técnicas de enfermagem e também um médico obstetra. Próximo ao posto de enfermagem 

ficavam as salas de parto que eram oito, para chegar a elas haviam dois acessos um para 

funcionários e outro para familiares que eram dois corredores distintos entre si. Todas as salas 

de parto eram equipadas com computadores para os profissionais terem acesso a dados das 

pacientes e próximo ao corredor dos funcionários havia uma outra salana qual ficava a equipe 

medica e onde os recém-nascidos eram examinados pelos pediatras. A equipe das salas de parto 

eram grande e faziam parte dela cinco matronas, além de técnicos, residentes para matronas e 

também a equipe médica.  

 O professor Cristóbal e uma residente matrona me guiaram pelo pré e pós-parto, e foram 

me explicando como era a assistência a gestante e a puérpera nesse hospital. Ao ser questionado 

se havia a presença de doulas o enfermeiro disse que não era permitido no hospitale também 

em outros a presença destas durante o trabalho de parto normal e ficou surpreso quando relatei 

que em algumas maternidades no Rio de Janeiro permite-se que doulas conduzam o parto.  

Eles me convidaram para acompanhar a visita feita diariamente aos quartos e foi 

surpreendente a estrutura dos quartos e que mesmo o hospital sendo público, era perceptível 

que todas as classes sociais buscavam o serviço, desde as pessoas mais simples até as com maior 
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poder aquisitivo. Todos os quartos tinham um painel com a opção com necessidade de cadastro 

e pagamento, acesso a Wifi e também acesso a TV.  

A visita que mais me chamou a atenção foi a uma puérpera que estava acompanhada do 

esposo. Essa mulher havia tido uma perda fetal, e foi admirável ver a atenção que receberam 

do enfermeiro e da residente que antes de entrarmos no quarto me avisaram dessa paciente e 

prepararam e imprimiram no posto de enfermagem um material sobre perda materna e paterna.  

Ao entrarmos no quarto, demos toda a atenção para a mãe e o pai entregando o material 

impresso e foi explicado a importância de viver e passar pelo luto e aconselhados a frequentar 

um grupo de apoio acerca da perda, que acontecia sempre mensalmente no hospital e a presença 

de psicólogo a disposição caso o casal necessitasse e também um apoio na atenção básica.  

 

 

Enfermeiro-Matrona Cristóbal e a equipe da maternidade do Hospital Virgen de la Victoria 

                                  (todas as fotos foram devidamente autorizadas) 

  

Após a visita do pré e pós-parto o professor Cristóbal me encaminhou para o trans-parto. 

Nesse local consegui vivenciar dois partos normais acompanhados exclusivamente por um 

enfermeiro obstétrico e por uma residente em enfermagem obstétrica, e também toda a 

humanização realizada junto à mulher e seu acompanhante durante o parto, a utilização de 

métodos não farmacológicos como, por exemplo: a bola e também massagem feitas pelo 

acompanhante ou pelo enfermeiro. 

 Fiz alguns questionamentos ao professor Cristóbal sobre a assistência ao parto. Em 

relação ao fluxo da assistência de enfermagem até a chegada da mulher grávida chega ao 

Hospital Virgen de la Victoria. O enfermeiro me disse que as mulheres são acompanhadas 

durante a sua gestação pela atenção primaria e tem suas consultas para a realização da 

ultrassonografia no hospital por um ginecologista. Na 39ª semana se programam as visitas para 

monitorização fetal no hospitale quando estão em trabalho de parto se dirigem para as urgências 
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do hospital. Se é uma gravidez a termo e sem patologias uma avaliação é feita pela matrona 

que indica para onde a gestante deve ir (diretamente a sala de parto se está em trabalho de parto 

ou se vai para a maternidade se está em fase latente. A matrona no Hospital Virgen de la 

Victoria não pode enviar a mulher para casa se ela não está em trabalho de parto tem que ser 

feita pelo médico. Porém, há hospitais que tem protocolos que permitem que a matrona realize 

essa ação. 

 Quando questionado sobre se a matrona recebe a gestante no hospital o professor me 

disse que, se a mulher está com 34 semanas ou mais é a matrona que a recebe no hospital, se 

não, é o médico que a recebe no hospital. Outra pergunta foi em relação ao pós-parto a mulher 

e seu filho fazem as consultas de puerpério e puericultura na atenção primaria próximo a suas 

casas com uma matrona? Ele me disse que recomendam que a mulher e seu filho durante a alta 

sejam acompanhados pela matrona da atenção básica que os acompanhava antes do 5º dia e das 

6 semanas. O acompanhamento do bebê é feito pelo pediatra e pela enfermagem no programa 

Criança saudável (Niño Sano).   

Em relação a maternidade do hospital visitado, argumentei se a equipe de enfermagem 

tinha uma prescrição de enfermagem? A resposta foi de que a enfermagem na Espanha ainda 

não tem reconhecida a sua faceta prescritora. Está sendo desenvolvida uma legislação, mas 

sempre é recorrida pelos médicos, deixando-a em suspenso.  

Entretanto, extra-oficialmente, prescreve-se analgésicos, anti-inflamatórios e a 

matrona, especificamente, as medicações necessárias a assistência a parturiente: ocitocina, 

ergotamina (em caso de hemorragia), referiu não existir uma cobertura legal para realizá-lo, 

mas se faz de fato e os médicos permitem, isso está sendo um problema atual de variabilidade 

da prática clínica.  

A última pergunta foi se há alguma teórica de enfermagem que a equipe da maternidade 

segue, como por exemplo Leininger ou também NANDA-NIC-NOC para diagnósticos, 

cuidados e intervenções. Ele relatou que a gestante ao ingressar na maternidade é feita uma 

valorização pelo modelo de Virginia Henderson, ou por padrões funcionais de Marjory Gordon 

são os dois que mais se utilizam, mas no hospital Virgen de la Victoria o mais utilizado é o de 

Henderson. Após isso, se planifica com NANDA-NIC-NOC e é feita uma reavaliação dos 

NOCs por turnos. 
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Fachada do hospital Virgen de la Victoria 

 

 

Quarto de pré e pós-parto (modelo cama PPP, com divisória por cortinas, assegurando privacidade) 

Não se observa aqui uma cadeira para o acompanhante, conquanto ele fique presente na unidade. 
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Sala de parto 

 

Aqui no canto a direita a presença da cadeira do acompanhante, banqueta, bola, aparelho de cardio 

tocógrafo, bicos de aspiração e oxigênio, suporte de soro, cama PPP, canto a esquerda atendimento para o recém- 

nascido com balança digital e aquecimento. Percebe-se que a unidade está montada para risco habitual e alto risco 

controlável. 
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4.2 VIVÊNCIA DO MODELO BRASILEIRO 

 

 A vivência aqui relatada encontra-se fundamentada nos cenários de assistência 

obstétrica que são diversos. Por esse motivo me ative apenas aos atos regulatórios e não a 

imagens pois, em nosso modelo existem as maternidades estruturadas no modelo biomédico, 

os centros de partos interinstitucionais e as casas de parto, todos com atuações de enfermeiros 

e enfermeiros obstétricos.  

No Brasil a Resolução do Cofen nº223-1999, de acordo com, Pereira, Progianti e Alves 

(2010), que dispõe sobre a atuação de Enfermeiros na Assistência à Mulher no Ciclo Gravídico 

Puerperal. Tem em seus três primeiros artigos:  

 

Art. 1º - A realização do Parto Normal sem Distocia 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: 

a) assistência de Enfermagem à gestante, parturiente e puérpera; 

b) acompanhamento da evolução e do trabalho de parto; 

c) execução e assistência obstétrica em situação de emergência. 

 

Art. 3º - Ao Enfermeiro Obstetra, Obstetriz, Especialistas em 

Enfermagem Obstétrica e Assistência a Saúde da Mulher, além das 

atividades constantes do artigo 2º, compete ainda:  

a) assistência à parturiente e ao parto normal;  

b) identificação das distocias 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; 

c) realização de episiotomia, episiorrafia en aplicação de anestesia 

local, quando couber;  

d) emissão do Laudo de Enfermagem para Autorização de Internação 

Hospitalar,  

e) acompanhamento da cliente sob seus cuidados, da internação até a 

alta. 

 

 A partir da década passada, começou a se distribuir pelo Brasil um modelo de assistência 

obstétrica recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que modifica o olhar do 

profissional de saúde sobre a parturiente e sua família, trata-se dos Centros de Parto Normal 

(MACHADO, PRACA, 2006). Esses centros atendem normas preconizadas pelo Ministério da 

Saúde, conforme Portaria no 985/99 GM (BRASIL, 2001). São unidades de acolhimento ao 

parto normal, fixadas fora do centro cirúrgico obstétrico, que aplicam práticas recomendadas, 

mas que se diferenciam dos serviços tradicionais de obstetrícia. Tem como objetivo resgatar o 

direito à privacidade e à dignidade da mulher para dar à luz num local semelhante ao seu 
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ambiente familiar, permitindo um trabalho de parto ativo e participativo e, ao mesmo tempo, 

garantindo e oferecendo recursos tecnológicos apropriados. Esses locais ainda permitem a 

parturiente receber seus acompanhantes (OMS, 1996).  

No entanto, é importante salientar que, mesmo comprovado sua eficácia, esse modelo 

de Centros de Parto Normal ainda é gerador de oposições entre profissionais da área da saúde, 

os quais não admitem que a assistência obstétrica apresentada nessas unidades, seja coesa com 

a proposta de atenção integral à mulher em processo de trabalho de parto (MACHADO; 

PRACA, 2006). 

As Casa de Parto ou Centro de Parto Normal foram revalidadas na Resolução nº 

524/2016 dispõe sobre a atuação e a responsabilidade do Enfermeiro, Enfermeiro obstetra e 

obstetriz na assistência as gestantes, parturientes, puérperas e recém-nascidos nos serviços de 

obstetrícia, centro de parto normal/ casa de parto e outro local onde ocorra a assistência.  No 

seu segundo inciso afirma que: “É vedado ao obstetriz o exercício de atividades de enfermagem 

fora da área obstétrica, exceto em casos de urgência onde efetivamente haja grave risco de 

morte não podendo ser aplicado a situações previsíveis.” 

 O 3º inciso afirma que para a atuação do enfermeiro generalista nos serviços de 

obstetrícia e nos centros de parto normal e para o registro do título de obstetriz e os de pós 

graduação de enfermeiro obstetra no COFEN são estabelecidos critérios mínimos de 

qualificação praticam de obstetrícia que deve ser comprovada por meio de documento oficial 

da autoridade que expediu o diploma: “I- realização de no mínimo 15 consultas de enfermagem 

pré natal; II- Realização de no mínimo 20 partos com acompanhamento completo do trabalho 

de parto, parto e pós parto; III- Realização de no mínimo 15 atendimentos ao recém nascido na 

sala de parto” 

 Muito embora tenha havido um incremento para formação de enfermeiros obstétricos 

no país a partir de 2011 com o advento da Rede Cegonha, esse espaço de trabalho não está 

assegurado para os especialistas. Não há previsto nos modelos de contrato vagas especificas 

para esses especialistas, o que torna o processo de trabalho confuso e fragmentado, confundindo 

a população entre o que há posto para um generalista e o que há posto para um enfermeiro 

obstétrico na atenção a mulher no parto e nascimento. 
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5-ANÁLISE DE CONGRUÊNCIAS ENTRE OS MODELOS DE ASSISTÊNCIA 

 

5.1 QUANTO A CIDADANIA 

 

O Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM) (BRASIL, 2013) é estruturado 

em capítulos, sendo eles: igualdade no trabalho e autonomia econômica; educação para 

igualdade e cidadania; saúde integral das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos; 

enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres; fortalecimento e participação 

das mulheres nos espaços de poder e decisão; desenvolvimento sustentável com igualdade 

econômica e social; direito à terra com igualdade para as mulheres do campo e da floresta; 

cultura, esporte, comunicação e mídia; enfrentamento do racismo, sexismo e lesbofobia, e 

igualdade para as mulheres jovens, idosas e mulheres com deficiência.De interesse para o 

monitoramento e acompanhamento da PNAISM está o Capítulo III, que trata da saúde e dos 

direitos sexuais e direitos reprodutivos. 

Na Espanha nos últimos anos a atenção a gravidez, parto, puerpério e neonatal é 

perceptível uma mudança com o potencial da Atenção primária e a união dos serviços de saúde 

ao respeito à cidadania, o que fez com que as comunidades autônomas fossem introduzindo 

alterações na atenção baseando-se em protocolos clínicos, normas e projetos a nível 

institucional para favorecer as desmedicalização do processo. Além disso, com o 

desenvolvimento e implementação do Estratégia de Atenção ao Parto Normal,as comunidades 

autônomas têm avançado também adequando o modelo de atenção com evidencias cientificas 

para conseguir maior humanização no processo(ESPAÑA, 2010. 

Geralmente, a atenção a gravidez e puerpério em unidades especificas de atenção à 

saúde sexual e reprodutiva na atenção primaria facilita o acesso da mulher ao serviço e garante 

a igualdade. Para conseguir isso é necessário unificar os critérios de evidencia cientifica, custo-

benefício por conta da alta variabilidade assistencial que existe hoje em dia. Nos casos de 

atenção ao puerpério e neonatal alguns centros optam por uma internação hospitalar mais longa. 

Outros, porém implantaram um sistema de alta precoce facilitando assim o acesso da mulher a 

consulta na atenção primaria pela matrona, pediatra e enfermeiro para um acompanhamento 

desde o início que permita prevenir o problemasou detectá-los e tratar a tempo (ESPAÑA, 

2010).  
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5.2 QUANTO AO EMPODERAMENTO FEMININO 

 

Na Espanha a participação das mulheres usuárias na tomada de decisões é contemplada 

pelas Estratégias de Atenção ao Parto Normal como uma das suas linhas de cuidado.Com 

respaldo de evidencias cientificas destaca-se o papel principal que desempenham as mulheres. 

Esta filosofia se estende ao processo de gravidez, puerpério e atenção ao recém-nascido.  A 

Estratégia Nacional de Saúde Sexual e Reprodutiva mantém essa prioridade como fio condutor 

transversal para todo o processo de cuidar, propondo a necessidade de oferecer as mulheres 

desde o começo da gestação a informação adequada e o acompanhamento por profissionais 

especialistas que facilitem a participação ativa das mulheres (ESPAÑA, 2010). 

Empoderaras para desenvolver a capacidade de reconhecimento da evolução do 

processo de opinar, de discutir com os profissionais que as atendem acerca de seus cuidados, 

favorece a tomada de decisões adequadas compreendendo as informações e opções 

contribuindo para aumentar a sua segurança e gerar uma relação mais igualitária baseada em 

conhecimentos e expectativas de ambos(ESPAÑA, 2010). 

Além de tudo deve-se oferecer informação sobre a organização e os recursos com que o 

serviço conta e os procedimentos estabelecidos em seus protocolos já que as usuárias que 

participam junto aos profissionais nas decisões se sentem mas satisfeitas com a atenção recebida 

e com os resultados obtidos. A co-responsabilidade nas decisões, na pratica faz com que haja 

um maior respeito pelas preferências das usuárias e uma maior valorização do papel 

profissional. No consenso e na tomada de decisões conjunta se clarificam as opções e se expõe 

crenças, valores, temores e experiências que constituem um vínculo de respeito e 

reconhecimento mutuam na relação usuária – profissional, que se manifesta em uma grande 

satisfação destas e uma redução de denúncias e demandas (ESPAÑA, 2010). 

Já no Brasil, durante todo o processo de parturição, os profissionais de saúde têm 

obrigação ética e legal de oferecer-lhe informações claras e completas sobre o cuidado, 

tratamentos e alternativas e de dar à gestante a oportunidade de participar das decisões com 

base nas informações recebidas (COSTA, MEDEIROS, LIMA et al, 2013; SILVA, 

NASCIMENTO, COELHO, 2015).  

O enfermeiro como integrante da equipe de saúde, deve reconhecer a gestante como 

alguém que possui vontades, desejos e necessidades, portanto, ele precisa proporcionar-lhe, 

ainda no pré-natal, o acesso às informações com as melhores evidências científicas para que o 

processo de decisão dessa mulher seja livre e verdadeiro, favorecendo dessa forma, o seu 

empoderamento (SODRÉ, MERIGHI, BONADIO, 2012).  
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O processo de Empoderamento tem o objetivo de fortalecer a participação e os direitos 

das gestantes e favorecer o desenvolvimento de seus conhecimentos a respeito das decisões do 

parto. Esse desenvolvimento nem sempre é automático, por isso existe a necessidade de ações 

estratégicas para sua obtenção. Nesta perspectiva, as ações educativas são fatores bastante 

relevantes, pois proporciona confiança na relação profissional-gestante, tornando-a mais 

harmoniosa, reduzindo a subordinação e favorecendo o protagonismo das mulheres 

(PROGIANTI, COSTA, 2012; SILVA, NASCIMENTO, COELHO, 2015).  

A PNAISM considera a diversidade dos 5.561 municípios, dos 26 Estados e do Distrito 

Federal, que apresentam diferentes níveis de desenvolvimento e de organização dos seus 

sistemas de saúde e tipos de gestão. É acima de tudo uma proposta de construção conjunta e de 

respeito à autonomia dos diversos parceiros, entes fundamentais para a concretização das 

políticas. Enfatizando a importância do empoderamento das usuárias do SUS e sua participação 

nas instâncias de controle social. (CASTRO; SIMONETTI; ARAÚJO, 2015) 

O Ministério da Saúde lançou em 2011, por meio da Portaria nº 1.459 de 2011, a Rede 

Cegonha, visando implementar uma rede de cuidados para assegurar às mulheres o direito ao 

planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério. Nessa 

rede de cuidados, enfatiza-se a atuação do enfermeiro como o agente para a efetivação do 

acolhimento, vínculo e práticas humanizadas (BRASIL, 2012; PIO; OLIVEIRA, 2014). No 

Brasil ainda há uma luta constante para a mulher conseguir externalizar o seu empoderamento 

para que possa decidir sobre sua saúde por si própria. 

As relações de gênero impostas na sociedade brasileira ainda apresentam alto índice de 

desinformação das mulheres sobre suas decisões acerca da corresponsabilidade que podem 

assumir sobre si mesmas, trazendo vulnerabilidade passiva no que tange ao processo de seu 

ciclo reprodutor. Os enfermeiros muitas das vezes ficam limitados em seus processos de 

favorecimento ao empoderamento devido ao aparato que envolve a mulher que admite que 

outros tomem decisões sobre ela. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3- QUANTO A ESTRUTURA FÍSICA 
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Em uma Maternidade Espanhola podem se diferenciar, basicamente, dois tipos de 

unidades: sequenciais (salas de dilatação, paritórios, salas de recuperação pós parto) e 

integradas (unidades de trabalho de parto, parto e recuperação –UTPR). Ainda que sejam 

infrequentes na Espanha(maior freqüência nos Estados Unidos da América e Reino Unido), as 

UTPR são introduzidas rapidamente, por ocorrer uma interferência menos com os 

requerimentos de fisiologia do parto e oferecendo maior comodidade e privacidade para as 

mulheres e seus acompanhantes (SOCIAL et al., 2009). 

As UTPR no Reino Unido estão estruturadas para abrigar a mulher, o RN e o 

acompanhante até a alta hospitalar da mulher- geralmente as 36-48horas pós-parto, ainda que 

existam experiências de alta precoce(8 horas). No caso das UTPR desenhadas na Espanha e 

prevista uma ocupação neste local até o alumbramento, a adaptação do RN no meio extra-

uterina, o contato pele a pele e completar a primeira mamada, assim como também a fase de 1-

2 horas de recuperação materna, para passar posteriormente a uma cama de hospitalização 

convencional na unidade obstétrica  (SOCIAL et al., 2009).  

Ainda na Espanha existem dois tipos de cama para as mulheres, a cama do leito que é 

uma cama normal e a cama da sala de parto que é uma cama PPP (pré parto, parto e pós-parto). 

Enquanto no Brasil de acordo com Brasil (2011) na portaria Nº 1.459: “O quarto PPP é 

individual com banheiro exclusivo, a fim de garantir privacidade da parturiente e seu 

acompanhante”. Em algumas maternidades a maioria das camas que as mulheres ficam na 

enfermaria já são PPP. Ou seja, a mulher pode parir no próprio leito que ela está desde que 

internou se sentindo na maioria dos casos mais à vontade para o trabalho de parto nesse tipo de 

cama. Diferentemente se fosse o caso de ter dois tipos de cama como é na Espanha a mulher e 

teria que sair do seu leito e se dirigir a outro somente para parir e depois retornar para o mesmo 

leito e enfermaria ou não já que há casos de enfermarias de gestantes e puérperas. 
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Quarto com iluminação natural 

 

 

Quarto com iluminação artificial e banheiro 

 

Há atos regulatórios no Brasil acerca da infraestrutura: RDC/ Anvisa no 36, de 3 de 

junho de 2008; RDC/ Anvisa no 50, de 21 de fevereiro de 2002; Portaria GM/MS no 1.091, de 

25 de agosto de 1999; Portaria GM/MS no 3.432, de 12 de agosto de 1998; Portaria GM/MS 

no 2.048, de 5 de novembro de 2002; Portaria GM/MS no 1.071, de 4 de julho de 2005; Portaria 

GM/MS no 2.418 de 2 de dezembro de 2005. 

Contudo, no estudo “Nascer no Brasil” diz-se que o panorama indica grandes 

inadequações da estrutura hospitalar que podem interferir na qualidade do processo de 
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assistência ao parto e ao nascimento, com potencial para aumentar a ocorrência de desfechos 

desfavoráveis para as mulheres e os recém-nascidos. Tal estudo apontou que o conjunto de 

equipamentos mínimos necessários para atendimentos de emergência para a mulher foi 

declarado como disponíveis em todos os hospitais da rede privada, e nos estabelecimentos 

públicos e mistos esta situação se restringiu aos de maior complexidade. Já em relação aos 

equipamentos de emergência para o recém-nascido, parcela mais significativa de hospitais não 

apresentou o conjunto completo dos equipamentos relacionados. A conjuntura é preocupante, 

sobretudo nos públicos e mistos de menor complexidade localizados no Norte/Nordeste, fato 

que pode refletir ainda nos níveis de mortalidade neonatal. “Há uma grande proporção de 

estabelecimentos muito mal equipados e sem profissionais especializados, e os resultados 

apontam ainda que a disponibilidade de hospitais de maior complexidade é mais iníqua em 

comparação com os de menor complexidade”. Isso remete a uma enorme preocupação acerca 

de como a atuação do profissional enfermeiro fica implicada na ausência de infraestrutura aqui 

no Brasil.  

Entretanto, após sete anos, foi publicado as Orientações para Elaboração de Projetos 

Arquitetônicos Rede Cegonha: ambientes de atenção ao parto e nascimento do Ministério da 

Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas 

(BRASIL, 2018) que em sua página 08, mostra essa foto, na qual ressaltamos não ser realidade 

limitada em nosso país. 

 

 

 

Fonte: Centro de Parto Normal do Hospital Regional Tibério Nunes – Floriano/PI. Foto cedida pelo estado do Piauí. (BRASIL, 
2018, p.08) 
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 Ademais, encontramos modelos de centro de partos  cujo conceito de centro de parto 

normal é Unidade destinada à assistência ao parto de risco habitual, pertencente a um 

estabelecimento hospitalar, localizada nas suas dependências internas ou externas. Com os 

seguintes modelos: Centro de parto normal intra-hospitalar – CPNi, localizado nas 

dependências internas do estabelecimento hospitalar e centro de parto normal peri-hospitalar 

(CPNp) localizado nas imediações do estabelecimento hospitalar de referência, a uma distância 

que deve ser percorrida em tempo inferior a 20 minutos do respectivo estabelecimento, em 

unidades de transporte adequadas. Dessa forma, o CPNp deverá ser composto por cinco quartos 

pré-parto/parto/pós-parto (PPP) e o CPNi poderá ter três ou cinco quartos PPP, classificados 

para fins de habilitação no Ministério da Saúde, como CPNi Tipo 1 ou CPNi Tipo II. (BRASIL, 

2018). 
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              Acima as dimensões preconizadas para a construção de CPNs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acima as dimensões estabelecidas e propostas para construções de CPNs no Brasil. (BRASIL, 

2018), ainda não foram amplamente adotadas pelas unidades de saúde e destaca-se a atenção 

livre para deambulação em quadro de importância no documento: 
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Fonte: (BRASIL, 2018) 

 

5.4- QUANTO AO FLUXO DE ATENÇÃO E PERCURSO DA MULHER 

 

Em relação ao modelo espanhol o fluxograma percurso da mulher gestante prevê que os 

profissionais que desenvolvem a atividade (QUEM), a atividade ou o serviço que realizam 

(QUE), suas características de qualidade (COMO) e a sequência lógica de realização 

(QUANDO)   

O fluxo encontra-se na página seguinte. 
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QUIÉN-DÓNDE-QUÉ-CÓMO y CUÁNDO 

 

Quadro extraído do manual PROCESO ASISTENCIAL INTEGRADO EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 

Edita: Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 2014 
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Legendas: PAI: processo assistencial integrado AP: atenção primaria AH: atenção hospitalar SAC- AP: serviço de 

atenção a cidadania na atenção primaria SG: semana de gestação  

 

  

 

Fonte: Orientações para Elaboração de Propostas da Rede Cegonha, 2012. 

 

Os fluxos de Brasil e Espanha são similares em alguns pontos como, por exemplo, o 

fato de possuírem em seus portais oficiais governamentais os fluxogramas com todo o percurso 

da mulher desde quando descobre que está grávida até a sua saída com o seu filho do hospital 

ou casa de parto. No entanto, na Espanha como foi afirmado pelo Professor Enfermeiro 

Cristobal Rangel na pratica hospitalar a equipe de enfermagem utiliza quando a paciente 

ingressa na maternidade são realizadas avaliações pelo modelo de Henderson ou também por 
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padrões funcionais de Marjory Gordon. Após essas avaliações de planifica os dados avaliados 

e se aplica a metodologia NANDA NIC e NOC e a cada plantão são reavaliados os NOCs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquanto no Brasil realizamos a avaliação de classificação de risco no ingresso da 

mulher ao hospital e ainda não há uma definição teórica do cuidado. Estabelecemos prioridades 

temporais para o atendimento a ela quando em trabalho de parto. 

No modelo brasileiro cada estado faz a adaptação da Rede Cegonha, sendo que em 

alguns ela é completa e em outros não. Já na Espanha o PAI (Programa Assistencial Integrado) 

é de Andalucia (Comunidade autônoma em que se localiza Málaga), as outras comunidades 

autônomas têm um programa também integrado, tendo sempre em vista a integração da atenção 

básica com a hospitalar e a equipe multiprofissional. Porém, neste país todas as Comunidades 

Autônomas seguem à risca as recomendações do governo central. 
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 Na Espanha as maternidades possuem o chamado bloco obstétrico que e a área física 

que tem como objeto a atenção a mãe que vai parir, incluindo o acolhimento e a valorização 

clinica das gestantes que chegam ao hospital com suspeita ou pródromo de parto, o exame e 

controle da parturiente, a dilatação e o parto, assim como a atenção e reanimação do RN, e o 

período de pós parto imediato. No Bloque obstétrico se atendem todas as urgências obstétricas 

e que dispõe de uma área cirúrgica que possui os recursos necessários para atender aos 

procedimentos cirúrgicos relacionados com o parto incluídos nos serviços da maternidade. 

 

Bloque obstétrico integrado                  Bloque obstétrico sequencial 

 

Extraído do Manual Maternidad Hospitalaria -Estándares y Recomendaciones MINISTERIO DE SANIDAD Y 

POLÍTICA SOCIAL 2009 

 

  

 No Brasil a Rede Cegonha foi idealizada como uma rede de cuidados que assegura: às 

mulheres: o direito ao planejamento reprodutivo, atenção humanizada à gravidez, parto, 

abortamento e puerpério; às crianças: direito ao nascimento seguro, crescimento e  

desenvolvimento saudáveis e. Possuí como princípios: a defesa dos direitos humanos, o respeito 

à diversidade cultural, étnica e racial e as diferenças regionais e equidade, enfoque de gênero, 

direitos sexuais e reprodutivos de mulheres, homens jovens e adolescentes e participação 

mobilização social. (BRASIL, 2011) 
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 Ela será implementada nacionalmente, com prioridade de implantação nas Regiões da 

Amazônia Legal e Nordeste, devido as altas taxas de mortalidade infantil e razão de mortalidade 

materna; e nas regiões metropolitanas, representando 68,48% da população brasileira. 

(BRASIL, 2011) e existem componentes específicos e incremento na implementação. 

 
Fonte: Orientações para Elaboração de Propostas da Rede Cegonha, 2012. 
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Fonte: Orientações para Elaboração de Propostas da Rede Cegonha, 2012. 

 

 Na pratica no Brasil a rede cegonha foi implementada em algumas cidades e estados 

mas não são todos que a possuem já que não há uma grande fiscalização por parte do governo 

federal. Com isso, o programa que é importantíssimo é deficitário em diversas regiões do pais. 

Não proporcionando assim o que é previsto pela lei. 
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5.5- QUANTO A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

 

 Como já foi exposto no Brasil a assistência ao parto de baixo risco (classificação de 

risco realizada no momento de chegada da gestante a maternidade) é em alguns locais é de 

exclusividade da enfermagem, também se incentiva a não medicalização e a utilização de 

medidas não farmacológicas para o progresso do trabalho de parto, sendo que o acolhimento 

também é feito pela equipe de enfermagem. Entretanto, em algumas maternidades a doula 

assume papel de condução do acompanhamento do trabalho de parto junto com o médico sem 

a presença do enfermeiro obstétrico até o desfecho do nascimento. 

Da mesma forma na Espanha quando uma gestação é considerada de baixo risco toda a 

assistência é realizada pela enfermagem. Em todos os partos que pude acompanhar na visita 

realizada na maternidade de Málaga foi perceptível a independência do enfermeiro obstetra 

(Matrona) que estava com a mulher todo o tempo, não medicalizando, incentivando o 

acompanhante a participar do trabalho de parto, realizando medidas não farmacológicas como 

a massagem, o banho, a bola entre outras. Porém, em tal país a figura da doula é vista como 

estranha não sendo permitida na maioria das maternidades e também o cuidado e os 

procedimentos é mais embasado na teoria com o auxílio de teóricas como Virginia Henderson 

e Marjory Gordon e também a metodologia NANDA, NIC e NOC no dia a dia a cada troca de 

plantão e a cada nova paciente. 

Tem-se as seguintes congruências:  

- Desenho sobre modelo de cuidar nacional adotado; 

-Tensões sobre o cuidado da autonomia plena do enfermeiro obstétrico aos diversos 

personagens desse cuidado; 

-Indefinição do modelo teórico adotado, ficando a cargo da gestão local; 

-Déficit de recursos humanos de enfermagem especializada, propiciando outros atores 

com funções e ações similares; 

-Fomento ao empoderamento feminino; 

-Implementação de estrutura física e incremento de equipamentos para atenção ao parto 

e nascimento. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Após leitura e apreensão das vivencias em relação as documentos oficiais, resoluções, 

protocolos, manuais, legislações e portarias se conclui que a formação da enfermagem 

obstétrica nos dois países, Brasil e Espanha tem diversas semelhanças desde a formação 

universitária, especialização na área até a pratica assistencial. Além dessas congruências, há 

também em relação ao empoderamento feminino, ao fluxo e percurso da mulher também. 

 Uma das poucas distorções da Espanha em relação ao Brasil é a assistência de 

enfermagem no quesito base teórica. Enquanto no Brasil muitas das vezes é restringido a 

classificação de risco aplicada à mulher quando ela se dirige a um hospital, na Espanha utilizam-

se diversas teóricas como por exemplo Virginia Henderson, Marjory Gordon na entrada da 

paciente na maternidade e diariamente NANDA, NIC e NOC planificando os cuidados e 

reavaliando a cada dia os NOCs. Com a realização dessas ações a enfermagem obstétrica 

espanhola é reconhecida pela sociedade, oferece visibilidade ao seu papel junto a clientela. 

Porém, não se encontra previsto no modelo Espanhol as Casas de Parto, por questões de 

seguridade da mulher. A enfermagem brasileira se destacaria mais se ampliasse seus 

conhecimentos para alem da classificação de risco por exemplo se elencasse uma teórica de 

enfermagem para embasar e justificar seus cuidados. 

 Foi gratificante estudar essa temática na realidade espanhola durante o intercambio 

realizado no primeiro semestre de 2018 e graças a isso pude me aprofundar ainda mais em um 

universo que já tinha um encanto de longe. Conhecer um pouco da realidade da saúde pública 

espanhola e participar da dinâmica assistencial me permitiu com a internacionalização, cursar 

disciplinas diferentes e conseguir conhecer docente, preceptor de estagio que me ajudou muito 

na coleta de dados espanhóis. 

 A elaboração desse trabalho pelo período de dois anos foi primordial para a minha 

formação acadêmica já que tive certeza de qual área da enfermagem quero me especializar e 

trabalhar pelos próximos anos já que foi possível conhecer mais um pouco sobre a formação e 

assistência do enfermeiro obstetra no Brasil. 

 Ressalto que o curso de graduação de enfermagem na Universidade Federal Fluminense 

oferece possibilidades de globalização no sentido de vivenciar modelos de atenção obstétrica 

fora da realidade nacional. 
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