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RESUMO 

 

Os Programas propostos pelo Ministério da Saúde à mulher gestante, dispõe o 

acolhimento como postura e prática nas ações de atenção, favorecendo a construção de 

uma relação de confiança e compromisso dos usuários com as equipes e os serviços. Há 

tempos são investidas tentativas para avançar no modelo de atenção obstétrica. Em 

2000, através da Portaria/GM nº 569, é instituído pelo Ministério da Saúde o Programa 

de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN). O acolhimento possibilita que o 

processo de trabalho em saúde possua como foco as relações profissional/usuário e 

pressupõe uma mudança nesta relação, levando ao reconhecimento do usuário como 

sujeito e participante ativo no processo de produção da saúde. Diante deste contexto 

podemos compreender o acolhimento como um processo constitutivo das práticas de 

produção e promoção de saúde que implica responsabilização do trabalhador/equipe 

pelo usuário. Ouvindo sua queixa, considerando suas preocupações e angústias, fazendo 

uso de uma escuta qualificada que possibilite analisar a demanda, garantir atenção 

integral, resolutiva. Visando à horizontalidade do cuidado e a continuidade da 

assistência. O grande desafio a ser enfrentado por nós, trabalhadores da saúde, está na 

efetivação do acolhimento, sendo necessário transpor os princípios aprovados e 

preconizados para a prática no setor de saúde. Reforçando a importância da construção 

de estratégias que promovam mudanças nas práticas do serviço. Para tal é preciso 

estabelecer, no cotidiano, a criação de vínculos entre os profissionais e usuárias. Para a 

enfermagem, a relevância desse estudo está associada à garantia da qualidade e 

segurança no acompanhamento do processo gestacional, proporcionando à gestante uma 

gravidez saudável e mais humanizada, atentando para todas as suas necessidades, de 

forma integral. O presente estudo apresenta como objetivo geral: identificar a produção 

científica de enfermagem sobre o acolhimento na saúde da mulher gestante. E como 

objetivos específicos: levantar a produção científica de enfermagem sobre o 

acolhimento na saúde da mulher gestante; identificar e descrever que estratégias esses 

profissionais utilizam para acolher a gestante através da literatura levantada e analisar a 

produção do referencial temático apontando avanços e retrocessos que possam 

qualificar ou melhorar essa assistência. Trata-se de um estudo exploratório com uma 

abordagem qualitativa do tipo revisão de literatura, tendo como cenário a base de dados 

virtual Scientific Electronic Library Online (SCIELO), com as questões de pesquisa: 

como a enfermagem tem discutido em suas pesquisas o assunto acolhimento na saúde 

da mulher gestante? De que forma os profissionais de enfermagem tem avançado em 

suas práticas na implementação do acolhimento através do material preconizado? Para 

tal, foram utilizados como critérios de inclusão: artigos científicos, publicados no 

período de 2007 a 2013, publicações em Revistas de Enfermagem, no idioma Português, 

e que estivessem completos, de modo que pudesse ser feita a leitura do conteúdo 

integral na Internet. Foram excluídos publicações que correspondam a editoriais, teses e 

dissertações e artigos internacionais, não disponíveis no idioma português. Os 

resultados apontam um quadro desafiador para a profissão Enfermagem, visto que nos 

remete à necessidade modificações de paradigmas que visem objetivar e garantir 

cuidados qualificados para a mulher. Há a necessidade de modificações na prática e no 

modo de cuidar da enfermagem, que busquem trazer à tona, não apenas aprimoramento 

dos procedimentos técnicos, mas sim, valores e iniciativas humanizadoras que 

impliquem em novas posturas. Neste contexto teremos a mulher como sujeito, com 

necessidades, desejos e emoções singulares.  

Descritores: Saúde da Mulher; Acolhimento; Rede Cegonha. 



ABSTRACT 

 

Programs offered by the Ministry of Health to the pregnant woman, as has the host 

posture and practice in care actions, favoring building a relationship of trust and 

commitment of the users with their staff and services. There are times attempts are 

invested to advance the obstetric model. In 2000, through Ordinance / GM No. 569, is 

established by the Ministry of Health Program for Humanization of Prenatal and Birth 

(PHPN). The host enables the process of health work has focused on the professional / 

user relationships and requires a change in this relationship, leading to recognition of 

the user as subject and active participant in the process of health production. Given this 

context we can understand the host as a constitutive process of production practices and 

health promotion involving accountability worker / staff user. Hearing his complaint, 

considering their concerns and anxieties by making use of a qualified hearing that 

allows analyzing the demand, to ensure comprehensive care, resolute. Aiming at the 

horizontality of care and continuity of care. The major challenge being faced by us, 

health workers, is the realization of the host, being necessary to implement the approved 

principles and recommended to practice in the health sector. Reinforcing the importance 

of building strategies that promote changes in the practices of the service. For this it is 

necessary to establish, in everyday life, creating links between professionals and users. 

For nursing, the relevance of this study is associated with quality assurance and safety 

monitoring of the gestational process, providing the pregnant woman healthy and more 

human pregnancy, attending to all your needs in a comprehensive manner. The present 

study has as its general objective: identify the scientific production of nursing about 

health care in pregnant women. And specific objectives: to raise the scientific 

production of nursing about health care in pregnant women; identify and describe 

strategies that these professionals use to welcome the mother and raised by analyzing 

the production of thematic reference pointing advances and setbacks that may qualify or 

improve this care literature. This is an exploratory study with a qualitative approach to 

the literature review type, against the backdrop of the virtual database Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), with research questions: how nursing has 

discussed his research on the subject host on the health of pregnant women? How nurse 

practitioners have advanced in their practice in the implementation of the host through 

the material recommended? To this end, we used the following inclusion criteria: 

scientific articles, published between 2007 to 2013, publications in Journals of Nursing, 

the Portuguese language, and they were full, so that reading the entire content on the 

Internet could be made. Publications that match editorials, thesis and dissertations and 

international articles, not available in Portuguese language were excluded. The results 

indicate a challenging framework for the nursing profession, as it reminds us of the need 

for changes in paradigms that seek to objectify and ensure skilled care for women. 

There is a need for changes in practice and how to take care nursing, seeking to bring 

out not only improvement of technical procedures, but, values and humanitarian 

initiatives that result in new positions. In this context we consider women as individuals 

with needs, desires and natural emotions.  

 

Descriptors: Women's Health; Home; Stork Network. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

 

Acolher é dar acolhida, admitir, aceitar, dar ouvidos, dar crédito a, agasalhar, receber, 

atender, admitir. O acolhimento como ato ou efeito de acolher expressa, em suas várias 

definições, uma ação de aproximação, um “estar com” e um “estar perto de”, ou seja, uma 

atitude de inclusão (HUMANIZASUS, 2008, p.6).  

Os Programas propostos pelo Ministério da Saúde à mulher gestante, dispõe o 

acolhimento como postura e prática nas ações de atenção, favorecendo a construção de uma 

relação de confiança e compromisso dos usuários com as equipes e os serviços.  

Como diretriz, podemos inscrever o acolhimento como uma tecnologia do encontro, 

um regime de afetabilidade construído a cada encontro e mediante os encontros, portanto 

como construção de redes de conversações afirmadoras de relações de potência nos processos 

de produção de saúde (ACOLHIMENTO NAS PRÁTICAS DE PRODUÇÃO DE SAÚDE, 

2008). 

 

Acolhimento é a recepção do usuário, desde sua chegada, responsabilizando-se 

integralmente por ele, ouvindo sua queixa, permitindo que ele expresse suas 

preocupações, angústias, e ao mesmo tempo, garantindo atenção resolutiva e a 

articulação com os outros serviços de saúde para a continuidade da assistência 

quando necessário.(BRASIL, PNH, 2004, p.10)  

 

 

Há tempos são investidas tentativas para avançar no modelo de atenção obstétrica. 

Em 2000, através da Portaria/GM nº 569, é instituído pelo Ministério da Saúde o Programa 

de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN). Baseado nas necessidades de atenção 

específica à gestante, ao recém-nascido e à mulher no período pós-parto.  

O Programa apresenta como objetivos reduzir as taxas de morbi-mortalidade 

materna e perinatal e adotar ações que assegurem um melhor acesso e qualidade do pré-natal, 

parto e puerpério. O PHPN apresenta como princípios que toda gestante tem como direitos: 

acesso a atendimento digno e de qualidade no decorrer da gestação, parto e puerpério, de 
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conhecer e ter assegurado o acesso à maternidade em que será atendida no momento do parto, 

à assistência ao parto e ao puerpério e que seja realizada de forma humanizada e segura e à 

assistência neonatal de forma humanizada e segura (BRASIL, 2000, p.5).  

O acolhimento como ação técnico-assistencial possibilita que o processo de trabalho 

em saúde possua como foco as relações profissional/usuário e pressupõe uma mudança nesta 

relação, levando ao reconhecimento do usuário como sujeito e participante ativo no processo 

de produção da saúde (HUMANIZASUS, 2008). 

 

 

O acolhimento não é um espaço ou um local, mas uma postura ética. Não pressupõe 

hora ou profissional específico para fazê-lo, implica compartilhamento de saberes, 

angústias e invenções, tomando para si a responsabilidade de “abrigar e agasalhar” 

outrem em suas demandas, com responsabilidade e resolutividade. Colocar em ação 

o acolhimento, como diretriz operacional, requer uma nova atitude de mudança no 

fazer em saúde e implica: protagonismo dos sujeitos envolvidos no processo de 

produção de saúde; a valorização e a abertura para o encontro entre o profissional 

de saúde; uma reorganização do serviço de saúde a partir da problematização dos 

processos de trabalho, de modo a possibilitar a intervenção de toda a equipe 

multiprofissional encarregada da escuta e da resolução do problema do usuário; 

mudanças estruturais na forma de gestão do serviço de saúde, ampliando os espaços 

democráticos de discussão e decisão, de escuta, trocas e decisões coletivas. 

(BRASIL,HUMANIZASUS,2008,p.51) 

 

 

Diante deste contexto podemos compreender o acolhimento como um processo 

constitutivo das práticas de produção e promoção de saúde que implica responsabilização do 

trabalhador/equipe pelo usuário. Ouvindo sua queixa, considerando suas preocupações e 

angústias, fazendo uso de uma escuta qualificada que possibilite analisar a demanda, garantir 

atenção integral, resolutiva. Visando à horizontalidade do cuidado e a continuidade da 

assistência. 

 

 

A humanização compreende pelo menos dois aspectos fundamentais. O primeiro 

diz respeito à convicção de que é dever das unidades de saúde receber com 

dignidade a mulher, seus familiares e o recém nascido. Isto requer atitude ética e 

solidária por parte dos profissionais de saúde e a organização da instituição de 

modo a criar um ambiente acolhedor e a instituir rotinas hospitalares que rompam 

com o tradicional isolamento imposto à mulher. O outro se refere à adoção de 

medidas e procedimentos sabidamente benéficos para o acompanhamento do parto 

e do nascimento, evitando práticas intervencionistas desnecessárias, que embora 

tradicionalmente realizadas não beneficiam a mulher nem o recém nascido, e que 

com freqüência acarretam maiores riscos para ambos.(PHPN, 2002) 
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Para a realização da humanização se faz necessário a valorização dos diferentes 

sujeitos implicados no processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores. Os 

valores que norteiam essa política são a autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a co-

responsabilidade entre eles e o estabelecimento de vínculos solidários (HUMANIZASUS, 

2008, p.8). 

O acolhimento no campo da saúde deve ser entendido, ao mesmo tempo, como 

diretriz ética/estética/política constitutiva dos modos de se produzir saúde e ferramenta 

tecnológica de intervenção na qualificação de escuta, construção de vínculo, garantia do 

acesso com responsabilização e resolutividade nos serviços (HUMANIZASUS, 2008, p.18). 

O grande desafio a ser enfrentado por nós, trabalhadores da saúde, está na efetivação 

do acolhimento, sendo necessário transpor os princípios aprovados e preconizados para a 

prática no setor de saúde. Reforçando a importância da construção de estratégias que 

promovam mudanças nas práticas do serviço. Para tal é preciso estabelecer, no cotidiano, a 

criação de vínculos entre os profissionais e usuárias. 

O processo de construção de vínculos pode ser impulsionado por novos arranjos de 

trabalho, novas formas de gestão, novas perspectivas de olhar para a saúde, de reformular o 

conceito saúde-doença, de integrar o usuário no sistema de modo ativo e valorizá-los, 

ajudando-os a encontrar maneiras singulares de produzir saúde, enfrentar circunstâncias que 

podem ser transformadoras para o cotidiano (ACOLHIMENTO NAS PRÁTICAS DE 

PRODUÇÃO DE SAÚDE, 2008). 

 

 

A aproximação entre usuário e trabalhador de saúde promove um encontro, este 

“ficar em frente um do outro”, um e outro sendo sujeitos, com suas intenções, 

interpretações, necessidades, razões e sentimentos, mas em situação de 

desequilíbrio, de habilidades e expectativas diferentes, em que um, o usuário, busca 

assistência, em estado físico e emocional fragilizado, junto ao outro, um 

profissional supostamente capacitado para atender e cuidar da causa de sua 

fragilidade. Desse modo cria-se um vínculo, isto é, processo que ata ou liga, 

gerando uma ligação afetiva e ética entre ambos, numa convivência de ajuda e 

respeito mútuos (BRASIL, HUMANIZASUS, 2008, P.70). 

 

 

A Rede Cegonha é uma estratégia do Ministério da Saúde, instituída em 2011, 

operacionalizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), fundamentada nos princípios da 

humanização e assistência descritos pelo Programa Humanização no Parto e Nascimento 

(PHPN). 
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Considerando a Lei n° 11.634, de 27 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o 

direito da gestante ao conhecimento e à vinculação à maternidade onde receberá assistência 

no âmbito do SUS. E a Portaria n° 569/GM/MS, de 01 de junho de 2000 que institui o 

Programa de Humanização no Prénatal e Nascimento, no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). (PORTARIA Nº 1.459/2011) A Rede Cegonha traz uma proposta de trabalho 

realizado em rede, tecendo cuidados da Unidade Básica ao atendimento Hospitalar para 

assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à 

gravidez, ao parto e ao puerpério e às crianças o direito ao nascimento seguro e ao 

crescimento e ao desenvolvimento saudáveis.(BRASIL, 2010, p.3) 

A Rede Cegonha preza pela humanização do cuidado, tanto para gestante como para 

o seu bebê e sua família, tornando a gestação realmente um momento único. O acesso ao pré-

natal é praticamente universal, porém a qualidade da atenção ainda não é satisfatória. “Pode-

se afirmar que há uma fragilidade na rede, quanto as ações de saúde e cuidados da mulher no 

pré-natal, parto-nascimento e puerpério.” (PEIXOTO, 2011, p.2) 

Portanto, o módulo Acolhimento da Rede Cegonha, veio como uma estratégia de 

processo de trabalho em saúde, que busca organizar o atendimento às usuárias, modificando 

as relações entre trabalhadores e usuárias e entre trabalhadores em si, de modo a humanizar a 

atenção. 

Apesar dos avanços e conquistas sobre os novos modelos de assistências 

preconizados, ainda existem grandes lacunas nos modelos de atenção e gestão dos serviços 

no que se refere ao acesso e ao modo como o usuário é acolhido nos serviços. 

A idéia de acolhimento está presente em todas as relações e os encontros que fazemos 

na vida. Entretanto, temos de admitir que parece ter ficado difícil exercer e afirmar o 

acolhimento em nossas práticas cotidianas, principalmente no que campo da Enfermagem.  

O modelo assistencial preconizado ainda aponta várias deficiências, onde a assistência 

a mulher caminha para um desamparo. Assim, como acadêmica de Enfermagem, surgiu o 

interesse pelo estudo das produções sobre o cuidado baseado neste olhar humanizado por 

considerar o acolhimento fundamental para o desenvolvimento do processo de saúde nas 

relações humanas e relação de trabalho. 

 

1.1 QUESTÃO NORTEADORA  

 

 Diante do exposto e considerando a importância do tema para o desenvolvimento da 

assistência humanizada, o presente estudo possui as seguintes questões norteadoras:  
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 Como a enfermagem tem discutido em suas pesquisas o assunto acolhimento na saúde 

da mulher gestante?  

De que forma os profissionais de enfermagem tem avançado em suas práticas na 

implementação do acolhimento através do material preconizado? 

 

1.2 OBJETO DE ESTUDO 

 

 A produção científica de enfermagem sobre acolhimento na saúde da mulher gestante. 

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

 

 Identificar a produção científica de enfermagem na base de dados Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO) sobre o acolhimento na saúde da mulher gestante.  

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Levantar a produção científica de enfermagem sobre o acolhimento na saúde da 

mulher gestante. 

Identificar e descrever que estratégias esses profissionais utilizam para acolher a 

gestante através da literatura levantada.  

Analisar a produção do referencial temático apontando avanços e retrocessos que 

possam qualificar ou melhorar essa assistência. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA  

 

Diante do exposto pode-se destacar que o acolhimento é fundamental para o 

desenvolvimento do processo de saúde nas relações humanas e relação de trabalho. E que 

muitas vezes este modelo de cuidado se encontra distante da prática.  

Assim, este estudo se justifica, através do levantamento da bibliografia presente na 

área, que é possível obter conhecimento sobre o que está sendo pesquisado temática 

abordada, e o que ainda de fato não se consegue modificar na assistência e os desafios 

encontrados na prática do modelo preconizado.  
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1.6 CONTRIBUIÇÕES 

 

A realização deste estudo propiciará, para a assistência, analisar e colaborar com as 

equipes assistenciais e gestoras quanto aos planos de ações e estratégias utilizadas para a 

prática do cuidado, proporcionando um atendimento integral e humanizado na prática e não 

somente na teoria. 

Para o ensino, proporcionará um direcionamento do campo da formação e do campo 

da assistência, para ampliar e aprofundar o papel do Enfermeiro, e de suas responsabilidades, 

a fim de aprimorar a conduta da equipe de saúde para um melhor acompanhamento da 

gestante. 

Para a pesquisa, contribuirá para o cenário da evidência científica a fim de 

concretizar melhor as ações, e que a teoria das propostas de ações de saúde esteja de acordo 

com o caminho que está sendo percorrido na prática de acolhimento.  
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2  REVISÃO DE LITERATURA  

2.1 O caminhar do conceito “cuidado humanizado” na Saúde da Mulher 

Em 1988, votamos a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). Com ele 

afirmamos a universalidade, a integralidade e a eqüidade da atenção em saúde. Com 

ele também apontamos para uma concepção de saúde que não se reduz à ausência 

de doença, mas a uma vida com qualidade(PHN, 2004, p.7) 

 

 

Em vinte e cinco anos de história do Sistema Único de Saúde (SUS), grandes 

avanços e modificações contemplaram os usuários e melhoraram a atenção à saúde da 

população, mas há uma longa caminhada até que se consiga alcançar a implementação 

definitiva do sistema. Partindo desse pressuposto, muitos desafios persistiram e precisaram 

ser superados para melhor assistir a essa crescente clientela. A realidade sugeriu a 

necessidade de mudanças, a fim de que o SUS pudesse garantir, efetivamente, serviços de 

saúde com qualidade para os cidadãos. 

 

Nos primórdios da civilização, o parto era um evento solitário, e puramente 

fisiológico. Com o desenvolvimento da ciência da saúde houve um crescimento 

progressivo da medicalização da parturição, e como isso a fragmentação desse 

processo em parto e nascimento, o qual perdura até hoje (ALMEIDA, 2005) 

 

Em 1985 ocorreu uma reunião da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da 

Organização Panamericana da Saúde (OPAS). Tal atividade obteve o resultado, através de 

bases científicas, uma série de recomendações de práticas na atenção ao parto e nascimento 

(MANUAL PRÁTICO DA REDE CEGONHA, 2011) Um produto destes resultados sob a 

ótica da necessidade de mudança foi a Política Nacional de Humanização (PNH), criada em 

2003, objetivando um SUS humanizado, que guiasse todas as ações de saúde e trabalho, de 

acordo com a subjetividade de cada sujeito, sua história e o seu coletivo.  
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De acordo com os conceitos estabelecidos pelo PNH, entende-se que o SUS 

compreende Humanização como: valorização dos diferentes sujeitos implicados no 

processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores; Fomento da 

autonomia e do protagonismo desses sujeitos; Aumento do grau de co-

responsabilidade na produção de saúde e de sujeitos; Estabelecimento de vínculos 

solidários e de participação coletiva no processo de gestão; Identificação das 

necessidades sociais de saúde; Mudança nos modelos de atenção e gestão dos 

processos de trabalho tendo como foco as necessidades dos cidadãos e a produção 

de saúde; Compromisso com a ambiência, melhoria das condições de trabalho e de 

atendimento (PNH, 2004, p.13) 

 

Conseguimos compreender as ações que operacionalização a Humanização no SUS, 

como: a troca e a construção de saberes; O trabalho em rede com equipes 

multiprofissionais; A identificação das necessidades, desejos e interesses dos 

diferentes sujeitos do campo da saúde; O resgate dos fundamentos básicos que 

norteiam as práticas de saúde no SUS, reconhecendo os gestores, trabalhadores e 

usuários como sujeitos ativos e protagonistas das ações de saúde; Construção de 

redes solidárias e interativas, participativas e protagonistas do SUS (PNH, 2004, 

p.14) 

 

 

Em 2004 foi criado a Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM) que 

apresenta como objetivos gerais: Promover a melhoria das condições de vida e saúde das 

mulheres brasileiras, mediante a garantia de direitos legalmente constituídos e a ampliação do 

acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde em 

todo território brasileiro; Contribuir para a redução da morbidade e da mortalidade femininas 

no Brasil, especialmente por causas evitáveis, em todos os ciclos de vida e nos diversos 

grupos populacionais, sem discriminação de qualquer espécie; Ampliar, qualificar e 

humanizar a atenção integral à saúde da mulher no Sistema Único de Saúde (PAISM, 2004, 

p.11) 

Através da Portaria nº 1459/GM/MS, de 24 de junho de 2011, foi instituída a Rede 

Cegonha no âmbito do SUS, que veio para corroborar as boas práticas à Saúde da Mulher, 

sistematizar e institucionalizar um modelo de atenção ao parto e nascimento, que vem sendo 

construído desde os anos 90. É uma estratégia do Ministério da Saúde, que busca garantir às 

mulheres e às crianças uma assistência humanizada e de qualidade, em que a mulher possa ter 

o direito assegurado do planejamento reprodutivo e vivenciar a gravidez, o parto, o 

nascimento e o puerpério com segurança e dignidade; e para as crianças, garantir o direito ao 

nascimento seguro, crescimento e desenvolvimento saudável até completar 24 meses de vida, 

sendo todas estas ações operacionalizadas pelo SUS. 

 

O Ministério da Saúde, através da Política Nacional de Atenção Básica – PNAB 

(2006) caracteriza as ações prestadas na atenção básica, como um conjunto de ações 
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de saúde, nos âmbitos individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção 

da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a 

manutenção da saúde - ações que devem ser desenvolvidas por meio do exercício 

de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de 

trabalho em equipe, e dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas 

quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente 

nos lugares em que vivem essas populações (HUMANIZA SUS NA ATENÇÃO 

BÁSICA, 2009). 

 

 

2.2 A Rede Cegonha/Módulo Acolhimento  

 

A Rede Cegonha é uma estratégia do Ministério da Saúde, instituída em 2011, 

operacionalizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), fundamentada nos princípios da 

humanização e assistência descritos pelo Programa de Humanização Parto e 

Nascimento(PHPN), que apresenta como propósito de reduzir as altas taxas de 

morbimortalidade materna e perinatal, adotando medidas para melhoria do acesso, da 

cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e 

puerpério.Esta estratégia traz uma proposta de trabalho onde os cuidados são realizados na 

Unidade Básica de Saúde.  

 

A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção 

de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a 

manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que 

impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e 

condicionantes de saúde das coletividades. É desenvolvida por meio do exercício de 

práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalho 

em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas quais assume a 

responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em 

que vivem essas populações. (PNAB, 2012, p.19) 

 

 

A Rede Cegonha pratica ações à saúde baseada no documento “Boas práticas de 

atenção ao parto e nascimento” criado em 1996, pela Organização Mundial da Saúde. Este 

documento visa ações que garante à gestante, como exemplos: o acolhimento diferenciado e 

seguro para gestações de alto risco; a escolha de um acompanhante no momento da 

parturição; a prática da amamentação, valorizando a importância da realização nas primeiras 

horas de vida do bebê; a realização de métodos alternativos que garantam a saúde e melhora 

do estado geral do bebê, como exemplo o método canguru.(OMS, 1996, p.1) 
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Essa estratégia visa privilegiar o bem-estar da parturiente e de seu bebê, realizando o 

acompanhamento contínuo do processo de parturição, fazendo uso da tecnologia de forma 

apropriada, incentivando a presença de acompanhantes, incentivando a escolha da parturiente 

a melhor posição para ter seu filho. “A Rede Cegonha visualiza a gravidez e o parto como um 

processo singular, uma experiência especial no universo da mulher e do seu parceiro” 

(BRASIL, 2010, p.8) 

A Rede Cegonha deve ser organizada de forma a possibilitar o provimento contínuo 

de ações de atenção à saúde materna e infantil para a população de um determinado território, 

a partir das seguintes diretrizes: garantia do acolhimento e com classificação de risco; 

ampliação do acesso e melhoria da qualidade do pré-natal (suficiência de consultas, 

ampliação de exames e retorno em tempo hábil, visitas ao local de parto); garantia de 

vinculação da gestante à unidade de referência e ao transporte seguro (vale transporte e vale 

táxi, casas de gestante e bebê); garantia das boas práticas e segurança na atenção ao parto e 

nascimento (suficiência de leitos, direito ao acompanhante, boas práticas, ambiência, 

estímulo ao parto normal); garantia da atenção à saúde das crianças de 0 a 24 meses com 

qualidade e resolução (promover o aleitamento materno, garantir o acompanhamento da 

criança na Atenção Básica, garantir atendimento especializado para casos de maior risco, 

busca ativa dos faltosos, sobretudo de maior risco, garantir acesso às vacinas disponíveis no 

SUS); garantia dos direitos sexuais e reprodutivos; implementar estratégias de comunicação 

social e programas educativos relacionados à saúde sexual e reprodutiva, promoção, 

prevenção e tratamento das DST/AIDS, orientação e oferta de métodos contraceptivos 

(MANUAL PRÁTICO DA REDE CEGONHA, 2011) 

 

2.2.1 O Módulo Acolhimento 

 

A saúde, compreendida como direito universal, indica que cada pessoa tem direito 

de acesso a uma equipe de atenção básica que lhe cuide, com capacidade de se 

corresponsabilizar pelos problemas individuais e coletivos de saúde e de intervir sobre os 

mecanismos de produção de doenças. A adscrição de pessoas/famílias/áreas às equipes e o 

acompanhamento ao longo do tempo facilitam a criação de vínculo terapêutico 

(HUMANIZA SUS, 2009) 

O acolhimento é uma das diretrizes de maior relevância política, estética e ética da 

Rede Cegonha. Não é somente feito na porta de entrada do serviço, é um vínculo de 

solidariedade e compromisso entre os profissionais e a população. É um momento de 
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aproximação que caracteriza a efetivação de sua disponibilidade em ajudar, numa atitude 

voluntária de bondade em busca de um diálogo aberto e sincero com o usuário. Deve ser um 

trabalho coletivo entre os diversos profissionais e clientes.  

Para a realização eficaz do módulo Acolhimento, se fez necessário que a gestão 

municipal ajude no processo de captação precoce das gestantes, a mesma chegará na Unidade 

Básica de Saúde (UBS) referenciada por realizar ações objetivadas pela Rede Cegonha, e 

nesta UBS realizará o teste confirmatório de gravidez. Após a confirmação, a gestante será 

cadastrada no Sistema de Informação, Sisprenatal.  

Desde modo a gestante terá assegurado um pré-natal de qualidade e suas consultas 

serão de acordo com a preconização pela Rede Cegonha, sendo esta de seis consultas no 

mínimo após a avaliação do risco da gestação. A parturiente terá apoio financeiro para o 

deslocamento necessário à realização das consultas do pré-natal. A UBS fornecerá a gestante 

todos os exames preconizados pelo pré-natal, possibilitará a vinculação desta parturiente ao 

local aonde será realizado o parto, ou seja, promoverá todo o suporte para uma assistência 

humanizada (BRASIL, 2010, p.10) 

“O acolhimento na porta de entrada só ganha sentido se o entendemos como uma 

passagem para o acolhimento nos processos de produção de saúde” (ACOLHIMENTO NAS 

PRÁTICAS DE PRODUÇÃO EM SAÚDE, 2008, p.16) 

Considerando o acolhimento uma diretriz principal para as ações de cuidado o autor enfoca 

que “o acolhimento é um modo de operar os processos de trabalho em saúde, de forma a 

atender a todos que procuram os serviços de saúde, ouvindo seus pedidos e assumindo no 

serviço uma postura capaz de acolher, escutar e dar respostas mais adequadas aos usuários” 

(ACOLHIMENTO DAS PRÁTICAS DE PRODUÇÃO EM SAÚDE, 2008, p.21) 

         

As ações de saúde dos profissionais de saúde requer prestar um atendimento 

com resolutividade e responsabilização, orientando, quando for o caso, o 

paciente e a família em relação a outros serviços de saúde, para a 

continuidade da assistência, e estabelecendo articulações com esses serviços, 

para garantir a eficácia desses encaminhamentos (ACOLHIMENTO DAS 

PRÁTICAS DE PRODUÇÃO EM SAÚDE, 2008, p.21)  

 

Conforme o Decreto 94.406/87 (Art.8º), a Consulta de Enfermagem é privativa do 

Enfermeiro, quando são utilizados métodos científicos para identificar situações de 

saúde/doença, prescrever e implementar cuidados para a promoção, prevenção e recuperação 
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da saúde e reabilitação do indivíduo, família e comunidade, visando a universalidade, 

equidade e integralidade.       

Percebe-se a importância da formação do Enfermeiro ser baseada em estudos 

científicos assegurando e privilegiando a gestão da administração da assistência e dos 

recursos físicos e humanos, para que o futuro profissional realize uma assistência de 

qualidade e humanizada mas baseada em evidências científicas. E para os profissionais já 

formados, percebe-se a importância da educação permanente, de modo que os mesmos 

também possam realizar esse acolhimento na porta de entrada de modo eficaz e seguro. 

Sendo a consulta de enfermagem o primeiro contato profissional-gestante, é de suma 

importância que o acolhimento seja de fato posto em prática, para que vínculo seja formado, 

assim facilitando o processo de uma assistência humanizada. É relevante que o Enfermeiro 

compreenda a importância de introduzir a gestante em uma equipe multiprofissional.  
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3  PROPOSTA METODOLÓGICA 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

O estudo é uma revisão bibliográfica operacionalizada por prática baseada em 

evidências. Tratou-se de uma revisão da literatura, uma vez que é apropriada para descrever, 

discutir e analisar de forma ampla a literatura publicada sobre determinado tema, sob o ponto 

de vista teórico ou contextual. O método da revisão possibilita sumarizar as pesquisas já 

concluídas e obter conclusões a partir de um tema de interesse. Uma revisão bem realizada 

exige os mesmos padrões de rigor, clareza e replicação utilizada nos estudos primários. 

Embora os métodos para a condução de revisões variem, existem padrões a serem seguidos 

(NICOLUSSI, 2012). 

Como critérios de inclusão, foram definidos: artigos científicos, publicados no 

período de 2007 a 2013, publicações em Revistas de Enfermagem, no idioma Português, e 

que estivessem completos, de modo que pudesse ser feita a leitura do conteúdo integral na 

Internet.  

Como critérios de exclusão, foram estabelecidos: publicações que correspondam a 

editoriais, teses e dissertações e artigos internacionais, não disponíveis no idioma português.  

A busca dos artigos foi realizada no período de fevereiro de 2014 à maio de 2014 na 

base de dados Scientific Electronic Library Online (SCIELO), a partir dos descritores “Rede 

Cegonha” , “Saúde da Mulher” e “Acolhimento”. Justifica-se a escolha do descritor “Rede 

Cegonha”, devido este ser um novo modelo de assistência onde a principal diretriz é o 

acolhimento prestado à gestante, principalmente pela enfermagem, fazendo relevância para 

este estudo.  

A busca através dos descritores citados resultou em um montante de 1.404 textos, dos 

quais, após seleção pelos critérios acima explicitados e leitura dos títulos, na expectativa de 

filtrar o número de estudos encontrados, foram selecionados 22. 
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QUADRO 1 – Busca na base de dados 

2007-2013 Base de Dados(SCIELO) SELEÇÃO 

PARA LEITURA 

DOS TÍTULOS 

SELEÇÂO PARA 

LEITURA NA 

ÍNTEGRA 

Descritores    

Acolhimento 514 66 8 

Saúde da Mulher 887 148 12 

Rede Cegonha 3 3 3 

  

Realizou-se também a busca por artigos com descritores agrupados, sendo o resultado 

de “Saúde da Mulher e Acolhimento” um total de 13 artigos porém apenas 1 selecionado de 

acordo com os critérios de inclusão, “Saúde da Mulher e Rede Cegonha” apenas 1 artigo foi 

encontrado e selecionado, e por último “Acolhimento e Rede Cegonha” onde não foram 

encontrados nenhuma publicação.  

Após essa seleção prévia, os artigos foram lidos na íntegra, o que resultou na amostra 

final de 24 artigos que respondiam aos objetivos do estudo, sendo 1 destes artigos comum ao 

descritor “Saúde da Mulher” e “Acolhimento”. Logo totalizando 23 artigos. 

A apresentação dos resultados está dividida em duas etapas: a primeira com a 

caracterização dos estudos que foram analisados e a segunda, a categorização e discussão dos 

principais resultados.  

Na primeira etapa os estudos foram examinados por uma tabela de coleta de dados, 

construída pela própria pesquisadora, que foi preenchida para cada artigo. A tabela permitiu a 

obtenção de informações sobre autor do artigo, título do artigo, periódico em que foi 

publicado, ano da publicação, objetivo, tipo de estudo, metodologia, cenário do estudo e 

resultados.  

Na segunda etapa os dados foram analisados através da análise temática 

(MINAYO,2008), pois nessa abordagem permite analisar significados e temas correlatos e, a 

partir disto, agregar em categorias artigos de estruturas e conteúdos semelhantes.  

Após leitura dos artigos selecionados na íntegra, as categorias desveladas totalizaram 

em quatro temáticas: O acolhimento da Enfermagem favorecendo os enfrentamentos da 

mulher oriundos da relação mãe-bebê.; Educação em saúde da Enfermagem: o agente da 

humanização.; Não adianta preconizar, têm que capacitar a equipe.; Reforma curricular no 

modelo hospitalocêntrico: um olhar mais humanizado assegura a integralidade da atenção.” 

Devemos considerar que alguns artigos se encaixaram em mais de uma categoria temática.  
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Fluxograma I – O Caminho Percorrido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendo 1 em comum com o descritor 

Acolhimento. Logo, 11 artigos. 
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TABELA 1 – Caracterização: Artigos com o descritor “Saúde da Mulher” 

Periódico e 
Ano publicado 

Título ao artigo Autor Tipo de 
pesquisa 

Objetivo Cenário e Metodologia Resultados principais 

Revista 

Brasileira de 

Enfermagem 
Ano 2013 

 

 
 

1 

Educação em saúde no 

ciclo gravídico-

puerperal: sentidos 
atribuídos por 

puérperas. 

 

Eryjosy 

Marculino 

Guerreiro, 
Dafne Paiva 

Rodrigues, 

Ana Beatriz 
Azevedo 

Queiroz, 

Marcia de 
Assuncao 

Ferreira 

Estudo 

descritivo, 

qualitativo 
 

Apreender os 

conteúdos das 

representações 
sociais de puérperas 

sobre a educação 

em saúde no ciclo 
gravídico-puerperal 

na atenção básica de 

saúde. 

Centros de Saúde da 

Família de Fortaleza. 

Analise lexical dos 
dados das entrevistas 

semiestruturadas, 

através do software 
ALCESTE. 

 

Há limitações nas propostas de 

promoção da saúde da mulher, 

que as distanciam da 
autorresponsabilização e 

autonomia. Faz-se necessário a 

persistência dos profissionais 
no sentido de que sejam 

implementadas atividades que 

visem a melhoria das ações 
educativas na area de saúde da 

mulher como criação e 
manutenção de grupos de 

gestantes, grupos de 

puérperas, grupos de casais, 

dentre outras atividades para o 

compartilhamento de saberes e 

interação entre os usuários, 
gerando esforços para a 

realização da pratica educativa 

como forma de melhorar o 
impacto dessa ação na saúde 

física, mental e emocional da 

mulher no ciclo gravidico-
puerperal. 

 

Revista Escola 

de 
Enfermagem - 

USP 

Ano 2012 
 

 

2 
 

 

Atendimento pré-natal 

na ótica de puérperas: 
da medicalização à 

fragmentação do 

cuidado. 

Fernanda 

Beheregaray 

Cabral, Leila 

Maria Hirt, 

Isabel Cristina 

Pacheco Van 

der Sand 

 

Estudo 

qualitativo e 

exploratório-

descritivo. 

 

Conhecer a 

percepção de 
puerpéras sobre 

atendimento em 

serviço de pré-natal. 
 

Sala de vacinas de uma 

UBS especializada na 
atenção materno-

infantil. 

Entrevista 
semiestruturada. 

Sinalizam a necessidade de 

reorganização da atenção no 
pré-natal e nascimento, sob a 

lógica da longitudinalidade do 

cuidado, tanto nos serviços 
públicos como privados e de 

pactuação de ações 

intersetoriais nos modos de 

promoção da saúde das 

mulheres e de fomento à 

formulação de políticas 
públicas mais equânimes e 

positivas na perspectiva da 

integralidade da atenção. 

Revista Escola 
de 

Enfermagem – 

USP  
Ano 2012 

 

3 

Promoção da autonomia 
da mulher na consulta 

de enfermagem em 

saúde da família. 
 

Michelle 
Kuntz Durand, 

Ivonete 

Teresinha 
Schülter Buss 

Heideman 

Abordagem 
qualitativa 

articulada com 

o referencial 
metodológico 

de 

Paulo Freire. 

Compreender se a 
Consulta de 

Enfermagem 

promove a 
autonomia das 

mulheres em um 

Centro de Saúde. 

Centro de Saúde.  

Investigação. 

 

Indicam que a Consulta pode 
constituir-se como espaço para 

o desenvolvimento de ações de 

Promoção, que ocorrem ainda 
timidamente no Centro de 

Saúde. Como possibilidades e 

limitações destacam-se a 
necessidade de capacitações 

multiprofissionais para 

compreender questões 
conceituais e estratégias de 

Promoção, intensificando suas 

práticas em todos os espaços 
do Sistema Único de Saúde. 

Revista Escola 

de 

Enfermagem - 
USP 

Ano 2011 

 

4 

Vivenciando o cuidado 

no contexto de uma casa 

de parto: o olhar das 
usuárias. 

Roselane 

Gonçalves, 

Cláudia de 
Azevedo 

Aguiar, 

Miriam 
Aparecida 

Barbosa 

Merigh, Maria 
Cristina Pinto 

de Jesus 

Abordagem 

metodológica 

qualitativa, 
utilizando 

como 

referencial a 
fenomenologia 

social de 

Alfred Schutz. 

Compreensão da 

vivência da mulher 

parturiente. 

Casa de Parto situada 

em São Paulo. 

Entrevista. 

Evidenciaram que a mulher 

que escolhe a Casa de Parto 

para dar à luz busca pelo 
cuidado humanizado e que 

nesse contexto ela passa por 

experiências positivas e 
negativas. 
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Revista Escola 

Enfermagem - 
USP  

Ano 2011 

 

5 

Protocolo na assistência 

pré-natal: ações, 
facilidades e 

dificuldades dos 

enfermeiros da 
Estratégia de Saúde da 

Família. 

Edilene Matos 

Rodrigues, 
Rafaella 

Gontijo do 

Nascimento, 
Alisson 

Araújo 

Estudo 

qualitativo 

Conhecer a 

percepção dos 
enfermeiros acerca 

do uso do protocolo 

de suas atribuições 
na assistência pré-

natal, identificando 

as ações de saúde 
desenvolvidas por 

esses profissionais. 

Estratégia de Saúde da 

Família do município 
de Divinópolis, Minas 

Gerais. 

Entrevista, analisada 
por temáticas. 

 

Demonstraram a necessidade 

de investi mentos na formação 
de pessoal qualificado para o 

atendimento à mulher no ciclo 

gravídico-puerperal, assim 
como a criação e a 

incorporação de protocolos 

que promovam uma melhor 
interação do trabalho médico e 

de enfermagem. 

Revista 

Brasileira 
Saúde Materno 

Infantil  

Ano 2010 
 

6 

Cuidado humanizado no 

pré-natal: um olhar para 
além das divergências e 

convergências 

Maria de 

Fátima Mota 
Zampieri, 

Alacoque 

Lorenzini 
Erdmann 

Pesquisa 

qualitativa, 
exploratória. 

Compreender os 

significados do 
cuidado 

humanizado no pré-

natal, as 
divergências, 

convergências e 

barreiras para sua 
efetivação na ótica 

de gestantes e 

profissionais. 

Ambulatório do 

Hospital Universitário e 
de uma unidade básica 

de saúde. 

Entrevistas e 
observação participante. 

 

Destacam-se como 

significados as categorias: 
cuidado pré-natal; cuidado 

centrado no ser humano, no 

seu protagonismo e na 
promoção da saúde; atenção 

integral à saúde da mulher; 

acessibilidade aos serviços de 
saúde; relações dialógicas 

entre gestantes e profissionais; 

ambiente e profissionais 
humanizados e postura ética 

do profissional. As principais 

barreiras encontradas foram: 
questões socioeconômicas e 

pessoais das gestantes; 

formação biomédica; 
desarticulação entre os 

serviços de saúde; 

desvalorização da atenção 
primária e do profissional; 

poder; desatenção e 

desrespeito à gestante. 

Escola Anna 
Nery Revista 

Enfermagem 

Ano 2009 
 

 

 

 

 

7 

INTEGRALIDADE DO 
CUIDADO À SAÚDE 

DA MULHER: 

LIMITES DA 
PRÁTICA 

PROFISSIONAL 

 

Edméia de 
Almeida 

Cardoso 

Coelho, Carla 
Tatiane 

Oliveira Silva, 

Jeane Freitas 

de Oliveira, 

Mariza Silva 
Almeida 

Abordagem 
qualitativa 

Proporcionar 
reflexão e discussão 

sobre o cuidado à 

saúde das mulheres 
e identificar 

aspectos que 

fragilizam ou 

potencializam a 

integralidade. 
 

Unidade da rede básica 
de saúde, de Salvador-

BA. 

Material empírico 

Considerando os objetivos do 
estudo, os discursos analisados 

revelaram que as práticas de 

cuidado dirigidas à saúde da 
mulher são orientadas pelo 

modelo biomédico, que nem 

sempre considera as 

especificidades femininas, 

especialmente aquelas 
relacionadas à saúde sexual e 

reprodutiva em seu sentido 

mais amplo. A equipe 
multiprofissional reconhece 

que desigualdades de classe e 

de gênero permeiam as 
práticas cotidianas no serviço 

e que a organização das 

práticas não atende ao mínimo 
requerido no modelo clínico, 

negando-se inclusive o 

atendimento no nível da 
queixa imediata a que tal 

modelo se propõe na medida 

em que há assimetria entre 
oferta e demanda. 

 

Revista Saúde 

Pública  
Ano 2009 

 

8 

Perspectiva das 

mulheres na avaliação 
do Programa de 

Humanização do Pré-

Natal e Nascimento 

Cristiane 

Andréa 
Locatelli de 

Almeida, 

Oswaldo 
Yoshimi 

Tanaka 

 

Estudo 

qualitativo 
realizado em 

base a dados 

primários 

Analisar a 

importância da 
inclusão da 

perspectiva das 

mulheres na 
avaliação do 

Programa de 

Humanização do 
Pré-Natal e 

Nascimento. 

Sete municípios das 

cinco regiões do Brasil. 
Dados empíricos foi 

utilizadoo método do 

Discurso do Sujeito 
Coletivo. 

A análise do discurso das 

gestantes, nos grupos focais 
realizados, trouxe clareza 

quanto à dissonância existente 

entre muitas dessas 
recomendações e os desejos e 

necessidades da mulher, o que 

faz com que ela procure traçar 
para si um outro fl uxo de 

atendimentos. Esta ocorrência 

traz prejuízos ao vínculo que 
estabelece com o serviço de 

saúde, além de dificuldades de 

controle pelo serviço do 
seguimento real que está sendo 

oferecido. 
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Escola Anna 

Nery Revista 
Enfermagem 

Ano 2008 

 

9 

A NEGOCIAÇÃO DO 

CUIDADO DE 
ENFERMAGEM 

OBSTÉTRICA 

ATRAVÉS DAS 
PRÁTICAS 

EDUCATIVAS NA 

CASA DE PARTO 
 

Jane Márcia 

Progianti, 
Rafael Ferreira 

da Costa 

Qualitativo Perceber a eficácia 

das práticas 
educativas no 

contexto da 

assistência de 
enfermagem 

obstétrica. 

Casa de Parto David 

Capistrano Filho. 
Observação não 

participante 

Apontamos que a enfermeira 

obstétrica da Casa de Parto 
apóia-se na educação em 

saúde e a utiliza como 

instrumento de negociação do 
cuidado humanizado para 

evitar o choque cultural que, 

na mulher, poderia ser 
provocado por suas 

concepções da gestação, do 

parto e do nascimento 
advindas da influência do 

modelo medicalizado. Neste 

sentido, está colaborando com 
a fisiologia do ciclo gravídico-

puerperal. A negociação do 

cuidado humanizado através 
da educação em saúde crítica, 

reflexiva e libertadora 

colabora para que um novo 

comportamento possa 

acontecer em relação à 

gestação, ao parto e ao 
nascimento, pois as mulheres 

passam a entender esse 

processo como natural e se 
percebem protagonistas de sua 

gravidez e de seu parto, 

colocando-se ativas nas 
decisões que dizem respeito ao 

seu cuidado. 

 

Escola Anna 
Nery Revista 

Enfermagem 

Ano 2008 
 

10 

A PERCEPÇÃO DAS 
ENFERMEIRAS 

SOBRE A 

COMPETÊNCIA 
SOCIAL 

NO 

DESENVOLVIMENTO 

DA ASSISTÊNCIA 

PRÉ-NATAL 
 

Yara 
Macambira 

Santana Lima, 

Maria 
Aparecida 

Vasconcelos 

Moura 

 

Pesquisa 
qualitativa, 

referencial 

teórico da 
qualidade de 

Claus Moller 

(1992), 

descreve o 

lado humano 
da qualidade 

pessoal. 

Analisar a 
competência social 

das enfermeiras na 

assistência 
pré-natal. 

 

Unidades Municipais de 
Saúde de Belém-Pará. 

Formulários 

preenchidos com 
assistência direta da 

pesquisadora. 

 

Emergiu a categoria temática 
da competência social, que na 

percepção das depoentes 

reflete o compromisso 
profissional diante das 

gestantes, compreende a 

necessidade da busca de uma 

consciência crítica da 

realidade e o interesse em 
superar as dificuldades nos 

serviços de saúde pública. Não 

é suficiente somente ter um 
bom desempenho profissional, 

é fundamental o apoio 

institucional para promover o 
crescimento pessoal. 

 

Escola Anna 

Nery Revista 
Enfermagem 

Ano 2008 

 

11 

AS TECNOLOGIAS 

DE CUIDADO DE 
ENFERMAGEM 

OBSTÉTRICA 

FUNDAMENTADAS 
PELA TEORIA 

AMBIENTALISTA DE 

FLORENCE 
NIGHTINGALE 

 

Priscila de 

Oliveira 
Macedo, Jane 

Baptista 

Quitete, 
Eneida 

Coimbra 

Lima, Iraci 
dos Santos, 

Octávio Muniz 

da Costa 
Vargens 

Análise 

reflexiva 

Discutir o conceito 

Tecnologia de 
Cuidado de 

Enfermagem 

aplicada à saúde da 
mulher à luz da 

Teoria 

Ambientalista de 
Florence 

Nightingale. 

Reflexão acerca das 

idéias de Florence 
Nightingale contidas no 

livro “Notas sobre 

Enfermagem - o que é e 
o que não é” 

 

Ao realizar esta análise 

constatamos que é possível 
aplicar as bases teórico-

filosóficas da teoria 

ambientalista de Florence 
Nightingale aos pressupostos 

das tecnologias não invasivas 

de cuidado de enfermagem 
obstétrica. O trabalho também 

permitiu a apropriação de 

conceitos fundamentais para o 
cotidiano da enfermagem, 

através de uma leitura sensível 

dos escritos da precursora de 
nossa profissão. Consideramo-

nos satisfeitos com a 

realização deste estudo, pois o 
mesmo nos permitiu refletir 

acerca da nossa prática diária à 

luz da teoria ambientalista. 
Isto nos ajudou a cristalizar a 

idéia das tecnologias não 

invasivas como uma prática 
própria da enfermagem 

obstétrica. 
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Revista de  

Saúde Pública 
Ano 2007 

 

12 

Apoio no nascimento: 

percepções de 
profissionais e 

acompanhantes 

escolhidos pela mulher. 
 

Odaléa Maria 

Brüggemann, 
Maria José 

Duarte Osis, 

Mary Angela 
Parpinelli 

Qualitativo, a 

partir de 
ensaio clínico 

randomizado 

controlado. 

Descrever a 

percepção de 
profissionais da 

saúde sobre prestar 

assistência à 
parturiente na 

presença do 

acompanhante por 
ela escolhido, e a 

percepção dos 

acompanhantes 
sobre essa 

experiência. 

Maternidade em 

Campinas, SP 
Entrevistas 

Entre as idéias centrais dos 

profissionais destacaram-se: 
não houve 

diferença em prestar 

assistência com acompanhante 
durante o trabalho de parto e 

parto; com o acompanhante 

ocorreram mudanças positivas 
na assistência; o 

acompanhante dá apoio 

emocional à parturiente, que 
fica mais satisfeita, segura e 

tranqüila; existem muitos 

aspectos positivos no 
comportamento e participação 

das 

parturientes com 
acompanhante; o 

acompanhante não causou 

problema e fez o 

profissional ter atitude mais 

humana e menos rotineira. As 

principais idéias centrais 
dos acompanhantes foram: 

sentimentos positivos, 

emoção, satisfação com a 
experiência; poder ajudar ao 

dar apoio emocional; sentir-se 

bem recebido pelos 
profissionais. 

 

 

 

TABELA 2 – Caracterização: Artigos com descritor “Rede Cegonha” 

 

Periódico e 

Ano 

publicado 

Título ao artigo Autor Tipo de 

pesquisa 

Objetivo Cenário e 

Metodologia 

Resultados principais 

Revista 

Brasileira de 

Ginecologia 
Obstet 

Ano 2013 

 
 

 

1 

Adequação do 

processo da 

assistência pré-
natal segundo os 

critérios do 

Programa de 
Humanização do 

Pré-natal e 

Nascimento e 
Rede Cegonha 

Katrini 

Guidolini 

Martine, Edson 
Theodoro dos 

Santos Neto, 

Silvana 
Granado 

Nogueira da 

Gama, Adauto 
Emmerich 

Oliveira 

 
 

Estudo 

transversal 

Avaliar a adequação do 

processo de assistência 

pré-natal segundo os 
parâmetros do 

Programa de 

Humanização do Pré-
natal e Nascimento 

(PHPN), acrescido dos 

procedimentos 
previstos pela Rede 

Cegonha, no Sistema 

Único de Saúde (SUS) 
de uma microrregião do 

Espírito Santo, Brasil. 

 
 

Sistema Único 

de Saúde (SUS) 

de uma 
microrregião do 

Espírito Santo, 

Brasil. 
Entrevistas e de 

análise do 

Cartão da 
Gestante e do 

prontuário do 

recém-nascido. 
 

Os parâmetros que apresentaram as 

menores taxas de adequação foram 

os testes rápidos e os exames de 
repetição, com frequências em 

torno de 10 e 30%, 

respectivamente, além das 
atividades educativas (57,9%) e da 

imunização antitetânica (58,7%). Já 

os parâmetros manejo do risco 
(92,6%) e exame de glicemia de 

jejum (91,3%) apresentaram os 

melhores resultados. Foi encontrada 
adequação de 7,4% para o PHPN, 

de 0,4% para a Rede Cegonha, no 

que diz respeito aos parâmetros da 
gravidez de risco habitual, e de 0 

para os de alto risco. Houve 

diferença estatisticamente 
significante entre as puérperas 

segundo local de moradia para 

realização de sorologia para sífilis 
(VDRL), teste anti-HIV e repetição 

de glicemia de jejum, e a renda 

familiar mensal influenciou a 
realização dos exames tipagem 

sanguínea/fator Rh, VDRL, 

hematócrito e teste anti-HIV. A 
assistência pré-natal no SUS 

mostrou-se inadequada, de acordo 
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com os procedimentos previstos 

pelo PHPN e Rede Cegonha na 
microrregião de um estado do 

Sudeste brasileiro, principalmente 

para as mulheres de menor renda, 
usuárias do PACS e residentes na 

zona rural. 

 

Revista 
saúde 

pública  

Ano 2013 
 

 

 

2 

Dilemas 
antropológicos de 

uma agenda de 

saúde pública: 
Programa Rede 

Cegonha, 

pessoalidade e 
pluralidade 

Rosamaria 
Giatti Carneiro 

Revisão de 
literatura 

 

Dialogar com o leitor 
sobre o Programa Rede 

Cegonha 

Realizou-se 
revisão de 

literatura quanto 

às dimensões 
das propostas 

previstas pelo 

Programa Rede 
Cegonha 

 

Foi lançado recentemente, no 
Brasil, o Programa Rede Cegonha, 

iniciativa nacional orientada à 

gestante e à mãe brasileira usuárias 
do serviço público de saúde. Essa 

proposta parece colocar-nos diante 

de duas possibilidades 
interpretativas. De um lado, implica 

o importante reconhecimento da 

cidadania e efetivação do direito de 
acesso à saúde. De outro, abre 

espaço para a problematização de 

sua orientação,eficácia e seus 
limites, quando e se questionado a 

partir de discussões teóricas da 

pluralidade da categoria mulher, e, 
sobretudo, das críticas à prática 

obstétrica brasileira pelos adeptos 

do ideário do parto humanizado a 
partir dos anos 2000. Dado que o 

Brasil é o recordista mundial no 

número de cesáreas, tematiza-se o 
referido programa, à luz dessas 

duas matrizes discursivas e a partir 

de tensões como medicina x 
despersonalização e saúde x 

doença, e de noções de pessoa, 

corpo, experiência e singularidade 
na contemporaneidade. 

 

 

Revista de 

Saúde 

Coletiva, 
Rio de 

Janeiro. 

Ano 2013 
 

 

3 
 

Um modelo lógico 

da Rede Cegonha 

 

Pauline Cristine 

da Silva 

Cavalcanti, 
Garibaldi 

Dantas Gurgel 

Junior,Ana 
Lúcia Ribeiro 

de Vaconcelos, 

André Vinicius 
Pires Guerrero 

 

 

Pesquisa 

documental 

Construir um Modelo 

Lógico (ML) da “Rede 

Cegonha” (RC), 
lançada pelo Ministério 

da Saúde em 2011, 

visando garantir o 
atendimento 

qualificado a gestantes 

e crianças com até dois 
anos de idade. 

 

 

Pesquisa em 

documentos 

oficiais do 
ministério e em 

outras fontes 

documentais, 
entre fevereiro e 

outubro de 

2011. 
 

Observaram-se lacunas na lógica da 

Rede Cegonha, o que aponta para a 

necessidade de rever a teoria dessa 
estratégia com vistas a aumentar 

suas chances de sucesso. O Modelo 

Lógico mostra-se útil como uma 
ferramenta de gestão, com papel de 

explicitar a RC de forma prática e 

clara e auxiliar o processo de 
comunicação e divulgação, e pode 

ser utilizado na organização dos 

trabalhos de avaliação. 
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TABELA 3 – Caracterização: Artigos com descritor “Acolhimento” 

Periódico e Ano 

publicado 

Título ao artigo Autor Tipo de 

pesquisa 

Objetivo Cenário e 

Metodologia 

Resultados 

principais 

Revista 

Brasileira de 

Enfermagem 
Ano 2013 

 

1 

Acolhimento: 

quando o usuario 

bate a porta 

Gisele Vieira 

Dourado Oliveira 

Lopes, Tania 
Maria de Oliva 

Menezes, 

Adriana 
Cerqueira 

Miranda, Kenya 

Lima de Araujo, 
Eleonora Lima 

Peixinho 
Guimaraes 

 

Estudo 

qualitativo 

Analisar a 

percepcao dos 

usuarios sobre o 
acolhimento. 

Unidade de Saúde 

docente-

assistencial que 
funciona na 

Estratégia de 

Saúde da Família 
em Salvador-Ba. 

A análise dos 

depoimentos foi 
realizada a partir 

de análise 
categorial 

temática 

 

Conclui- se que esta e 

uma proposta em 

constante 
aprimoramento, mas, 

ainda nota-se um 

esforco para a sua 
concretizacao nas 

praticas de saude, 

pois, o acolhimento 
esbarra na 

intersubjetividade dos 
sujeitos envolvidos no 

processo. 

 

Revista Escola 
Enfermagem 

USP 

Ano 2013 
 

 

2 

Atendimento pré-
natal na ótica de 

puérperas: da 

medicalização à 
fragmentação do 

cuidado 

 

Fernanda 
Beheregaray 

Cabral, Leila 

Maria Hirt, 
Isabel Cristina 

Pacheco Van der 

Sand 
 

Estudo 
qualitativo e 

exploratório-

descritivo 

Objetivou 
conhecer a 

percepção de 

puerpéras sobre 
atendimento em 

serviço de pré-

natal. 

Município Rio 
Grande do 

sul/RS. 

Entrevista 
semiestruturada 

foram submetidos 

à análise temática 

Os resultados 
sinalizam a 

necessidade de 

reorganização da 
atenção 

no pré-natal e 

nascimento, sob a 
lógica da 

longitudinalidade do 

cuidado, tanto nos 
serviços públicos 

como privados e de 

pactuação de ações 
intersetoriais nos 

modos de promoção 

da saúde das mulheres 
e de fomento à 

formulação de 

políticas públicas mais 

equânimes e positivas 

na perspectiva da 

integralidade da 
atenção. 

 

Revista Escola 

Anna Nery 
Enfermagem 

Ano 2011 

 
 

3 

ESTRATÉGIA 

ACOLHIMENTO 
MÃE-BEBÊ: 

ASPECTOS 

RELACIONADOS 
À CLIENTELA 

ATENDIDA EM 

UMA UNIDADE 
BÁSICA DE 

SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DO 
RIO DE JANEIRO 

Maria Helena do 

Nascimento 
Souza, Thaiane 

Nascimento da 

Conceição 
Gomes, Elisabete 

Pimenta Araújo 

Paz, Celise Silva 
da Trindade, 

Regina Célia 

Carvalho Veras 

Estudo descritivo Identificar as 

características 
sociodemográficas 

e de saúde de 

mães e as 
condições de 

saúde de crianças 

atendidas pelos 
enfermeiros na 

Estratégia de 

Acolhimento Mãe 
e Bebê em uma 

Unidade Básica de 

Saúde do Estado 

de Rio de Janeiro. 

 

 

Unidade Básica 

de Saúde do 
Estado de Rio de 

Janeiro. 

Os dados foram 
coletados em 421 

prontuários das 

crianças atendidas 
em uma Unidade 

Básica 

Os resultados 

mostraram que: 70,6% 
das mães estavam na 

faixa etária de 20 até 

35 anos, 58,2% 
haviam realizado parto 

normal, 5,0% 

apresentaram 
alteração na cicatriz 

cirúrgica, e 23,8%, 

alteração nas mamas. 
O companheiro e a 

avó materna foram os 

membros da rede 

social que mais 

forneceram apoio no 

pós-parto. Com 
relação aos recém-

nascidos 52,5% 

tinham até 7 dias de 
vida, 90,3% 

encontravam-se em 

aleitamento materno 
exclusivo, 16,2% 

apresentavam 
icterícia, e 3,8% 

apresentaram 

alteração no coto 
umbilical. Conclui-se 

que a avaliação do 

grupo escolhido 



31 
 

proporciona 

informações 
importantes para que 

os enfermeiros possam 

apoiar eficientemente 
as mães nos cuidados 

com os recém-

nascidos, o que 
contribui à formação 

do vínculo das mães 

com este profissional, 
além da adoção de 

práticas de promoção 

da saúde. 
 

 

Revista Saúde 

Pública 
Ano 2009 

 

 

4 

Acolhimento e 

características 
maternas 

associados à oferta 

de líquidos a 
lactentes 

 

Roberta Pereira 

Niquini, Sonia 
Azevedo 

Bittencourt, Elisa 

Maria de Aquino 
Lacerda, Maria 

Inês Couto de 

Oliveira, Maria 
do Carmo Leal 

Estudo 

transversal 
 

Identificar 

características 
maternas e ações 

de acolhimento às 

mães de crianças 
menores de seis 

meses associadas 

à oferta precoce 
de líquidos. 

Usuárias de 

unidades básicas 
de saúde (UBS) 

na cidade do Rio 

de Janeiro. 
Para estimar a 

associação entre 

as variáveis 
explicativas e a 

oferta de líquidos 

utilizou-se um 
modelo de 

regressão 

logística 
multivariado com 

ponderação, 

efeito de desenho 
e controlado pela 

idade da criança. 

Idade, situação 

conjugal e experiência 
pregressa em 

amamentar são 

características 
maternas associadas à 

oferta de líquidos para 

crianças menores de 
seis meses. O 

recebimento de 

orientação precoce 
sobre aleitamento 

materno pode reduzir 

o oferecimento de 
líquidos aos lactentes. 

 

Revista Escola 

Enfermagem 
USP  

Ano 2008 

 

 

5 

Necessidades de 

mulheres no 
puerpério imediato 

em uma 

maternidade 

pública de 

Salvador, Bahia, 
Brasil 

 

Mariza Silva 

Almeida, Isília 
Aparecida Silva 

Pesquisa 

descritiva com 
dados 

qualitativos, 

orientados pela 

perspectiva de 

gênero 

Objetivando 

identificar as 
necessidades de 

puérperas que 

demandam 

cuidados de 

enfermagem e 
compreender 

como elas 

percebem os 
cuidados de 

enfermagem 

durante sua 
permanência no 

Alojamento 

Conjunto. 
 

 

Alojamento 

Conjunto de uma 
maternidade 

pública de 

Salvador-Bahia. 

Entrevista. 

 

O resultado deste 

estudo aponta para a 
necessidade de 

modificações na 

prática e no modo de 

cuidar da 

enfermagem, não 
somente nos 

procedimentos 

técnicos, mas também 
na incorporação de 

valores e iniciativas 

humanizadoras do 
cuidado . 

 

Revista Escola 

Anna Nery 
Enfermagem 

Ano 2007 

 

 

6 

ASSISTÊNCIA 

PRÉ-NATAL NO 
PROGRAMA 

SAÚDE DA 

FAMÍLIA 

 

Sebastião Junior 

Henrique Duarte 
Sônia Maria 

Oliveira de 

Andrade 

Revisão de 

literatura 

 

Descrever as 

ações do 
Enfermeiro na 

atenção ao pré-

natal. 

 

 

Realizou-se 

revisão de 
literatura quanto 

às dimensões da 

assistência de 

enfermagem 

inseridas na saúde 

da mulher. 

Os resultados 

encontrados apontam 
para a 

multidimensionalidade 

da 

atuação do 

enfermeiro, 

destacando-se, além 
da atuação técnica, a 

interação promovida 

por ele entre as 
gestantes e demais 

membros da equipe e 

o acolhimento 
propiciador do 

estabelecimento de 

vínculo de confiança e 
credibilidade por parte 

das gestantes e 

conseqüente adesão ao 
pré-natal. 
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TABELA 4 – Caracterização: Artigo com descritor “Saúde da Mulher e Acolhimento” 

 

Periódico e 

Ano publicado 

Título ao 

artigo 

Autor Tipo de 

pesquisa 

Objetivo Cenário e Metodologia Resultados principais 

Revista de 

Enfermagem 

de Campinas, 

Sp 

2010 

A iniciativa 

hospital 
amigo da 

criança 

sob a ótica 
dos atores 

sociais que 

a vivenciam 

em 

Teresina, 

Piauí 

Carmen Viana 

RAMOS 
João Aprígio 

Guerra de 

ALMEIDA 
Lucina Maria 

Ribeiro 

PEREIRA 
Athenas 

Gomes 

PEREIRA 

Estudo 

qualitativo. 

Analisar os 

reflexos da 

Iniciativa 

Hospital Amigo 

da Criança nos 

atores sociais que 

a vivenciam. 

Utilizaram-se 

entrevistas 
semiestruturadas, com 

auxílio de um roteiro 

temático, junto a vinte 
mulheres e dez 

profissionais de saúde 

em cinco hospitais 
amigos da criança em 

Teresina (PI). Para a 

análise 

dos dados foi utilizada a 

técnica de análise de 

conteúdo do tipo 

temática. 

Os resultados revelaram a 

necessidade de ajustes para 
melhorar a resolutividade do 

programa, com ênfase 

para: adoção de uma nova 
matriz ensino-aprendizagem 

pautada na educação reflexiva e 

na adoção dos referenciais da 
pedagogia da problematização; 

fortalecimento das redes de 

apoio à mulher; investimentos 
na melhoria do acolhimento, 

tornando a relação cliente-

profissional mais respeitosa e 
definição de um 

processo de monitoramento 
contínuo que permita a adoção 

de medidas corretivas sempre 

que se fizer 

necessário. 

 

 

 

 

Revista Escola 

Enfermagem 
USP  

Ano 2007 

 
 

7 

Representações de 

puérperas sobre o 
sistema alojamento 

conjunto: do 

abandono ao 
acolhimento 

Alda Valéria 

Neves Soares, 
Isília Aparecida 

Silva 

Abordagem 

qualitativa 

Compreender a 

representação 
social das 

puérperas 

acercado 
Alojamento 

Conjunto. 

 
 

Alojamento 

Conjunto do 
Hospital 

Universitário-

USP. 
A análise dos 

dados, obtidos 

por entrevistas 
individuais e 

grupos focais, 

baseou-se nas 
Representação 

Sociais. 

Uma das 

representações sobre 
sua internação mostra 

sentimento de medo, 

submissão às rotinas 
institucionais e equipe 

de saúde, um misto de 

acomodação e 
resistência a maneira 

impessoal como são 

tratadas. A 
Hospitalização: do 

abandono ao 

acolhimento, indica 
como a 

disponibilidade de 

interagir dos 
profissionais atua 

como elemento de 

resignificação das 

representações de 

abandono e 

indiferença sobre o 
atendimento à mulher. 
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TABELA 5 – Caracterização:Artigo com descritor “Saúde da Mulher e Rede Cegonha” 

 

 

 

 

 

Periódico e Ano 

publicado 

Título ao artigo Autor Tipo de pesquisa Objetivo Cenário e 

Metodologia 

Resultados principais 

Revista saúde 

pública  

Ano 2013 

Dilemas 

antropológicos de 

uma agenda de 

saúde pública: 

Programa Rede 

Cegonha, 

pessoalidade e 

pluralidade 

Rosamaria Giatti 

Carneiro 

Revisão de 

literatura 

 

Dialogar com o 

leitor sobre o 

Programa Rede 

Cegonha 

Realizou-se 

revisão de 

literatura quanto 

às dimensões das 

propostas previstas 

pelo Programa 

Rede Cegonha 

 

Foi lançado 

recentemente, no Brasil, 

o Programa Rede 

Cegonha, iniciativa 

nacional orientada à 

gestante e à mãe 

brasileira usuárias do 

serviço público de 

saúde. Essa proposta 

parece colocar-nos 

diante de duas 

possibilidades 

interpretativas. De um 

lado, implica o 

importante 

reconhecimento da 

cidadania e efetivação 

do direito de acesso à 

saúde. De outro, abre 

espaço para a 

problematização de sua 

orientação,eficácia e 

seus limites, quando e se 

questionado a partir de 

discussões teóricas da 

pluralidade da categoria 

mulher, e, sobretudo, 

das críticas à prática 

obstétrica brasileira 

pelos adeptos do ideário 

do parto humanizado a 

partir dos anos 2000. 

Dado que o Brasil é o 

recordista mundial no 

número de cesáreas, 

tematiza-se o referido 

programa, à luz dessas 

duas matrizes 

discursivas e a partir de 

tensões como medicina 

x despersonalização e 

saúde x doença, e de 

noções de pessoa, corpo, 

experiência e 

singularidade na 

contemporaneidade. 
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4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

4.1 O acolhimento da Enfermagem favorecendo os enfrentamentos da mulher oriundos da 

relação mãe-bebê 

Nesta categoria temática encontram-se quatro artigos, são eles: “Acolhimento: 

Quando o usuário bate à porta.”; “Estratégia acolhimento mãe-bebê: Aspectos relacionados à 

clientela atendida em uma Unidade Básica de Saúde do Rio de Janeiro,”; “Assistência pré-

natal no Programa Saúde da Família.” e “Promoção da autonomia da mulher na consulta de 

enfermagem em Saúde da Família.” 

Justifica-se a escolha destes artigos, pois o primeiro artigo selecionado “Acolhimento: 

Quando o usuário bate à porta.”, discute a importância do vínculo criado pelo acolhimento da 

Enfermagem, trazendo nos resultados questões positivas para a adesão ao processo de 

acompanhamento pela gestante. 

 No segundo “Estratégia acolhimento mãe-bebê: Aspectos relacionados à clientela 

atendida em uma Unidade Básica de Saúde do Rio de Janeiro.”, aponta a importância do 

enfermeiro promover a autonomia da mulher no processo de gestação, prestando um cuidado 

humanizado e resolutivo. O estudo também grifa da consulta de Enfermagem, onde o 

enfermeiro pode estar atento para todos os fatores complicadores que envolvem a gestante e 

assim facilitar o acolhimento de forma específica e humanizada.  

No terceiro estudo “Assistência pré-natal no Programa Saúde da Família.”, também 

sinaliza para a criação do vínculo profissional/cliente, dando ênfase na comunicação do 

enfermeiro, relatando ser este a principal ferramenta para estabelecer o vínculo e promover 

um olhar para a gestante com ser um biopsicossocial, proporcionando a gestante ferramentas 

para que ela mesma possa ter resoluções de possíveis questionamentos.  

E no quarto estudo desta categoria “Promoção da autonomia da mulher na consulta de 

enfermagem em Saúde da Família.”, relata que o atendimento abrangente, sistematizado e 

humanizado realizado pelo enfermeiro promove mudanças individuais e coletivas. Aborda 

que quando o enfermeiro promove a autonomia da gestante, ele está colocando-a no papel de 
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protagonista do processo e não de espectadora, promovendo assim o enfretamento da própria 

gestante frente a situações de estresse, decisões e/ou dúvidas.  

Na Política Nacional de Humanização (PNH) é atribuído ao termo humanização os 

seguintes aspectos: valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção 

de saúde: usuários, trabalhadores e gestores; fomento da autonomia, do protagonismo, de co-

responsabilidade na produção de saúde e de sujeitos. O acolhimento, enquanto diretriz da 

PNH, aponta para questões de organização e prática do trabalho, enfatizando a dimensão 

ética e política na postura dos profissionais em contato com a clientela, bem como a 

reformulação do modelo assistencial e de gestão, no intuito de facilitar o acesso as ofertas do 

serviço, favorecer o cuidado interdisciplinar (LOPES,2013).  

Nesta perspectiva, o acolhimento é considerado um processo, resultado das práticas 

de saúde e produto da relação entre trabalhadores de saúde e usuários, ensejando posturas 

ativas por parte dos trabalhadores para com as necessidades do usuário e resgatando a 

humanização e o respeito com o outro. 

Assim, percebemos que a consulta de Enfermagem é o momento de suma importância 

para o profissional criar vínculo com a mulher, estabelecer uma relação de confiança, 

respeito e promover a autonomia da mulher diante de seus enfretamentos. O enfermeiro deve 

considerar que o conteúdo emocional da gestante é fundamental para a relação profissional-

cliente. A partir do conhecimento da realidade das mães, o enfermeiro pode realizar 

importantes ações voltadas para a promoção da saúde e prevenção de agravos, contribuindo 

para uma melhor qualidade de vida desta gestante.  

O profissional que se encontra atento para todos os fatores complicadores no 

cotidiano da mulher, facilita a criação de um vínculo, promovendo o acolhimento. A criação 

deste vínculo favorece o cuidado integral e promove no profissional o olhar fundamental para 

a prática do cuidado humanizado: ver a mulher como um ser biopsicossocial, visto que a 

gestação é um momento único e singular na vida das mulheres (SOUZA,2011). 

 Esses estudos apontam que algumas ferramentas são fundamentais para os 

profissionais obterem o compromisso com o cuidado e a promoção da autonomia na mulher. 

São elas: diálogo, promoção da confiança, escuta qualificada, promoção da autonomia para o 

enfretamento do estresse de cada mulher de forma individualizada e incentivo a tomada de 

decisões.  

Conclui-se que os usuários só assumem uma postura ativa quando estes se entendem 

como sujeitos do processo, logo percebemos que o acolhimento realizado pela Enfermagem é 

de suma importância para a aderência e permanência do usuário no processo assistencial. 
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Essa forma de pensar é uma estratégia de reorganização das práticas profissionais, para o que 

atualmente vem sendo preconizado. 

 

4.2 Educação em saúde da Enfermagem: agente da humanização. 

 Nesta categoria temática encontram-se seis artigos, são eles: “Acolhimento e 

características maternas associadas à oferta de líquidos a lactentes.”; “A negociação do 

cuidado de Enfermagem Obstétrica através das práticas educativas na casa de parto.”; 

“Protocolo na assistência pré-natal: ações, facilidades e dificuldades dos enfermeiros da 

Estratégia de Saúde da Família.”; “Educação em saúde no ciclo gravídico-puerperal: sentidos 

atribuídos por puerpéras.”; “Cuidado humanizado no pré-natal: um olhar para além das 

divergências e convergências.” e “As tecnologias de cuidado de enfermagem obstétrica 

fundamentadas pela teoria ambientalista de Florence Nightingale.” 

 Justifica-se a escolha destes artigos, pois o primeiro artigo selecionado “Acolhimento 

e características maternas associadas à oferta de líquidos a lactentes.”, aborda que o 

aleitamento materno exclusivo é baixo o grau de implementação devido a estratégia 

acolhimento não conter a educação em saúde em nível satisfatório. O estudo acredita que o 

acolhimento recebido em orientação sobre amamentar pode reduzir à oferta precoce de 

líquidos ao lactente.  

No segundo artigo estudado “A negociação do cuidado de Enfermagem Obstétrica 

através das práticas educativas na casa de parto.”, relata que as mulheres procuram as casas 

de parto no objetivo de receberem uma educação em saúde, pois os resultados comprovam 

que as mesmas não recebem esta educação em saúde no modelo hospitalocêntrico. Os 

resultados também apontam que a educação em saúde promovida pelos enfermeiros nas 

gestante provocam mudanças positivas tanto na gestação, quanto no parto e nascimento e 

puerpério, pois essa ação promove a autonomia da mulher sobre o seu corpo e o processo de 

gestação.  

 No terceiro estudo “Protocolo na assistência pré-natal: ações, facilidades e 

dificuldades dos enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família.”, aborda a incorporação de 

condutas acolhedoras e educativas pelo enfermeiro integram todos os níveis de atenção: 

promoção, prevenção e assistência à gestante, considerando a enfermagem como um agente 

da humanização, pois é esta profissão que promove a educação em saúde da mulher, lhe 

proporcionando autonomia e conhecimento total sobre o processo de gestação.  
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No quarto artigo “Educação em saúde no ciclo gravídico-puerperal: sentidos 

atribuídos por puéperas.”, relata que a construção de práticas educativas pela enfermagem 

minimiza as dificuldades e promove a autoconfiança para o desempenho do papel materno. 

Aponta a enfermagem como uma profissão que exerce papel de cuidador e educador, onde o 

profissional agrega o seu saber-fazer e o saber-fazer popular na assistência.  

No quinto estudo desta categoria “Cuidado humanizado no pré-natal: um olhar para 

além das divergências e convergências.”, aborda a promoção da saúde como fator 

determinante de saúde, onde se promove a autonomia da mulher. Discuti sobre práticas 

educativas, relatando que as mesmas são o diferencial na consulta de enfermagem, pois esta 

amplia o conhecimento e subsidiam decisões. O estudo caracteriza que acolhimento é 

promover à mulher autonomia para conhecer, reconhecer e propor soluções para sues 

conflitos.  

E o último artigo selecionado nesta categoria “As tecnologias de cuidado de 

Enfermagem Obstétrica fundamentadas pela teoria ambientalista de Florence Nightingale”, 

estuda a mulher como ser integral, para isto a importância da mesma possuir conhecimento 

sobre todo o seu corpo e processo de gestação, promovendo a autonomia sobre suas decisões 

e vontades. Aponta a importância da mulher conhecer todas as vantagens e desvantagens de 

todos os modelos de assistência obstétrica, para assim decidir qual ela quer seguir em sua 

gestação. 

Estes estudos apontam que a principal causa do nível de implementação do cuidado 

encontrar-se baixa é devido a falta de orientação materna no momento do acolhimento. 

A educação em saúde trabalha com o indivíduo a visão crítica e libertadora das 

condições de vida, almejando estratégias de mudança em seu benefício e de sua comunidade, 

sendo capaz a longo prazo, de modificar os paradigmas do cuidado obstétrico medicalizado. 

Essa prática colabora para um novo comportamento possa acontecer em relação à gestação, 

ao parto e ao nascimento, pois as mulheres passam a entender esse processo como natural e 

se percebem protagonistas de sua gravidez e de seu parto, colocando-se ativas nas decisões 

que dizem respeito ao seu cuidado (QUEIROZ,2012). 

Percebemos que centrar o cuidado no ser humano é acreditar nas suas potencialidades 

para fazer escolhas e conduzir os eventos do seu desenvolvimento. A promoção da saúde 

constitui-se em um processo que envolve mudanças nas condições de vida e de trabalho e 

busca capacitar indivíduos, famílias e comunidades, com vistas à empoderá-los para 

aumentar o controle sobre os determinantes de saúde, visando melhorá-la e propiciar 

autonomia.  
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A percepção e o conhecimento de ser titular de direitos é pressuposto essencial para 

que o ser humano possa compreender uma situação concreta como injusta, como violação ou 

negação de um direito e, consequentemente, exigir que tal direito seja cumprido. 

Ao praticar a educação em saúde o profissional está respeitando a dignidade e 

respeitando da mulher, promovendo a ética na relação usuário-profissional. O profissional 

enfermeiro é habilitado para cuidar da gestante e da sua família. Associar este cuidado com 

as ações educativas visa compartilhar práticas e saberes em uma relação horizontalizada, em 

que o enfermeiro exerça seu papel de cuidador e educador, agregando ao seu saber-fazer o 

saber-fazer popular.  

Nesta perspectiva, segundo NASCIMENTO 2011, o cuidado de enfermagem no 

campo obstétrico abre espaço para a construção de saberes a partir das práticas educativas, 

indo ao encontro das diretrizes da Política Nacional de Humanização e da Política Nacional 

de Atenção Integral a Saúde da Mulher. 

O atendimento de Enfermagem não deve ser algo rotineiro, técnico, rápido e sem 

oportunidades para compartilhar conhecimentos e experiências. Porque a Enfermagem exerce 

papel importante na area educativa, sendo o agente da humanização, realizando a 

incorporação de condutas acolhedoras, que interagem em todos os níveis da atenção: 

promoção, prevenção e assistência à gestante e recém nascido. A construção de práticas 

educativas minimizam as dificuldades e concedem autoconfiança para o desempenho do 

papel materno (COSTA,2008). 

  Esse é o diferencial que a Enfermagem deve pregar no seu atendimento, pois a 

educação em saúde amplia o conhecimento e subsidia decisões proporcionando a mulher 

autonomia para conhecer, reconhecer e propôs soluções para seus conflitos. Assim, a 

educação em saúde é uma estratégia para prevenção de intercorrências, promoção da saúde e 

minimização de insegurança e anseios. 

E de extrema importância que o enfermeiro aproveite todas as oportunidades e 

considere o momento da consulta um espaço legítimo para realização de ações educativas, 

pois no atendimento individual se pode estreitar o vinculo e priorizar as necessidades de cada 

usuária. Porém, esses estudos categorizados apontam que a educação em saúde realizada 

somente durante as consultas, tira das mulheres a oportunidade de participar de grupos 

educativos, de dividir seus medos e suas angústias, de esclarecer as dúvidas comuns às outras 

mães. Restringe-se dessa forma o aprendizado coletivo, a rica troca de experiências e 

conhecimentos entre as mulheres.  
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Sabemos que na atualidade a tecnologia está cada dia mais crescendo e ampliando o 

seu campo de usuários e não há dúvida de que as informações sobre saúde circulam através 

dessas fontes, contribuindo positivamente e negativamente para a formação de saberes. 

Concluímos que a educação em saúde atua como um potencializador do cuidado da 

enfermagem, pois é capaz de gerar mudanças, o aprender mútuo e a construção de relações 

humanas. Esses estudos concluem que o processo democrático utilizado na educação em 

saúde tenta oferecer subsídios para o exercício da cidadania através do reconhecimento pelas 

usuárias de sua necessidade de saúde e através da relação dialógica entre enfermeira e cliente, 

que envolve o ensinar e o aprender em uma via de mão dupla, algumas vezes concretizando e 

abrindo possibilidades para a construção compartilhada do conhecimento. 

 

4.3 Não adianta preconizar tem que capacitar a equipe 

Nesta categoria temática encontram-se seis artigos, são eles: “Atendimento pré-natal 

na ótica de puérperas: da medicalização à fragmentação do cuidado.”; “A percepção das 

enfermeiras sobre a competência social no desenvolvimento da assistência pré-natal.”; 

“Protocolo na assistência pré-natal: ações, facilidades e dificuldades das enfermeiras da 

Estratégia de Saúde da Família.”; “A iniciativa Hospital Amigo da Criança sob a ótica dos 

atores sociais que a vivenciam em Teresina, Piauí.”; “Adequação do processo de assistência 

pré-natal segundo os critérios do Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento e 

Rede Cegonha.” e “Dilemas antropológicos de uma agenda de saúde pública: Programa Rede 

Cegonha, pessoalidade e pluralidade.” 

Justifica-se a escolha destes artigos, pois o primeiro artigo selecionado “Atendimento 

pré-natal na ótica de puérperas: da medicalização à fragmentação do cuidado.”, os dados 

deste estudo evidenciam uma contradição do atendimento proposto pelo Ministério da Saúde, 

provavelmente por falta de organização e estrutura das equipes, acontecendo a 

descontinuidade da atenção e a fragmentação do vínculo com os próprios profissionais e 

usuários.  

O segundo artigo desta categoria, “A percepção das enfermeiras sobre a competência 

social no desenvolvimento da assistência pré-natal”, aponta nos resultados a dificuldade que 

a equipe de Enfermagem enfrenta ao baixo investimento em cursos e oficinas de capacitação, 

interferindo no desempenho profissional, não realizando o atendimento preconizado, devido a 

falta de conhecimento deste fazer. 

No terceiro estudo “Protocolo na assistência pré-natal: ações, facilidades e 

dificuldades dos enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família, este artigo também está 
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selecionado na categoria Educação em saúde da Enfermagem: agente da humanização, 

porém nesta categoria em discussão a justificativa para sua seleção se dá devido a baixa 

capacitação quanto ao uso dos protocolos pela equipe de Enfermagem.  

Segundo os autores deste estudo a criação dos protocolos possui como objetivo 

ordenar a estratégia de assistência da Enfermagem, focando em uma equipe multiprofissional 

para o cuidado com a gestante. O artigo conceitua protocolo como um instrumento de 

autonomia e normativo que orienta os profissionais de Enfermagem na realização de suas 

funções, logo o não conhecimento cientifico sobre o seu uso prejudica a assistência 

preconizada nos programas de assistência à gestante do Ministério da Saúde.  

O quarto artigo selecionado nesta categoria, “A iniciativa Hospital Amigo da Criança 

sob a ótica dos atores sociais que vivenciam em Teresina, Piauí.”, relata a baixa adesão dos 

profissionais às normas e rotinas dos novos programas propostos, devido a dificuldade de 

entendimento da operacionalização do novo modelo. Aponta para a necessidade de 

redimensionar as ações estratégicas focando no em um ser mulher mais amplo.  

No quinto estudo, “Adequação do processo de assistência pré-natal segundo os 

critérios do Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento e Rede Cegonha.”, afirma 

que os serviços preconizados por estes novos programas não estão sendo cumpridos, devido 

despreparo da equipe. Aponta nos resultados que o comprometimento da mulher só surge 

quando a mesma recebe um serviço adequado, onde ela se sente integrada e responsável pelo 

processo do cuidado na sua gestação.  

Porém, este atendimento humanizado e contínuo, que é preconizado, não vem sendo 

realizado, devido a falta de conhecimento da equipe de qual atitude mudar e/ ou aprimorar, 

dando espaço para o antigo atendimento fragmentado, impessoal e sem diálogo prevalecer.  

E o último artigo selecionado “Dilemas antropológicos de uma agenda da saúde 

pública: Programa Rede Cegonha, pessoalidade e pluralidade”, justifica-se sua escolha nesta 

categoria devido, apontar a necessidade de qualificação dos profissionais para uma atenção 

segura e humanizada. Aponta a importância de capacitar o profissional para que o mesmo 

obtenha um novo olhar para a gestante, percebendo-a como ser único e biopsicossocial, assim 

realizando um cuidado diferenciado, humanizado e específico, atendendo todas as demandas 

de cada gestante.  

Os estudos selecionados apontam fragilidades no que tange à integralidade e 

humanização da atenção, especialmente quanto ao acolhimento e vínculo, uso indiscriminado 

de tecnologias e intervenções desnecessárias e, sobretudo, pelo discurso biomédico. 
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Os dados dos estudos desta categoria evidenciam uma contradição relativa às 

proposições do Ministério da Saúde, que preconiza a descentralização, humanização, 

integralidade e equidade, corroboradas pelos pressupostos do Programa de Humanização no 

Pré-Natal e Nascimento (PHPN).  

O resultado do estudo de ARAUJO 2010, relata que possivelmente essa contradição 

se justifique pelo incipiente processo de organização e estruturação de algumas equipes. 

Considerando essa situação problemática na medida em que dificulta, o processo de cuidado 

entre profissional/gestante. 

Na evolução histórica da assistência de enfermagem, um dos marcos mais relevantes 

se traduz pela Lei nº 7.498/86 do Exercício Profissional, que estabelece a consulta de 

enfermagem entre as competências do enfermeiro. Porém é preciso capacitar os profissionais 

já formados e os que estão no processo de formação para que esta consulta seja desenvolvida 

voltada para uma prática multidisciplinar e social, objetivando mudanças de concepções 

assistenciais com formas de abordagens integrais como preconiza a atenção à saúde da 

mulher, ultrapassando, assim, os modelos tradicionais de saúde. 

MOURA 2010, conceitua cuidar sendo mais do que um ato. Cuidar é uma atitude e 

compreende mais que um momento de zelo, de atenção e de desvelo. O autor afirma que 

cuidar implica uma atitude de ocupação, de preocupação, de responsabilidade e de 

envolvimento afetivo para com o outro. O mesmo aborda que este envolvimento afetivo 

acontece através de dispositivos, como: escuta sensível, acolhimento de demandas, vínculo e 

corresponsabilização pela produção social da saúde, ancorados nos pressupostos da 

humanização do cuidado e da atenção integral. 

Os resultados de MOURA 2010, constatou que a priorização do uso de tecnologias 

diagnósticas parece centrar-se muito mais em demandas médicas do que naquelas que 

poderiam ter sido trazidas pelas mulheres-gestantes, caso lhes fossem ofertados espaços de 

escuta e acolhimento, sendo estes aspectos considerados pelo autor fatores de suma 

importância na produção de saúde.  

LIMA 2010, relata no seu estudo a compreensão de como as gestantes perceberam o 

atendimento recebido, e os dados revelam diversas situações de vulnerabilidade, com 

implicações no desenho organizacional dos serviços de saúde em foco, evidenciado pela 

pouca articulação da atenção no período gravídico-puerperal, materializada pela 

fragmentação do cuidado.  

Logo, podemos que concluir que tal situação é problemática na medida em que, ante 

qualquer intercorrência clínica apresentada por essa mulher, possivelmente, nenhum dentre 
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tantos os profissionais de enfermagem que lhe assistiram teria condições de saber e pensar 

sobre a saúde dessa mulher, o que poderá produzir e/ou potencializar situações de 

vulnerabilidade. 

RAMOS 2010, aponta a necessidade de redimensionar as ações estratégicas focando 

num contexto mais amplo que envolva o ser mulher: mãe, esposa, trabalhadora e cidadã. 

Neste sentido, faz-se necessária a capacitação profissional para atuar na assistência à gestante 

numa abordagem que ultrapasse as fronteiras do biológico e possa compreender todas as 

dimensões do ser mulher. 

Os estudos grifam a necessidade de criar-se uma metodologia que programe na prática 

o investimento contínuo e sistematizado do desempenho dessas enfermeiras na assistência à 

gestante, compondo-se de forma integral com os demais processos gerenciais. Alguns 

resultados demonstram que os próprios profissionais têm visibilidade quanto à necessidade 

de investimento para aprimoramento da qualificação profissional, pois muitos não possuem 

conhecimento cientifico e prático para colocarem na sua assistência realizada no dia a dia 

com a gestante, as novas propostas preconizadas pelo Ministério da Saúde.  

NASCIMENTO 2010, aponta na discussão de seu estudo a necessidade de 

investimento pessoal e institucional dos profissionais de enfermagem, no sentido de 

realização de qualificação profissional na área obstétrica, para uma capacitação sobre os 

novos conceitos e o surgimento de um novo modelo assistencial.  O autor conceitua 

competência individual sendo o processo pelo qual o profissional deve mobilizar seus 

conhecimentos e habilidades para produzir qualidade.  

Trata-se de uma resposta prática adaptada a uma situação específica. Logo, o mesmo 

conclui que competência é a capacidade em ação deste profissional propor para solução 

adequada para determinado problema, cuja esta ação reflete na assistência, de forma positiva. 

PEREIRA 2010, relata no resultado de seu estudo que existe, por parte dos 

profissionais, a preocupação em atender de forma qualificada à clientela, porém, colocam em 

evidência as dificuldades de estrutura física, principalmente, a preocupação com o 

cumprimento de metas e a produção de serviços. Os relatos dos profissionais deste estudo, 

consideram como fatores determinantes de incentivo para o crescimento pessoal e 

profissional, a motivação e o reconhecimento institucional.   

Dessa forma, podemos refletir que na prestação de serviços a visão antecedente ao 

processo é, em parte, limitada, porque, na maioria das vezes, o serviço é produzido e 

consumido simultaneamente. Os profissionais apontaram como exemplo para a melhoria no 
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desempenho profissional a necessidade de investimento no conhecimento, promoção de 

cursos de atualização, treinamento e pós-graduação em enfermagem obstétrica. 

Um fator importante verificado nestes estudos é que não basta os profissionais serem 

competentes, é preciso que estejam inseridos em um modelo de atenção que vise promover 

ações que vinculem o desenvolvimento profissional ao desempenho e a competência. 

Valorizar os profissionais de saúde e ampliar a capacidade de integrá-los ao ambiente de 

trabalho continua sendo, portanto, um grande desafio. 

ARAUJO 2010, propõe uma nova matriz ensino aprendizagem dirigida aos 

profissionais na área materno-infantil que possa conjugar os preceitos de uma educação 

crítico-reflexiva, educação permanente em saúde. Este novo olhar se volta para uma 

formação integralizadora, contextualizada, que considera o conhecimento prévio, tornando os 

profissionais corresponsáveis na construção do seu próprio conhecimento. 

Sendo assim, merece ênfase a adoção de uma nova matriz ensino-aprendizagem 

pautada na educação reflexiva em busca de uma prática assistencial focada nas bases do 

aconselhamento aplicado ao assistir, faz-se necessária a definição de um processo de 

monitoramento contínuo que permita a adoção de medidas corretivas sempre que for preciso. 

É fundamental que os profissionais de saúde estajam preparados e capacitados, pois 

este é um fator indispensável para uma assistência qualificada. Ainda existe o despreparo ou 

negligência dos profissionais na adoção de tecnologias de assistência no acompanhamento da 

gestante. Sendo imprescindível um processo educativo que favoreça aos profissionais a 

aquisição de competências práticas e habilidades para a resolução de problemas, pensamento 

crítico e a tomada de decisões. O desenvolvimento das competências profissional e pessoal, é 

a base de sustentação para um adequado atendimento de saúde. (RODRIGUES, 2011). 

 

4.4 Reforma curricular no modelo hospitalocêntrico: um olhar mais humanizado assegura a 

integralidade da atenção 

  Nesta categoria temática encontram-se treze artigos, sendo cinco destes já 

categorizados anteriormente. Os artigos desta categoria são: “Necessidades de mulheres no 

puerpério imediato em uma maternidade pública de Salvador, Bahia, Brasil.”; “Assistência 

pré-natal no Programa Saúde da Família.”; “Representações de puérperas sobre o sistema de 

alojamento conjunto: do abandono ao acolhimento.”; “A percepção das enfermeiras sobre a 

competência social no desenvolvimento da assistência pré-natal.”; “A negociação do cuidado 

de enfermagem obstétrica através das práticas educativas na casa de parto.”; “A iniciativa 

Hospital Amigo da Criança sob a ótica doa atores sociais que vivenciam em Teresina, 
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Piauí.”; “Apoio no nascimento: percepções de profissionais e acompanhantes escolhidos pela 

mulher.”; “Cuidado humanizado no pré-natal: um olhar para além das divergências e 

convergências.”; “Vivenciando o cuidado no contexto de uma casa de parto: o olhar das 

usuárias.”; “Perspectiva das mulheres na avaliação do Programa de Humanização do Pré-

natal e Nascimento.”; “Integralidade do cuidado à Saúde da Mulher: limites da prática 

profissional.”; “Dilemas antropológicos de uma agenda de saúde pública: Programa Rede 

Cegonha, pessoalidade e pluralidade.”; “Um modelo lógico da Rede Cegonha.” 

Justifica-se a escolha destes artigos, pois o primeiro artigo selecionado “Necessidades 

de mulheres no puerpério imediato de uma maternidade pública de Salvador, Bahia, Brasil.” 

Aponta diversas necessidades relatadas pelas mulheres, porém demonstra a precariedade da 

assistência prestada pelos profissionais de enfermagem, justificando esta deficiência nos 

cuidados ser oriunda da academia, onde o modelo biomédico prevalece, logo não 

promovendo o crescimento dos profissionais acerca do tema acolhimento.  

O segundo artigo escolhido “Assistência pré-natal no Programa Saúde da Família.”, 

também encontra-se categorizado na temática O acolhimento da Enfermagem favorecendo os 

enfrentamentos da mulher oriundos da relação mãe-bebê. Porém nesta categoria a escolha 

justifica-se devido o estudo abordar a necessidade de reformas curriculares para que desta 

forma o enfermeiro possa ter conhecimento de como saber-fazer a construção de um vínculo 

adequado ao processo de acompanhamento à gestante. O estudo afirma que estas reformas 

irão promover um olhar mais humanizado com autonomia e discernimento para assegurar a 

integralidade da atenção e a qualidade do atendimento prestado. 

 O terceiro estudo “Representações de puérperas sobre o sistema alojamento conjunto: 

do abandono ao acolhimento.”, relata que as mulheres possuem sobre o parto uma visão 

hospitalizada, gerando medo, ansiedade e receios sobre a assistência a ser prestada. Afirma 

que o vínculo afetivo criado pelo profissional de enfermagem é capaz de quebrar esse 

paradigma.  

Porém para a criação deste vínculo é necessário que a equipe de saúde adote uma 

postura diferenciada, e o estudo afirma que esta postura só é eficaz a partir da mudança na 

formação deste profissional, adicionando a formação um novo modelo assistencial que não 

preconize o processo saúde-doença, mas priorize a criação de um olhar mais humanizado do 

profissional, observando a mulher como um ser biopsicossocial.  

 No quarto artigo “A percepção das enfermeiras sobre a competência social no 

desenvolvimento da assistência pré-natal.”, também está categorizado na temática Não 

adianta preconizar tem que capacitar , porém nesta categoria justifica-se sua seleção devido 
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o estudo relatar a dificuldade das enfermeiras incluírem na prática assistencial uma visão 

voltada para a gestante como um ser biopsicossocial.  

As enfermeiras deste estudo relatam que esta dificuldade interfere diretamente no 

desempenho profissional, apontando ser fundamental a mudança acadêmica, pois esta irá 

construir um novo olhar para assistir essa mulher.  

No quinto artigo “A negociação do cuidado de enfermagem obstétrica através das 

práticas educativas na casa de parto.”, também categorizado na temática Educação em saúde 

da Enfermagem: agente da humanização. Porém nesta categoria justifica sua escolha devido 

o estudo relatar que a maioria das mulheres que procuram as casas de parto já vivenciaram 

experiências negativas no modelo medicalizado, logo procuram as casas de parto na 

esperança de encontrar um novo modelo de assistência, porém nem sempre este novo cuidado 

é encontrado.  

Assim, o estudo afirma que a mudança na formação dos profissionais é uma poderosa 

estratégia para a nova formação de uma assistência mais humanizada e qualificada à gestante. 

 O sexto estudo “A iniciativa Hospital Amigo da Criança sob a ótica dos atores sociais 

que vivenciam em Teresina, Piauí.”, também se encontra categorizado em Não adianta 

preconizar têm que capacitar. Porém nesta categoria em análise justifica sua escolha devido 

o artigo abordar uma nova matriz para o ensino aprendizagem dos profissionais de 

enfermagem, apontando a necessidade de redimensionar as ações estratégicas focando no ser 

mulher mais amplo. O estudo propõe uma prática assistencial voltada para as bases do 

aconselhamento aplicado ao assistir.  

O sétimo artigo “Apoio no nascimento: percepções de profissionais e acompanhantes 

escolhidos pela mulher.”, aponta como é desafiador para o profissional de enfermagem, 

incluir o acompanhante na sua assistência, de modo qualificado e humanizado. Assim, aponta 

a necessidade de mudança na formação acadêmica para que essa dificuldade seja superada e a 

assistência ganhe um novo olhar tanto para a gestante como para a sua família, considerando 

a gestação um processo que envolve não só a gestante, mas sim a sua família e comunidade. 

O oitavo artigo “Cuidado humanizado no pré-natal: um olhar para além das 

divergências e convergências.”, também está categorizado em Educação em saúde da 

Enfermagem: agente da humanização. Porém nesta categoria justifica-se sua escolha devido, 

apontar como barreira para um cuidado integral a formação dos profissionais ainda no 

modelo hospitalocêntrico.  

Afirma que novas práticas educativas e reforma curricular são práticas diferencias na 

formação do profissional, ampliando o conhecimento que subsidiam decisões, promovendo o 
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acolhimento de forma integral, proporcionando à mulher gestante autonomia, numa relação 

dialógica efetiva de ajuda e criação de vínculo afetivo e de confiança.  

 O nono artigo selecionado “Vivenciando o cuidado no contexto de uma casa de parto: 

o olhar das usuárias.”, justifica-se devido apontar a necessidade da criação de um novo 

modelo ensino para uma melhora na assistência do profissional de enfermagem. Afirmando 

que esta mudança deve buscar por uma formação que priorize o atendimento do profissional 

de forma diferenciada, de maneira acolhedora, sensível e respeitosa ao ser gestante.  

 No décimo estudo “Perspectiva das mulheres na avaliação do Programa de 

Humanização do Pré-natal e Nascimento.”, relata que a equipe de enfermagem não se 

encontra sensibilizada para a criação de vínculos com a gestante, gerando um aumento no 

risco de desistência e/ou menor frequência no acompanhamento do processo de gestação 

pelos profissionais. Assim, traz como estratégia para mudar essa realidade, a mudança no 

processo de formação desses profissionais, que ainda se encontram focados demasiadamente 

no modelo biomédico, esquecendo de olhar a mulher como um ser integral. 

 O décimo primeiro artigo selecionado nesta categoria “Integralidade do cuidado à 

saúde da mulher: limites da prática profissional.”, afirma que o modelo biomédico é uma 

barreira para a integralidade para a prática das especificidades femininas. E que o 

redirecionamento destas práticas em um novo modelo de formação dos profissionais, pode 

ser a maneira mais eficaz para responder de forma resolutiva às novas propostas dos 

programas do Ministério da Saúde.  

 O décimo segundo estudo “Dilemas antropológicos de uma agenda de saúde pública: 

Programa Rede Cegonha, pessoalidade e pluralidade.”, também categorizado em Não adianta 

preconizar têm que capacitar. Justifica-se nesta categoria devido afirmar que uma nova 

formação dos profissionais voltada para uma atenção assistencial segura, qualificada e 

humanizada, só irá surgir a partir do momento que a visão do modelo hospitalocêntrico não 

prevalecer mais.  

E o último estudo desta categoria “Um modelo lógico da Rede Cegonha.”, justifica-se 

por apontar que as dificuldades para a realização dos processos preconizados pela Rede 

Cegonha se dão devido a deficiência do trabalho em equipe organizado e pela produção do 

cuidado ainda medicalizado. Apontando a necessidade de mudança na formação dos 

profissionais de enfermagem modificando esse olhar biomédico por um olhar humanizado e 

sensibilizado em criar vínculo com a gestante, observando a mesma como um ser 

biopsicossocial. 
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Os estudos desta categoria apontam precariedade nos cuidados de enfermagem no 

período gestacional, distanciando-se do que é preconizado pelos organismos oficiais.  

A qualidade da assistência à mulher sofre influência direta da formação profissional 

nas escolas de enfermagem. Pois estas são orientadas pelo modelo biomédico fazendo da 

clínica o sentido da atenção. Assim, apesar da crescente preocupação com a humanização dos 

cuidados à saúde da mulher, é visível nestes estudos a pouca valorização que é dada à 

subjetividade feminina (ALMEIDA,2008). 

Os artigos relatam que os profissionais de enfermagem estão desenvolvendo ações 

fragmentadas orientadas por um referencial biomédico, assim este modelo de cuidado 

subestima as necessidades integrais das mulheres gestantes. 

Identifica-se na maioria dos estudos desta categoria que os depoimentos das puérperas 

relatam que o cuidado de enfermagem vem sendo orientado por um modelo que não valoriza 

o contexto sociocultural, a história pessoal das usuárias, bem como as ansiedades e 

necessidades de sentir-se seguras em todo o processo gestacional.  

O atendimento realizado nega as usuárias como sujeitos de necessidades integrais, 

tendo como produto final o medo e a insegurança. A mulher possui a necessidade de sentir-se 

acolhida, respeitada e que está sendo cuidada de forma integral (ALMEIDA, 2008). 

Apesar do visível crescimento e fortalecimento da profissão de enfermagem, o 

modelo de formação ainda é orientado pelo paradigma biomédico que fragmenta seres 

humanos e dirige ao corpo biológico ações técnicas ao lado de relações autoritárias. Nos 

estudos as gestantes expressam a necessidade de serem tratadas com confiança e respeito, 

gerando uma expectativa sobre os profissionais de enfermagem, para que estes entendessem 

as suas reais necessidades e tivessem para com elas uma atitude humanitária (SILVA, 2008). 

SOARES 2007, relata que para a mulher gestante vivenciar o processo de 

hospitalização é algo que gera sentimento de medo, sofrimento e abandono. Segundo SILVA 

2007, a experiência da hospitalização para a gestante é caracterizada pelo sentimento do 

medo, não apenas pelo risco e sofrimento físico que julga estar exposta, mas também pelo 

receio de não ser acolhida pelos profissionais que a assistirão.  

Porém os estudos revelam que esses sentimentos negativos começam a dissipar a 

partir das interações que se estabelecem no cotidiano, quando o profissional oferece a 

oportunidade de ser construído um relacionamento efetivo. 

COELHO 2008, conceitua a integralidade como além de um princípio constitucional 

defendido, é uma prerrogativa da humanização do cuidado em saúde, que busca a 

possibilidade de apreender as necessidades mais abrangentes do ser humano, valorizando a 
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articulação entre atividades preventivas e assistenciais. Porém o autor afirma que o modelo 

teórico-conceitual do sistema de saúde, o da biomedicina, constitui um obstáculo 

epistemológico importante para a proposta de integralidade. 

Os aspectos biopsicossociais devem ser considerados não mais se concebendo a 

assistência à mulher gestante restrita a modelos biomédicos. Deve ser levado em 

consideração os seus sentimentos, visto que a gestação é um momento único e singular na 

vida das mulheres (DUARTE, 2006). 

Para tal atitude ANDRADE 2006, aponta a comunicação como ferramenta 

fundamental na saúde da mulher, assim os profissionais podem estar cientes e preocupados 

com as reais necessidades do ser mulher gestante e proporcionar uma qualidade na 

assistência prestada.  

O autor ainda acrescenta a esta ferramenta a reforma curricular, que afirma garantir 

melhor qualificação dos profissionais comprometidos para além das técnicas, conferindo um 

caráter mais humanizado efetivamente, havendo destaque especial para a formação de 

enfermeiros com autonomia e discernimento para assegurar a integralidade da atenção e a 

qualidade e humanização do atendimento prestado aos indivíduos. 

Quando o profissional não percebe, não identifica, ou até mesmo não possui formação 

teórica para perceber as necessidades que as gestantes precisam, a interação entre 

gestante/profissional não é estabelecida, dificultando a excelência do cuidado que representa 

o bem estar do paciente. 

A reforma curricular deve começar pelo modo como é ensinado a abordagem da 

consulta de enfermagem, considerando este momento um espaço único e de suma 

importância para o estabelecimento entre profissional e gestante. Na consulta de 

enfermagem, devem ser valorizadas as queixas referidas, ou seja, a escuta à gestante, visto 

que possibilitam a criação de ambiente de apoio por parte do profissional e de confiança pela 

mulher (DUARTE, 2006). 

Assim a consulta de enfermagem não deve ser somente técnica centrada em um 

fenômeno biológico, visto que tal conduta não estabelece vínculo de acolhimento, confiança 

e segurança, dificultando a relação enfermeiro/gestante. O enfermeiro deve considerar que o 

conteúdo emocional é fundamental para a criação de uma relação.  

O estabelecimento de um vínculo estimula o profissional de saúde a utilizar sua 

sensibilidade para “olhar” a cliente como um ser biopsicossocial, alguém que possui uma 

história particular antes da história clínica (ANDRADE, 2006). 
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Segundo COSTA 2008, a maioria das atitudes dos profissionais de saúde para com a 

gestante sofre influência do modelo tecnocrático que, no Brasil, foi implementado a partir do 

início da obstetrícia científica. No entanto, desde o final dos anos de 1990, a influência do 

modelo tecnocrático na assistência ao parto não é mais hegemônica e concorre com as 

influências do modelo humanizado.  

Na visão de mundo do modelo humanizado, os profissionais de saúde acreditam num 

cuidado que respeita os direitos reprodutivos, a segurança com integridade corporal, 

privacidade e liberdade de expressão durante todo o processo de gestação, parto e nascimento 

(PROGIANTI, 2008). 

A nova formação da relação profissional, deve ser prioritariamente regida pela ética e 

responsabilidade, onde a mulher seja respeitada como um ser autônomo, e os profissionais 

possam se despir da sua supremacia do saber técnico, sem manter a mulher na ignorância, 

construindo um espaço para o diálogo com sensibilidade e reflexão. Para tal há a necessidade 

de redimensionar a formação dos novos profissionais focando num contexto mais amplo 

sobre o ser mulher, e explorando as necessidades que vão além do biológico (RAMOS, 

2010). 

A reforma curricular pode atuar como um potencializador do cuidado da enfermeira 

obstétrica, pois é capaz de gerar mudanças nas atitudes dos profissionais e construir um novo 

modelo de relações humanas entre profissional e gestante. Assim, acredita-se que a reforma 

curricular pode reestruturar o cuidado cultural medicalizado. 

A repetição e a rigidez das atividades levam à alienação da enfermeira que não se dá 

conta da importância de sua atividade para conseguir equidade e qualidade na prestação dos 

serviços, com eficácia e eficiência para a satisfação do usuário. A explicação para estas ações 

é a persistência do modelo biomédico, extremamente funcionalista, neoliberal e tecnicista 

(LIMA, 2008). 

 Assim, atualmente o desafio da profissão de enfermagem é ultrapassar o modelo 

biomédico e romper com o paradigma da assistência à mulher como objeto  da reprodução. 

Para isso MOURA 2008, afirma ser de fundamental importância a reforma na formação 

acadêmica, construindo um novo olhar para assistir a essa mulher-cidadã. 

A institucionalização e a hegemonia do modelo biomédico e tecnocrático levaram a 

segmentação do ser humano e dos saberes, a diluição da subjetividade e a valorização do 

patológico em detrimento do humano (ZAMPIERI, 2010). 
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Nesta perspectiva, a reforma curricular é considerada vital para que os profissionais 

proporcionem às gestantes a criação de vínculo, promovendo a autonomia da mulher. Porém 

é um processo que envolve mudanças nas condições de vida e de trabalho e busca capacitar 

indivíduos, com vistas à empoderá-los para aumentar o controle sobre os determinantes de 

saúde, visando melhorá-la e propiciar autonomia. 

Centrar o cuidado no ser humano é acreditar nas suas potencialidades para fazer 

escolhas e conduzir os eventos do ciclo do seu desenvolvimento. Há a necessidade de se 

buscar um novo paradigma na atenção à saúde, pautado na humanização, promoção da saúde, 

autonomia da população e atitude ética nas relações intersubjetivas, que valorize as 

diferenças e identidades dos seres humanos, reconheça-os como sujeitos de direitos, 

merecedores de acolhimento e compreensão. (ERDMANN, 2010). 

O serviço de saúde está organizado sob o modelo clínico que não consegue dar 

respostas efetivas às necessidades mais imediatas das mulheres, tampouco ampliar o olhar 

sobre as demandas resultantes do contexto social, tornando-se, assim, um lugar de 

constrangimento e desrespeito às mulheres (OLIVEIRA, 2009). 

Portanto, as mudanças necessárias implicam rever as visões de mundo e as relações 

profissionais-usuárias, o que inclui a superação dos padrões da competência técnica e da 

neutralidade científica, associando-se ao cuidar instrumental a sua expressividade, ou seja, o 

que permite o acolhimento e o afeto.  

O conjunto de práticas centrado em procedimentos técnicos na saúde tem caráter 

reducionista, expressando o modelo médico hegemônico, de modo que,o acolhimento surge 

como a possibilidade viável de promover uma nova modelagem na organização da assistência 

em saúde (SILVa, 2009). 

Assim, urge o redirecionamento das práticas em saúde da mulher de modo que sejam 

dadas respostas ágeis e mais resolutivas segundo os novos princípios propostos pelos 

programas de Saúde da Mulher do Ministério da Saúde. A escuta, a responsabilização e a 

criação de vínculos, são itens de suma importância e que devem fazer parte do novo projeto 

da reforma curricular, reorganizando as práticas direcionadas para a integralidade do cuidado.  

Porém até que processo de reforma curricular seja de fato aplicado na prática será 

necessário muito esforço e determinação dos próprios profissionais estarem dispostos a 

quebrar velhos paradigmas e construir uma nova relação. Pois, nestes estudos as gestantes 

reforçam a sua credibilidade nos serviços especializados, reafirmando a cultura biomédica 

que departamentaliza o todo em disciplinas, idéia sedimentada e cristalizada 

tradicionalmente.  
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A atenção integral implica ter uma visão ampliada de saúde que destaque as 

dimensões social, comunitária e familiar, indo além da doença e do sofrimento manifesto, 

contrapondo-se ao reducionismo, à fragmentação e à objetificação dos sujeitos e buscando 

apreender as necessidades dos indivíduos. 

Os estudos desta categoria apontam como barreira para o cuidado integral, a formação 

dos profissionais e discentes, ainda dentro de uma lógica reducionista e hospitalocêntrica, às 

vezes divergente da existente na assistência. 

A nova reforma deve propor que os profissionais valorizem a mulher grávida, sua 

história, suas necessidades, queixas e sentimentos. Isto implica que os profissionais 

reconheçam a dor, os medos e problemas das gestantes, evitando banalizá-los ou ignorá-los, 

alegando serem apenas situações fisiológicas. Valorizar e incluir todos os envolvidos no 

processo. Reconhecer que atrás da barriga existem duas pessoas com diferentes necessidades.  

É necessário valorizar a singularidade da pessoa, dando-lhe a possibilidade de exercer 

sua liberdade, evitando qualquer forma de discriminação. O ser humano deve ser tratado de 

forma personalizada como um sujeito ético-político com subjetividades e potencialidades, 

respeitando seu universo social, afetivo-cultural, conhecimento intelectivo e afetivo, sua 

intuição e sensibilidade. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os estudos concluímos que o acolhimento é considerado um processo, 

resultado das práticas de saúde e produto da relação entre trabalhadores de saúde e usuários, 

ensejando posturas ativas por parte dos trabalhadores para com as necessidades do usuário e 

resgatando a humanização e o respeito com o outro. Foi constatado que o vínculo criado pela 

Enfermagem com a gestante é de suma importância para a adesão do processo de 

acompanhamento do acolhimento. 

Analisando os relatos dos autores dos estudos é possível concluir que é fundamental 

que os profissionais de saúde estejam preparados e capacitados, sendo este um fator 

indispensável para uma assistência qualificada. Os estudos concluem que ainda existe o 

despreparo ou negligência dos profissionais na adoção de tecnologias de assistência no 

acompanhamento da gestante. Assim, é imprescindível um processo educativo que favoreça 

aos profissionais a aquisição de competências práticas e habilidades para a resolução de 

problemas, pensamento crítico e a tomada de decisões. O desenvolvimento das competências 

profissional e pessoal, é a base de sustentação para um adequado atendimento de saúde.  

Os estudos analisados grifaram a consulta de Enfermagem, que é algo privativo do 

enfermeiro, sendo uma ferramenta positiva para o profissional estar atento a todos os fatores 

complicadores que envolvem a gestante e assim facilitar o acolhimento de forma específica e 

humanizada. Assim, a consulta estabelece uma relação de confiança, respeito e promove a 

autonomia da mulher diante de seus enfretamentos. 

  Percebemos neste quesito a importância do enfermeiro considerar que o conteúdo 

emocional da gestante é fundamental para a relação profissional-cliente. Há também a 

atenção especial para a comunicação do enfermeiro, pois concluímos que esta é a ferramenta 

do estabelecendo do vínculo e promove um olhar para a gestante com ser um biopsicossocial, 

proporcionando autonomia para que a mesma possa ter resoluções de possíveis 

questionamentos. 
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Diante da análise dos estudos percebe-se a importância do Enfermeiro ensejar a 

mulher gestante, uma autonomia que a torne ativa no processo de acolhimento: sendo 

protagonista e não espectadora. Assim, percebemos que o acolhimento realizado pela 

Enfermagem é de suma importância para a aderência e permanência do usuário durante todo 

o processo assistencial. 

Também é possível apontar sobre a lacuna que existe referente a Educação em Saúde. 

Ao praticar a educação em saúde o profissional está respeitando a dignidade e respeitando da 

mulher, promovendo a ética na relação usuário-profissional. Os estudos demonstram a 

Enfermagem como a profissão que promove a educação em saúde nas gestantes 

proporcionando autonomia e conhecimento total sobre o processo de gestação, minimizando 

as dificuldades e promovendo a autoconfiança para o desempenho do papel materno. Logo, 

constatamos que a adição das práticas educativas na consulta de enfermagem é o diferencial, 

pois estas ampliam o conhecimento e subsidiam decisões 

Foi observado que para realização do atendimento preconizado pelos programas do 

Ministério da Saúde com diretrizes voltadas para o Acolhimento, é necessário capacitar a 

equipe e modificar o currículo acadêmico. Percebemos que a maioria das assistências 

prestadas nos estudos em análise ainda possuem um discurso muito biomédico, esquecendo 

do olhar integral à mulher gestante, da escuta qualificada, do diálogo informal. Esse 

atendimento não acontece por falta de capacitação da equipe, apesar dos profissionais dos 

estudos relatarem demonstrar conhecimento sobre esse novo modelo de assistência, muitos 

não possuem o conhecimento cientifico de como realizar essa nova prática preconizada, 

voltando o cuidado ainda para uma assistência medicalizada e tecnocrática.  

Percebe-se a necessidade da mudança do olhar do enfermeiro para à mulher. A 

mudança sobre como realizar o cuidado, saindo da rotina e dos protocolos. Assim, realizando 

um cuidado com preocupação, responsabilidade e envolvimento afetivo para com o outro. 

Observou que alguns dispositivos são eficazes para a criação deste cuidado humanizado, 

como: escuta sensível, acolhimento de demandas, vínculo e corresponsabilização pela 

produção social da saúde, ancorados nos pressupostos da humanização do cuidado e da 

atenção integral. 

A maioria dos artigos selecionados para análise apontaram que a precariedade da 

assistência prestada pelos profissionais de enfermagem, se encontra na deficiência dos 

cuidados oriundos da formação acadêmica, onde o modelo biomédico prevalece, logo não 

promovendo o crescimento dos profissionais acerca do tema acolhimento. Podemos apontar 

que a reforma curricular irá promover um olhar mais humanizado com autonomia e 
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discernimento para assegurar a integralidade da atenção e a qualidade do atendimento 

prestado. 

Como resultado percebe-se um quadro desafiador para a profissão Enfermagem, 

especialmente na área Obstétrica, visto que nos remete à necessidade modificações de 

paradigmas que visem objetivar e garantir cuidados qualificados para a mulher.  

Há a necessidade de modificações na prática e no modo de cuidar da enfermagem, 

que busquem trazer à tona, não apenas aprimoramento dos procedimentos técnicos, mas sim, 

valores e iniciativas humanizadoras que impliquem em novas posturas. Neste contexto 

teremos a mulher como sujeito, com necessidades, desejos e emoções singulares.  

Entendemos, portanto, que a assistência de enfermagem deve não apenas atender às 

necessidades de saúde, mas também que suas ações possam informar e orientar com base nas 

necessidades individuais, com vistas ao acolhimento solidário. Acolhimento este, que deve 

romper com o modelo hospitalocêntrico permitindo o surgimento de novas práticas 

educativas que garantem a autonomia do profissional e da cliente, numa relação dialógica 

efetiva de ajuda e criação de vínculo afetivo e de confiança.  
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