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RESUMO 

 

O Brasil apresenta uma das taxas de cesáreas mais elevadas do mundo e tem sido 
citado como exemplo claro do abuso desse procedimento. O processo de aquisição 
de práticas obstétricas hospitalares, pelas enfermeiras obstétricas, frente à 
implantação do modelo humanizado, está entre as políticas públicas de saúde que 
sustentam a oferta de atenção qualificada à mulher no parto e nascimento. 
Objetivos: Identificar as estratégias empreendidas pelos profissionais de saúde e 
gestores para a inserção das enfermeiras obstétricas no cenário hospitalar; analisar 
a inserção das enfermeiras obstétricas no cenário assistencial; compreender a 
reconfiguração da lógica assistencial na maternidade desse hospital a partir dessa 
inserção e sua articulação com as políticas públicas de saúde sobre o tema. 
Metodologia: Método exploratório, descritivo com abordagem qualitativa, a partir 
dos discursos dos profissionais de saúde envolvidos na inserção das enfermeiras 
obstétricas, tendo por cenário a maternidade do Hospital de Ensino Alcides Carneiro 
em Petrópolis (RJ), a única de caráter público do município. Os dados coletados 
foram submetidos à análise de conteúdo na modalidade temática, com base em 
Laurence Bardin (2010), mediante roteiro de entrevista estruturado, tendo como 
participantes dez profissionais de saúde atuantes na instituição em foco ou em 
instituições participativas na gestão hospitalar. A pesquisa foi aprovada pelos CEP: 
FM/HUAP/UFF e da FMP/FASE, através dos respectivos CAEE nº 
61231316.6.0000.5243 e CAE: 61231316.6.3001.5245. Resultados: Na primeira 
categoria, a Rede Cegonha foi considerada marco político de transição do modelo 
obstétrico em interface com a enfermagem obstétrica. A segunda categoria revelou 
as expressões e configurações da inserção das enfermeiras obstétricas no cenário 
do hospital em foco. Conclusões: É fato a importância da Rede Cegonha como 
estratégia do governo federal no redesenho da lógica assistencial no campo do parto 
e nascimento e a reconfiguração das práticas assistenciais, porém, os gestores 
estaduais e municipais têm grande responsabilidade na pactuação das metas de 
implementação da rede.  A análise da inserção das enfermeiras obstétricas no 
cenário assistencial, evidenciou que a presença dessas profissionais qualificou o 
cuidado prestado e induziu mudanças nas práticas implementadas por outros 
profissionais atuantes. Salienta-se que o estudo também ratificou que o cuidado 
colaborativo resulta em vários benefícios para parturiente e familiares, trazendo 
sucesso nas ações planejadas e compartilhadas. 

Descritores: Enfermagem Obstétrica; Enfermagem Obstétrica/história; Políticas 
públicas de Saúde; Gestão em Saúde. 
 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Brazil has one of the highest cesarean rates in the world and has been cited as a 

clear example of the abuse of this procedure. The process of acquisition of 

obstetrical practices, by obstetrical nurses, in front of the implementation of the 

humanized model, is among the public health policies that support the provision of 

qualified care to women in childbirth. Objectives: To identify the strategies 

undertaken by health care professionals and managers for the insertion of obstetrical 

nurses in the hospital setting; To analyze the insertion of obstetrical nurses in the 

care setting; To understand the reconfiguration of the logic care in the maternity of 

this hospital based on this insertion and its articulation with the public health policies 

about the subject. Method: Exploratory and descriptive method, with a qualitative 

approach based on the discourses of the health professionals involved in the 

insertion of obstetrical nurses, taking as a scenario the maternity in a University 

Hospital in Petrópolis (RJ), the only one of public character in the city. The collected 

data were submitted to content analysis in the thematic modality, based on Laurence 

Bardin (2010), through a structured script, having as participants ten health care 

professionals working in the University Hospital, or in other participatory institutions in 

hospital management. The research was approved by the Ethics and Research 

Committees of the FM/HUAP/UFF and the FMP/FASE, through the respective CAAE 

61231316.6.0000.5243 and CAAE 61231316.6.3001.5245. Results: In the first 

category, Rede Cegonha was considered a transitional political framework of the 

obstetric model in interface with obstetric nursing. The second category revealed the 

expressions and configurations of the insertion of obstetrical nurses in the setting of 

the University Hospital. Conclusion: It is a fact the importance of Rede Cegonha as 

a strategy of the federal government in the redesign of the logic care in the field of 

childbirth, and the reconfiguration of care practices, but state and municipal 

managers have a great responsibility in the agreement of goals in the Rede 

Cegonha’s implementation. The analysis of the insertion of obstetrical nurses in the 

care setting showed that the presence of these professionals qualified the care 

provided and induced changes in the practices implemented by other professionals. 

It should be noted that the study also ratified that collaborative care results in several 

benefits for parturient and family members, bringing success to planned and shared 

actions. 

Descriptors: Obstetric Nursing; Obstetric Nursing/History; Public Health Policies; 

Health Management.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

A motivação pela temática emergiu da inquietação da vivência como 

preceptora de discentes de Enfermagem no centro cirúrgico do Hospital de Ensino 

Alcides Carneiro (RJ), trabalhando em uma maternidade inserida em bloco anexo 

desse hospital, onde ocorria uma convivência diária com duas realidades 

completamente opostas: a primeira, presenciando o empenho das enfermeiras 

obstétricas que atuavam com seriedade para defender as mulheres que ali 

chegavam; a segunda, a vivência de presenciar diariamente o aumento do número 

de cesarianas, contrariando orientações do Ministério da Saúde (MS) e princípios 

preconizados por políticas públicas voltadas para a saúde da mulher.  

A possibilidade de construção deste estudo reforça uma discussão nacional e 

internacional da história do parto e nascimento, especialmente nos campos do parto 

de risco habitual e de alto risco, considerando que a mortalidade materna é uma das 

metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio objetivando reduzir para 35 o 

número de óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos. 1  

A relevância desse monitoramento está em fortalecer e redirecionar as 

políticas públicas de saúde, porém, desde 2012, a taxa de morbidade materna grave 

hospitalar no Sistema Único de Saúde (SUS) manteve-se estável, com valores 

próximos a 13 casos por 1.000 partos, o que revela valores ainda preocupantes, pois 

a proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigados elevou-se de 76,5%, 

em 2010, para 85%, em 2013. 1  

Visando mudar essa realidade, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

aconselha que o número de cesáreas seja de, no máximo, 15% do total de partos 

realizados2, entretanto, no Brasil essa recomendação não está sendo atendida, 

havendo uma tendência crescente não só do número de cesáreas em todo país, 

passando de 25% a 48%, como também da elevada proporção de cesáreas 

ocorridas entre as 37ª e 38ª semanas (36,6%). 1 

Apesar de o parto ser considerado um dos fenômenos naturais que muitas 

mulheres vivenciam no decorrer da vida, ele é influenciado pelo meio sociocultural 

onde preceitos culturais estabelecem a visão e a forma como a mulher irá vivenciar 

o seu processo de conceber e parir.   

O ato de parir uma criança não é só um processo fisiológico, porque se trata 

de um evento que se desenvolve em um ambiente social e cultural com suas 
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especificidades, onde o profissional que a assiste nesse momento precisa 

compreendê-la na sua complexidade e sob todas as formas. 3  

Durante muitos anos, o parto foi um evento privado, íntimo e feminino, que 

passou a ser vivido de maneira pública e institucionalizado quando ele se deslocou 

para as instituições de saúde4. Com o desenvolvimento da ciência, a assistência ao 

parto sofre uma transformação em meados do século XX, passando a ser uma 

prática realizada principalmente a nível hospitalar exigindo, portanto, apenas a 

participação dos profissionais com formação científica. Tal fato favoreceu a 

intervenção médica no ato de parir e no controle do período gravídico puerperal. 5   

A nova tendência do parto institucionalizado trouxe também uma mudança no 

paradigma milenar em que o ato de partejar era um saber e poder exclusivamente 

feminino, gerado por saberes populares e orientados por intuições e experiências 

adquiridas no cotidiano, transformando-se em uma prática de saber-poder-fazer 

masculino6,4. Com isso, a opção pelo parto normal e uso de tecnologias não 

farmacológicas distanciou-se do modelo existente anteriormente, afetando 

diretamente a autonomia das mulheres que passaram a aderir ao modelo 

assistencial obstétrico, totalmente institucional e intervencionista. 

Nesse contexto, vale ressaltar que a institucionalização do cuidado ao parto 

não pode ser visto somente com olhares negativos, pois houve efeitos benéficos, 

como o uso de técnicas diagnósticas e terapêuticas que levaram à queda da 

mortalidade materna e neonatal. Em contrapartida, observou-se um aumento 

expressivo no número de cesarianas em detrimento dos partos normais. 7 

Para as mulheres, os malefícios que envolvem a cesariana dizem respeito à 

maior frequência de infecções e hemorragias, à possibilidade de lesão em órgãos 

como bexiga, uretra, além dos riscos inerentes à cirurgia. 7 

Mediante tal situação, ações governamentais começaram a ser implantadas 

na década de 90, tendo como intuito incentivar a retomada do parto normal na 

tentativa de diminuir as crescentes taxas de cesarianas. Naquela época, as 

questões do parto e nascimento tornaram-se uma preocupação dos governantes da 

saúde e dos profissionais da saúde das instituições públicas e organizações não 

governamentais (ONG). Em 1993, foi criado por esses grupos a Rede de 

Humanização do Parto e Nascimento (REHUNA), a qual tinha como principal 

objetivo revalorizar o nascimento, humanizando suas condutas e práticas face ao 

parto.8 
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Dentre as várias medidas vinculadas à saúde materna, em 1999 o Ministério 

da Saúde iniciou uma política de apoio financeiro às Universidades e Secretarias 

Estaduais e Municipais de Saúde para a realização de cursos de Especialização em 

Enfermagem Obstétrica em todo o país. 9 A intenção do citado órgão governamental 

era a de que os partos normais sem distócias, voltassem a ser de competência 

exclusiva das enfermeiras obstétricas reduzindo, assim, as intervenções médicas 

desnecessárias aos partos normais. Para tanto, ainda na década de 90, através da 

Portaria nº 985/199910, estabeleceu diretrizes para a implantação de Centros de 

Parto Normal (CPN) no âmbito do SUS. 

Em 2000, o referido Ministério preconizou a institucionalização da assistência 

humanizada com a criação do Programa de Humanização no Pré-Natal, Parto e 

Nascimento (PHPN), visando garantir a qualidade no acesso e no atendimento das 

gestantes em todo decorrer da gestação, parto e puerpério11. Nesse sentido, as 

Casas de Parto, por se tratarem de instituições de menor estrutura física, vieram 

como alternativa para conduzir a mudança desse paradigma de assistência 

humanizada, fornecendo condições para um parto fisiológico com qualidade de 

assistência. 12 

Quanto ao Ministério da Saúde, atendendo propostas feitas pela OMS, pela 

Organização Panamericana (OPAS) e pelo Banco Mundial, programou uma série de 

medidas para acelerar a humanização da atenção obstétrica, estimulando o parto 

normal e reduzindo o número de cesáreas11. Dentre as linhas de cuidados 

prioritários, houve a proposta de qualificar profissionais para promover a atenção 

obstétrica e neonatal humanizada e baseada em evidências científicas, 

compreendendo a criação de novas estruturas de assistência e acompanhamento 

das mulheres na atenção primária, nos serviços de alto risco e de urgências 

obstétricas, contando com Casas de Parto Normal extra ou intra-hospitalares. 13 

Apesar de todos os esforços empreendidos pelo referido órgão ministerial, o 

Brasil atingiu a proporção de cesarianas de 56,7% de todos os nascimentos 

ocorridos no País (85% nos serviços privados, 40% nos serviços públicos)14, sendo 

o maior percentual atingido na região Sudeste, com 64% de cesarianas, onde o 

máximo esperado era de 15%, levando-se em conta as situações nas quais são 

necessárias intervenções cirúrgicas, com a finalidade de preservar a integridade 

física e/ou evitar a morte materna ou do concepto. 14 
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Diante dos novos rumos na luta contra as ações intervencionistas no 

momento do parto, e correlacionando os fatos deste momento com as mudanças no 

âmbito nacional, têm-se a valorização das ocorrências políticas e do envolvimento 

dos gestores nestas mudanças. 

A intenção da pesquisa foi corroborada pelas discussões do Grupo de 

Pesquisa Maternidade – Saúde da Mulher e da Criança, da Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa (EEAAC) da Universidade Federal Fluminense (UFF), as 

quais apontavam a necessidade da formação de Enfermeiros Obstetras e a 

ampliação dos saberes desses profissionais enfermeiros em todas as áreas da 

saúde materno-infantil. 

Em presença do exposto, o objeto de estudo teve como foco as estratégias 

empreendidas pelos profissionais de saúde e gestores para o processo de inserção 

de enfermeiras obstétricas na maternidade do Hospital de Ensino Alcides Carneiro, 

em Petrópolis. Sendo assim, as questões que nortearam o estudo foram:   

 Quais foram as estratégias empreendidas pelos profissionais de saúde e 

gestores para a inserção das enfermeiras obstétricas na maternidade do 

Hospital de Ensino Alcides Carneiro? 

 Como se deu a inserção das enfermeiras obstétricas na maternidade? 

Para responder a esses questionamentos, foram traçados os seguintes 

objetivos: 

 Identificar as estratégias empreendidas pelos profissionais de saúde e 

gestores para a inserção das enfermeiras obstétricas na maternidade do 

Hospital de Ensino Alcides Carneiro. 

 Analisar a inserção das enfermeiras obstétricas no cenário assistencial da 

maternidade do Hospital de Ensino Alcides Carneiro. 

 Compreender a reconfiguração da lógica assistencial na maternidade desse 

Hospital, a partir dessa inserção, e sua articulação com as políticas públicas 

de saúde vigentes sobre o tema. 
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1.1 JUSTIFICATIVA, RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 

Desse modo, o estudo se justifica pela necessidade de compreender o 

processo da inserção das enfermeiras obstétricas a partir da demanda dos 

profissionais de saúde e gestores e a sua interlocução com a estratégia da Rede 

Cegonha em conformidade com os princípios do SUS, a partir da coordenação da 

Saúde da Mulher, que dispõe a respeito da “Efetividade da humanização da 

assistência ao parto e puerpério”13, compreendendo através de investigações os 

aspectos multidimensionais que envolvem a experiência do parto e as práticas 

obstétricas nos seus aspectos físicos, emocionais e sociais.   

A situação problema sobre a inserção das enfermeiras obstétricas na 

maternidade de um Hospital de Ensino, traz índices epidemiológicos e fatos 

históricos e políticos que contextualizam bem a prática vigente do parto 

institucionalizado e os esforços no sentido da sua mudança. 

No estudo os resultados encontrados poderão produzir evidências acerca das 

estratégias que foram utilizadas para inserir as enfermeiras obstétricas no quadro 

funcional, além da qualidade do cuidado de enfermagem obstétrica oferecida na 

Instituição em foco, na tentativa de uma mudança de modelo, pois acredita-se que a 

mulher deva ser a protagonista de sua história tendo poder de decisão sobre seu 

corpo e liberdade de parir de uma maneira segura, humanizada e respeitosa.  

Almeja-se contribuir com a ampliação dos diversos conhecimentos na área de 

obstetrícia, sob a perspectiva do cuidado humanizado e colaborativo prestados à 

mulher, ao bebê e a família, demonstrando evidências que possam influenciar numa 

reconfiguração da lógica assistencial de forma segura e consciente para o binômio e 

equipe de saúde. 

 Além de permitir aos profissionais e estudantes de enfermagem e medicina 

conscientização com o tema. Repensando a inserção profissional, associativa, 

autônoma e identificando possibilidades e limites. 

O levantamento dos estudos acadêmicos a respeito do objeto da pesquisa 

evidenciou escassos trabalhos com enfoque nesta temática (disponíveis nas bases 

de dados), tornando o estudo de caráter inédito. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 BREVE HISTÓRICO DO PARTO 

A história que envolve o parto foi desenvolvida a partir das próprias 

experiências, em que uma mulher ajudava a outra através do conhecimento 

adquirido no seu próprio parto, e quando obtinham sucesso passavam a ser 

consideradas parteiras para os familiares e vizinhanças. 15  

Durante muito tempo as parteiras também foram chamadas de curandeiras 

por desempenhar o ato de partejar, e por este motivo algumas chegaram a ser 

perseguidas e queimadas como bruxas, por estarem associadas às práticas de 

abortos. Até que, no final da Idade Média, foram convidadas a se incorporar à 

sociedade, reconhecidas como parteiras subordinadas aos cirurgiões. 15 

No Brasil, a educação formal das parteiras teve início no século XIX, 

permanecendo até meados do século XX, sendo essa educação controlada pelos 

médicos-cirurgiões. Em torno de 1920, novas denominações eclodiram para o ofício 

de parteira: primeiramente, de enfermeira especializada; depois, de obstetriz no 

caso daquelas formadas no Curso de Obstetrícia da Faculdade de Medicina. 16 

A denominação de “enfermeira especializada” concedida à parteira começou 

a ser usada nos anos de 1920, e a de obstetriz apareceu pela primeira vez com o 

título conferido às formadas no Curso de Obstetrícia da Faculdade de Medicina e 

Cirurgia do Pará, entre 1922 e 1925.18 Na década de 30, diante das mudanças 

sanitárias, as autoridades assumem como prioridade as medidas de controle da 

atuação das parteiras sem certificação, denominadas de “curiosas”. 17  

A profissionalização das parteiras não ocorreu somente no Brasil, sendo um 

movimento internacional, tendo maior relevância no século XIX, já que sua 

escolarização estava diretamente ligada à consolidação da Medicina. 17 Assim, até 

1925, o ensino das parteiras pelas escolas médicas era orientado, sobretudo, para a 

prática do parto. Todavia, a partir de 193119, esse ensino passou a incluir disciplinas 

                                                           
 Obstetriz (Midwife): pessoa que, tendo sido regularmente admitida em programa educacional de obstetrícia, 

legalmente reconhecido no respectivo país, concluiu e foi aprovada no Programa de Estudos de Obstetrícia e 
adquiriu os requisitos de qualificação para ser registrada ou legalmente licenciada para exercer a Obstetrícia16. 
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das áreas de Enfermagem e Puericultura, com isso descaracterizando o ensino das 

parteiras. 

Assim, com o intuito de modificar essa realidade, as Escolas de Enfermagem 

começaram a criar cursos de especialização em Obstetrícia. Em 1949, a Escola de 

Enfermeiras do Hospital São Paulo, regulamenta o Curso de Enfermagem Obstétrica 

seguindo a legislação do ensino de enfermagem, e não mais a legislação de 

medicina como os demais anteriormente, servindo de modelos para outros cursos no 

Brasil.16 A partir deste ano, as demais escolas de Enfermagem passaram a formar 

enfermeiras obstétricas, criando-se com isto duas categorias profissionais. 20 Além 

disso, a notória aproximação entre os cursos de enfermeiras e de parteiras 

(obstetrizes), fez com que a concorrência entre as duas categorias aumentasse. 5 

Muitas modificações começaram a ocorrer a partir de 1949 na prática de 

ensino, sendo todas incorporadas à legislação, fazendo com que as escolas de 

enfermagem passassem oficialmente a formar enfermeiras obstétricas. Após a 

conclusão da graduação, as graduandas cursavam mais um ano de especialização, 

obtendo título de “Especialização em Enfermagem Obstétrica”. 16 

Nesse contexto, em busca da solução desse embate criado entre as duas 

categorias profissionais, em 1955 as obstetrizes foram legalmente distinguidas das 

demais categorias de enfermeiro, auxiliar de enfermagem, parteira, enfermeiro 

prático ou prático de enfermagem e parteira prática. 16  

Indo ao encontro a toda essa busca pela formação legal de enfermeiras 

obstétricas, foi a partir do século XX que o período gravídico-puerperal e o parto 

como um processo natural, passaram a ser conduzidos pela esfera pública e pelas 

instituições de saúde, intensificando as hospitalizações maternas. 21 

No contexto mundial, a década de 60 foi marcada por movimentos feministas 

que originaram discussões sobre direitos sexuais e reprodutivos, abortos e 

esterilizações.  De acordo com a literatura científica,  

 
O feminismo aparece como um movimento libertário, que não quer só 
espaço para mulher – no trabalho, na vida pública, na educação – mas que 
luta, sim, por uma nova forma de relacionamento entre homens e mulheres, 
em que esta última tenha liberdade e autonomia para decidir sobre sua vida 
e seu corpo. 22:16    

 

O movimento feminista propagado mundialmente veio proporcionar maior 

visibilidade e reflexão crítica sobre as questões relativas à saúde materna, bem 

como seus modelos de assistência, principalmente ao parto, na tentativa de reduzir 
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a morbimortalidade perinatal e materna.  Assim, vários grupos de profissionais 

iniciaram uma reestruturação através de estudos apoiados pela OMS para garantir 

melhor assistência à gravidez, ao parto e ao puerpério. 6,23-24 

Paralelamente a essa reestruturação, a partir dos anos 60 havia um segmento 

médico que defendia a então denominada “medicina curativa”17, a qual alegava que 

para diminuir a mortalidade infantil e materna, a hospitalização e a medicalização 

eram a melhor medida a se tomar, valorizando o nascimento nas maternidades para 

todas as mulheres. 

 Como observado nesse breve histórico, o papel no cuidado da assistência 

reprodutiva da mulher sofreu oscilações ao longo das décadas, contribuindo para 

mudanças também nas políticas públicas da assistência materna. 

 

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE PARA O DIREITO REPRODUTIVO DA 
MULHER NA CONTEMPORANEIDADE 
 

 
As últimas décadas do século XX foram marcadas por verdadeiras 

transformações no papel social da mulher. Essas transformações foram 

impulsionadas principalmente pelo movimento feminista, que trouxe modificações 

reais nas políticas da assistência à saúde da mulher. Visando atender a essas 

necessidades, em 1984 o Ministério da Saúde implanta o Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Mulher (PAISM) que tem como princípios e diretrizes a 

descentralização, hierarquização e regionalização dos serviços, além da 

integralidade da atenção. 25 

O PAISM foi o programa que marcou a ruptura com os princípios conceituais 

que norteavam anteriormente as políticas de saúde das mulheres. Seu principal 

objetivo era o de que a mulher passasse a ter uma assistência integral e 

diferenciada, proporcionando não somente ações na saúde, mas também, 

proporcionando ações educativas e ações voltadas ao controle pré-natal e na 

assistência ao parto e puerpério. 26 

Na década de 70, grupos de profissionais contrários às políticas do governo 

militar criaram o “movimento sanitário”, que subsidiou fóruns representativos de 

debates nacionais, culminando na 8ª Conferência Nacional de Saúde e, 

posteriormente, em 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil e a 

criação do Sistema Único de Saúde (SUS). 15 A Constituição oficializou diferentes 



 21 

 

ações que vieram beneficiar a mulher como, por exemplo: a licença maternidade de 

quatro meses, e a paterna, de cinco dias, além de colocar a proteção à maternidade 

como direito social. 

Contextualizando o exposto, as décadas de 80 e 90 foram marcadas por 

várias conquistas na atenção à saúde da mulher, porém, mesmo assim, o Brasil 

ainda continuava se destacando com altos índices de mortalidade materna e 

neonatal. Na busca pela redução do índice de morbimortalidade materna e perinatal, 

em 1998, o então Ministro da Saúde José Serra, assinou a Portaria nº 2815, de 

29/5/98, considerando a importância do acompanhamento do trabalho de parto, o 

pagamento e o treinamento de enfermeiras obstétricas para realizar partos normais 

em âmbitos hospitalar e domiciliar. 27 

Esse incentivo do Governo dado através dessa Portaria foi uma tentativa em 

resgatar as enfermeiras especialistas em obstetrícia, as quais não se sentiam 

estimuladas a permanecer no campo de assistência ao parto. Estudo realizado 

constata que de 92 enfermeiras obstétricas  

das 202 egressas da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo 
entre 1980 a 1995, 50% delas não atuavam na área. Em 1983, a enfermeira 
obstétrica ocupava apenas 5% dos cargos de enfermeiros no Estado de 
São Paulo... Em 1997, a atividade “acompanhamento do trabalho de parto” 
era realizada por enfermeiras em apenas 7,5% dos serviços públicos de 
saúde de São Paulo e, por obstetrizes, em 2,2%. 19:701 

  

Conselhos regionais e sociedades médicas de Ginecologia e Obstetrícia 

posicionaram-se contrários à Portaria e à decisão do Ministro da Saúde, o que 

causou indignação da classe das enfermeiras obstétricas as quais, no passado, 

estiveram ao lado da classe médica na regulamentação da classe. 28. 

A Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiras Obstétricas (ABENFO), 

buscando aumentar a cobertura do atendimento materno, concedeu o título de 

Especialista em Enfermagem Ginecológica, Obstétrica e Neonatal a enfermeiras 

graduadas que tivessem conhecimento teórico-prático e comprovassem cinco anos 

de experiência na área do concurso.15 

A preocupação com a mortalidade materna era mundial, levando a 

Organização dos Estados Americanos (OEA) a destacar que a mortalidade materna 

é um indicador de 

disparidade e desigualdade entre homens e mulheres, sendo sua extensão 
um claro sinal de discriminação contra a mulher, que encontra maiores 
dificuldades no acesso a serviços, saúde, nutrição e oportunidades 
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econômicas, não havendo, no caso dos homens, uma única causa de morte 
ou de incapacidade cuja magnitude se aproxime de todos os casos de 
morbimortalidade materna.29:1060 

Entrando no século XXI, na tentativa de melhorar tais índices, em 1º de Junho 

de 2001, o governo instituiu o Programa de Humanização, Parto e Nascimento 

(PHPN) através da Portaria nº 572 no qual o respeito a esses direitos e a 

perspectiva da humanização aparecem como elementos estruturadores. 30  

Em 2002, a Taxa de Mortalidade Neonatal alcançou o percentual de 17,4 por 

1.000 nascidos vivos31, configurando-se esta situação uma violação dos direitos 

humanos de mulheres e crianças e um grave problema de saúde pública, atingindo 

desigualmente as regiões brasileiras. 

Visando garantir ações de saúde que assegurem os direitos humanos das 

mulheres e reduzam a morbimortalidade por causas preveníveis e evitáveis, o MS 

em parceria com diversos setores da saúde, gestores do SUS e movimentos sociais, 

principalmente o feminista, lançou em 2003 um documento sobre a “Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher – Princípios e Diretrizes”, cujo 

enfoque principal era o da integralidade e promoção da saúde da mulher, buscando 

a consolidação dos direitos sexuais e reprodutivos. 26  

A proposta de realização do Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade 

Materna e Neonatal foi lançada em 200431 e consistia na execução de um conjunto 

de ações articuladas das diferentes esferas de governo, pela qualificação da 

atenção obstétrica e neonatal, em parceria com outros órgãos governamentais e a 

sociedade civil organizada. 

Outra ação conquistada para beneficiar a mulher na sua fase reprodutiva foi a 

Lei nº 11.108/200532, que altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

garantindo às parturientes no âmbito do SUS, o direito à presença de acompanhante 

de sua livre escolha durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. 

O Programa Mais Saúde: Direito de Todos33, tinha como estratégia articular o 

aprofundamento da reforma sanitária brasileira com um novo padrão de 

desenvolvimento comprometido com o crescimento, o bem-estar e a equidade.  

Havia uma necessidade de melhoria no acesso às portas de entrada da rede 

assistencial obstétrica hospitalar o que, em consonância com uma das metas do 

Programa Mais Saúde: Direito de Todos, considerou o acolhimento com 

classificação de risco uma importante tecnologia para a melhoria do processo de 

trabalho nas emergências obstétricas do município. 34  
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O acolhimento com classificação de risco obstétrico passa, então, a ser uma 

das diretrizes para a Rede Cegonha, criada em 2011 através da Portaria 1.459 do 

Ministério da Saúde, para assegurar medidas de melhoria do acesso, cobertura e 

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

assistência à criança. 34 Todavia, apesar desses avanços, resultantes de uma série 

de esforços e iniciativas dos governos e da sociedade nos últimos 30 anos, a 

redução da morbimortalidade materna e neonatal permanece como um desafio a ser 

vencido.  

Durante a primeira década do século XXI, inúmeros esforços foram 

despendidos para aumentar o acesso e a disponibilidade dos profissionais de saúde 

para o atendimento materno e perinatal, sobretudo visando garantir a integralidade 

do cuidado, porém, ainda há muito que fazer especialmente no que tange à 

fragmentação das ações. 

Em 2014, através do Manual de Acolhimento e Classificação de Risco 

Obstétrico35, destinado a orientar a organização das portas de entrada dos serviços 

de urgência obstétrica, o MS articula estratégias de enfrentamento para diminuição 

dos indicadores de morbidade e mortalidade materna e perinatal.   

 

2.3 MODELO DE ATENÇÃO À SAUDE 

 

 A Humanização do Parto vem sendo muito discutida desde o início da década 

de 90, e a Conferência Nacional sobre a Organização de Serviços para Maternidade 

Segura à Luz da Humanização, realizada em 1998 em Fortaleza (Ceará), discutiu “A 

Atenção em Saúde com relação ao parto à luz da humanização”. 4 

 Desde então, ao longo dos anos, a expressão Humanização do Parto vem 

ganhando relevância e atenção por parte de vários setores da saúde, na tentativa de 

combater o processo de medicalização e industrialização do parto onde questões 

subjetivas que o envolvem tornam-se secundárias, frente ao crescente aumento de 

cesarianas, muitas sem reais indicações. 

 Em 2000, o Ministério da Saúde lança o PHPN30, cujo objetivo primordial é 

assegurar a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento 

pré-natal, da assistência ao parto e puerpério às gestantes e ao recém-nascido, na 

perspectiva dos direitos de cidadania. O Programa visava aprimorar e ampliar as 

ações já existentes, regularizadas pelo referido Ministério na área de saúde à 
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gestante, trazendo estratégias para um atendimento humanizado, não 

individualizado ao cuidado materno, mas sim ao binômio mãe-bebê, fornecendo 

maior qualidade no acesso aos serviços de saúde e na assistência ao parto e 

puerpério36. São várias as estratégias de humanização estabelecidas pelo 

programa para melhorar a qualidade da assistência, e entre elas destacam-se as de 

maior relevância: alojamento conjunto, incentivo ao aleitamento materno ainda em 

sala de parto, presença de familiares ou acompanhantes, além do resgate ao caráter 

natural e fisiológico do nascimento. 37 

 Uma das questões discutidas dentro do PHPN é a que compreende como 

dever das Unidades de Saúde receber com dignidade a mulher, seus familiares e 

recém-nascidos, criando um ambiente acolhedor e adotando condutas hospitalares 

que rompam com o tradicional isolamento imposto à mulher. 11 É importante 

considerar que a participação do pai neste momento, é de suma importância para o 

estabelecimento do vínculo pai-bebê, pois ele deixa de ser apenas um espectador e 

provedor, passando a se envolver e conquistando um novo espaço junto à gestante, 

na participação nos assuntos relacionados à gravidez e ao parto. 38 

A presença de um acompanhante escolhido pela parturiente, durante o 

trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, tem sido recomendada desde 1985, a 

partir da Conferência sobre Tecnologia Apropriada para Nascimento e Parto. 39 

Entendendo que a saúde da mulher era prioridade para o governo, o MS 

elaborou em 2004, documento sobre a Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher, onde reforça como uma das prioridades, a importância de 

promover a inserção do acompanhante como uma das práticas para a humanização, 

qualificação e melhoria da atenção obstétrica e neonatal. 26 

 Assim, em 2005, para assegurar a presença do acompanhante durante o 

trabalho de parto, parto e pós-parto imediato como um direito da mulher nas 

instituições de saúde do SUS, da rede própria ou conveniada, foi sancionada a Lei 

n° 11.108, conhecida também com “Lei do Acompanhante”. 32 

O PHPN buscou reorganizar a assistência obstétrica de forma que a gestante 

pudesse ter, além de um melhor acesso aos serviços de saúde e assistência ao 

parto, mas também, a integralidade entre pré-natal, parto e o puerpério, afirmando 

os direitos da mulher com uma assistência de qualidade com a realização de um 

conjunto mínimo de procedimentos.30 
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 Apesar dos esforços governamentais no sentido de implementar ações de 

saúde que garantam os direitos humanos e reprodutivos das mulheres, reduzindo 

respectivamente a morbimortalidade infantil, percebe-se que ainda estamos muito 

longe do ideal. O descumprimento dos direitos estabelecidos pelas políticas públicas 

de saúde priva a mulher e o recém-nascido dos benefícios estabelecidos pelos SUS. 

 A pesquisa nacional ‘Nascer no Brasil’40 revelou ocorrer uma desigualdade 

social, uma vez que as mulheres com maior renda e escolaridade, de cor branca, 

submetidas à cesariana e com fonte privada de pagamento, foram mais 

frequentemente acompanhadas por uma pessoa de sua escolha durante o parto. 

Essa desigualdade contesta o que preconiza a Política de Humanização da Atenção 

e da Gestão (PNH)14, que foi uma iniciativa inovadora no SUS, criada em 2003, que 

teve por objetivo qualificar práticas de gestão e de atenção em saúde. Essas 

propostas de qualificação visam aprimorar e multiplicar conhecimentos e 

experiências comprovadas, disseminando tecnologias de humanização. 

 Percebe-se que quando se fala em humanização, é dado um destaque maior 

a humanização do parto, porém não são conferidas às demais etapas do processo, 

a mesma ênfase, contrariando a afirmação de alguns autores que dizem que 

 
o cuidado humanizado no pré-natal é o primeiro passo para um nascimento 
saudável, sendo fundamental para diminuição da morbimortalidade materna 
e fetal, preparação para maternidade e paternidade, aquisição de autonomia 
e vivência segura do processo de nascimento (compreendido desde a pré- 
concepção até o pós-parto).41:.360  

 

Após um ano de pesquisa realizada e coordenada pela Fundação Oswaldo 

Cruz sobre “Nascer no Brasil: inquérito nacional sobre parto e nascimento, em 

2012”40 ficou evidente que, apesar da queda na taxa de mortalidade materna no 

Brasil para 3,7% ao ano, esses valores ainda são extremamente elevados quando 

comparados às taxas constatadas nos países desenvolvidos. 

O MS elaborou vários manuais técnicos e educativos direcionados aos 

profissionais que atendem à gestação e ao parto e nascimento. 42 Apesar da 

relevância desses materiais, ainda têm se mostrado insuficientes para reverter o 

modelo de atenção obstétrica do Brasil que é reconhecido como extremamente 

intervencionista, tendo como expressão maior disso, as taxas de cesárea mais 

elevadas do mundo. 42 
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Não há como dizer que a institucionalização do parto, ocorrida a partir do 

século XX, só teve negatividades no seu processo; observa-se que o processo de 

hospitalização foi fundamental para o maior conhecimento nesta área, levando a 

ampliação do saber médico. Em contrapartida, tal desenvolvimento culminou no 

estabelecimento da medicalização e da desumanização do parto, onde a mulher 

passa de sujeito para objeto. 43 

Assim, no Brasil a assistência ao parto é voltada para o modelo biomédico, 

sendo o parto institucionalizado, medicalizado e com números excessivos de 

procedimentos, sem espaço para uma prática voltada para as necessidades da 

parturiente. 

Contextualizando o exposto, existem três modelos de atenção à partos: O 

modelo que vigora nos Estados Unidos da América, em grande parte da Europa e 

regiões metropolitanas do Brasil é o modelo “medicalizado”, que usa altas 

tecnologias e pouca participação de enfermeiras obstétricas ou obstetrizes; o 

“Modelo Humanizado”, oposto ao anterior, possuindo participação das obstetrizes e 

poucas práticas intervencionistas é encontrado na Holanda, nova Zelândia e países 

escandinavos; o “Modelo Misto” é encontrado na Grã-Bretanha, Canadá, Alemanha, 

Japão e Austrália.44 No Brasil, o modelo tecnocrático-hegemônico predominante traz 

como características peculiares para a assistência ao parto, o uso indiscriminado de 

intervenções, aumento a prática de cesarianas de rotina. 45  

Diante disso, constata-se que a humanização da assistência está ainda em 

processo de construção para mudar não só essa realidade, mas também para 

empoderar a mulher em relação aos seus direitos reprodutivos, tornando-a 

protagonista no processo do parto e nascimento dando-lhe direito à liberdade de 

escolha. 

Mesmo que a assistência ao parto seja uma realidade hospitalar, há de se 

esperar que profissionais da saúde e gestores em geral, se unam para buscar 

estratégias de implementação de práticas que consolidem efetivamente o parto 

humanizado nos serviços de saúde. As enfermeiras obstétricas se inserem neste 

contexto, podendo ser o elo desse modelo assistencial tecnicista hegemônico, 

através das práticas obstétricas por elas desenvolvidas. 
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2.4  MODELO COLABORATIVO E A INSERÇÃO  
      DAS ENFERMEIRAS OBSTÉTRICAS 

 

Com a instituição de um novo sistema em saúde criado através da Lei 

8080/90, o Sistema Único de Saúde (SUS), que indicava uma mudança no modo de 

idealizar e produzir saúde ocorre paralelamente uma transformação na atuação dos 

profissionais envolvidos. 46 

O trabalho em equipe sob a perspectiva da integralidade sempre esteve entre 

os princípios e diretrizes do SUS, que passa a buscar essa articulação da saúde e 

educação, visando proporcionar mudanças na formação dos profissionais.  

 Modelo Colaborativo ou prática colaborativa é a denominação dada para o 

trabalho em equipe na saúde. A assistência obstétrica no Modelo Colaborativo na 

assistência hospitalar significa a integração do médico e da enfermeira obstétrica na 

equipe, além de outros profissionais, como a doula. 46  

Em 2001 foram implementadas as Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

Cursos de Graduação em Saúde (DCN), que preconizavam a formação voltada para 

o trabalho em equipe, além de buscar a excelência da qualidade da comunicação 

entre os profissionais, usuários, família e comunidade47. Também no mesmo ano, o 

Ministério da Saúde48 instituiu em todo território nacional, no âmbito do SUS, a Rede 

Cegonha que propõe uma rede de cuidados para que fosse dado às mulheres um 

cuidado voltado para as suas singularidades, valorizando sua autonomia e o direito à 

atenção humanizada durante todo o processo reprodutivo e puerperal, além de 

proporcionar à criança o direito ao nascimento seguro e crescimento e 

desenvolvimento saudável. 

Devido ao aumento da complexidade nos serviços de saúde, ocorre a 

necessidade de preparar as equipes de profissionais de saúde para uma prática 

colaborativa, onde estas se comprometem a trabalhar interprofissionalmente em prol 

do melhor cuidado à saúde, ocorrendo assim, articulação e integração entre as 

diferentes equipes e entre os diferentes níveis de atenção à saúde. 49 

Durante muitos anos, os Ministérios buscaram ofertar mudanças na formação 

educacional. O Ministério da Educação, em 2014, através da Resolução nº 3, institui 

Diretrizes Curriculares Nacionais no Curso de Graduação em Medicina50 

estabelecendo, através do Art. 7º, que  
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Aprender interprofissionalmente, com base na reflexão sobre a própria 
prática e pela troca de saberes com profissionais da área da saúde e 
outras áreas do conhecimento, para a orientação da identificação e 
discussão dos problemas, estimulando o aprimoramento da colaboração e 
da qualidade da atenção à saúde. 50:3 

 

Na enfermagem, a prática colaborativa pelas DCN na graduação é tratada 

nos Art. 5 e 14, alínea XXII e VII, respectivamente, as quais indicam que: “integrar as 

ações de enfermagem às ações multiprofissionais” e que se deve assegurar “o 

estímulo às dinâmicas de trabalho em grupos, por favorecerem a discussão coletiva 

e assegurar relações interpessoais” 47:02, exibindo pequenas diferenças entre os 

cursos. 

Embora já se tenha passado mais de uma década desde o lançamento das 

DCN para os serviços de saúde, que visava promover mudanças curriculares na 

expectativa de preparar os profissionais de saúde para um novo modelo de 

assistência, o modelo colaborativo tem sido pouco explorado principalmente como 

estratégia para qualificação na assistência obstétrica. 46  

Apesar das mudanças ocorridas no campo da saúde com a implantação do 

SUS e com as modificações nas diretrizes curriculares, o Brasil ainda tem como 

modelo de assistência obstétrica predominante e tradicional o modelo hegemônico, 

onde a assistência é centrada no médico e na assistência hospitalar. 

O cuidado colaborativo numa equipe multiprofissional resulta em vários 

benefícios para o cliente, além de promover maior respeito, reconhecimento e união 

entre as equipes, proporcionando uma política de cuidado com ações planejadas e 

compartilhadas51. A integração do MC permite que enfermeiras obstétricas atuem na 

assistência do trabalho de parto e parto de todas as mulheres de risco habitual e, em 

caso de complicações durante a sua evolução, ela estará assegurada para 

referenciar a gestante para o atendimento médico obstetra. 46 

Desde 1986 que a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem respalda a 

autonomia das enfermeiras obstétricas na atuação do processo de parturição27, 

porém, a enfermagem obstétrica passou a ser mais apreciada com a criação da 

“Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher – Princípios e Diretrizes” 

(PNAISM)26 em 2004, que reconheceu as fragilidades na saúde feminina, passando 

a priorizar nessa política várias precariedades, incluindo a do atendimento 

obstétrico.   



 29 

 

Entretanto, apesar das políticas de atenção ao parto e nascimento serem 

totalmente favoráveis ao Modelo Colaborativo na assistência obstétrica, percebe-se 

que há um abismo entre a aplicação preconizada pelas políticas públicas deste 

modelo e a efetividade da aplicação prática, mesmo sendo conferido ao Modelo 

Colaborativo a potencialidade de transformação do atual modelo assistencial.  

Outra situação a ser discutida diz respeito às questões preconizadas pela 

DCN, que determinam a participação ativa multidisciplinar em práticas e ações 

educativas durante a formação, para construir um Modelo Colaborativo a ser 

aplicado posteriormente na vida profissional. Porém, nota-se que existem alguns 

obstáculos que dificultam essa participação e diminuem as oportunidades do 

desenvolvimento de práticas colaborativas. 

A implementação do Modelo colaborativo possibilita o resgate da atuação 

efetiva das enfermeiras obstétricas no trabalho de parto e nascimento, deixando 

para trás rivalidades históricas, superando barreiras em prol de um bem comum, que 

é o de garantir às parturientes condições favoráveis a terem uma experiência 

positiva no seu processo de parturição. 
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3 CAMINHO METODOLÓGICO  

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa seguiu o método descritivo, com abordagem qualitativa, 

objetivando atender ao objeto deste estudo. 

A metodologia ocupa lugar central no interior da sociologia do conhecimento, 

uma vez que faz parte intrínseca da visão social do mundo veiculada na teoria. O 

método constitui o próprio processo de desenvolvimento das etapas, e a 

metodologia estabelece o caminho do pensamento e compõe uma prática teórica 

pensada52. Descrever a metodologia do estudo requer um amplo conhecimento 

sobre diversos métodos, abordagens e tipos de investigação que podem ser 

utilizados para conduzir a pesquisa. Estes conhecimentos são essenciais para a 

construção adequada de um estudo ou pesquisa. 53  

   A pesquisa descritiva desenvolve-se principalmente nas ciências sociais e 

humanas, pautando-se na descrição das características de determinada população 

ou fenômeno, o que leva o pesquisador a observar, registrar, analisar e correlacionar 

fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los, buscando conhecer as diversas 

situações e relações que ocorrem na vida social, política, econômica e nos demais 

aspectos que envolvem o comportamento humano, tanto do indivíduo como de 

grupos e comunidades mais complexas. 54  

São incluídas neste grupo as pesquisas descritivas que têm por objetivo 

levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma população, como o caso presente. 55  

Neste estudo, para delinear e aprofundar a compreensão da atuação dos 

profissionais de saúde acerca da inserção das enfermeiras obstétricas na 

maternidade do Hospital de Ensino Alcides Carneiro, em Petrópolis, no Rio de 

Janeiro, optou-se pela abordagem qualitativa que  

 
parte do pressuposto de buscar a compreensão dos fatos, através não só 
dos conhecimentos científicos, mas também do filosófico e do senso 
comum, pode ser definida como aquela que responde a questões muito 
peculiares e investiga fenômenos que não podem ser quantificáveis ou 
mensurados, pois são subjetivos e trabalha com o universo de significados, 
crenças, valores, aspirações, motivos e atitudes.52:14 
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A abordagem qualitativa foi considerada a mais adequada porque se almeja 

uma compreensão particular daquilo que se estuda, ou seja, o foco da atenção é 

centralizado no específico, no peculiar, buscando mais a compreensão do que a 

explicação dos fenômenos estudados. 56 

 

3.2 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS DA PESQUISA 

 

Para a operacionalização do estudo, foram obedecidas às exigências da 

Resolução CNS-466, de 12 de dezembro de 2012, que trata dos aspectos éticos das 

pesquisas envolvendo seres humanos.  

Para início da coleta de dados, foi solicitada a autorização da Direção do 

Hospital de Ensino Alcides Carneiro (APÊNDICE A) e da Faculdade de Medicina 

Arthur Sá Earp Neto, por ser este um Hospital de Ensino (APÊNDICE B), ambas 

concedidas (ANEXOS A e B). Quanto ao termo de responsabilidade do pesquisador, 

foi assinado e consta do APÊNDICE C.   

Nesse sentido, o estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade 

Federal Fluminense e aprovado sob o nº CAAE: 61231316.6.0000.5243, datada em 

06 de outubro de 2016 (ANEXO C).  

O estudo foi submetido também ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Instituição proponente, Faculdade Arthur Sá Earp Neto FMP/FASE, e aprovado sob 

o nº CAAE: 61231316.6.3001.5245, Parecer nº 1.875.123, datado em 16 de 

dezembro de 2016 (ANEXO D). 

Assim, foi garantida a privacidade e o anonimato dos participantes que 

aceitaram participar voluntariamente do estudo, os quais foram informados sobre os 

objetivos da pesquisa, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (APÊNDICE D) e receberam uma cópia do mesmo, o que viabilizou o início 

da realização das entrevistas. 

A pesquisa não apresentava risco iminente para os participantes, contudo, foi 

considerada a possibilidade de risco emocional mínimo para os mesmos por 

desconforto proveniente das questões formuladas, o que ensejou a previsão de uma 

estratégia de apoio a quem assim o desejasse, ficando a pesquisadora à disposição 

para esclarecimentos sobre os assuntos estabelecidos durante a entrevista. Além do 

risco emocional, foi também previsto riscos de identificação dos participantes, por 
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questões trabalhistas. Para tal, foi dada a garantia sobre a confidencialidade da 

identidade dos entrevistados, que também foram esclarecidos de que estavam livres 

para retirar a qualquer momento o seu consentimento para participar do estudo, se 

assim desejassem fazê-lo, sem que isso lhes trouxesse prejuízos. 

 Os dados coletados foram armazenados sob a responsabilidade do 

pesquisador principal, e ficarão disponíveis pelo período de 5 (cinco) anos. Após 

esse prazo serão destruídos, como prevê a Resolução CNS 466/12. 

    

3.3 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

O cenário deste estudo foi a maternidade do Hospital de Ensino Alcides 

Carneiro (HAC), localizado em Petrópolis, Região Serrana do Estado do Rio de 

Janeiro. Fundado em 1940, à época era denominado Sanatório Bela Vista, 

atendendo até 1943, aos pacientes portadores de Tuberculose procedentes da 

capital. Em 1945 foi comprado pelo IPASE, que mantinha na cidade do Rio de 

Janeiro o Hospital dos Servidores do Estado (HSE).  

Através de proposta da Divisão de Tisiologia do IPASE, foi efetivada a 

aquisição em Corrêas, Distrito de Petrópolis, do então Sanatório Bela Vista, o qual 

teria como principal público alvo os servidores federais, estaduais e respectivos 

familiares portadores da doença.  

Dispondo de 30 (trinta) leitos, inicia suas atividades como hospital público em 

01/07/1945, mas em 1950 foi ampliado para ter 180 (cento e oitenta) leitos, quando 

passou a denominar-se Sanatório Alcides Carneiro em homenagem ao então 

Presidente do IPASE, o médico Alcides Vieira Carneiro. 57 

Ressalta-se que as obras de ampliação atenderam as tendências das 

décadas de 50 e 60, com arquitetura pavilhonar. 58   

Com a unificação da Previdência Social e a extinção do IPASE, o Sanatório 

passou para o INAMPS, e com a evolução para Tisiologia ambulatorial, o sanatório 

iniciou sua transformação em hospital geral, passando a denominar-se Hospital 

Sanatório Alcides Carneiro. 58 

Em 1991 o governo federal deu início ao processo de municipalização da 

saúde, transferindo para a Prefeitura Municipal de Petrópolis (PMP) a gestão do 

                                                           
 IPASE: Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Estado  
 INAMPS: Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social 
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referido hospital federal, mudando sua denominação de Sanatório para Hospital 

Alcides Carneiro. 58 

A PMP assume a gestão do hospital perdendo, portanto, a identidade de 

instituição de tisiologia, passando a ser inserido na categoria de hospital geral. Em 

1992 foram Inauguradas a Pediatria, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e a 

maternidade Jana Moroni Barroso. 59 

Devido à demanda obstétrica do Município, em 1992 foi criada a maternidade 

Jana Moroni Barroso.58 À época, a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) 

funcionava em outra unidade municipal da cidade onde não havia maternidade, e 

por isso, em 1995, após muitas discussões políticas, todas baseadas no aumento do 

movimento e da complexidade dos casos atendidos na maternidade do hospital, 

concluiu-se que era necessário transferir esta unidade para integrar a Unidade 

Materno-infantil ao Hospital Alcides Carneiro, que passou a contar com um albergue 

para o desenvolvimento do Método Canguru.59 

Assim, com as mudanças nas políticas públicas de saúde no Brasil, o Hospital 

passou por um significativo processo de declínio em sua estrutura administrativa e 

funcional, quando comparado aos grandes momentos de auge no período do IPASE. 

Todavia, este declínio foi estagnado no momento em que hospital inicia um convênio 

com a Faculdade Arthur Sá Earp Neto (FMP/FASE), para tornar o Hospital uma 

referência para o ensino e a prática das atividades acadêmicas de medicina, 

enfermagem, nutrição e administração hospitalar. 58  

Em dezembro de 2007 foi criado, através de Lei Municipal nº 648360, o 

“Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro” (SEHAC), que passa a ser a 

instituição mantenedora do HAC até a presente data, a qual visava dar maior 

autonomia ao Hospital, proporcionando mais agilidade em seus processos. 59 

Em 2008, o Hospital foi certificado como Hospital de Ensino junto ao 

Ministério da Educação e Cultura, através de um convênio firmado entre o Município 

do Rio de Janeiro e a Faculdade de Medicina de Petrópolis. 59 Hoje o referido 

Hospital transformou-se em Hospital geral público de grande porte, único no 

Município, dispondo de 204 leitos com aproximadamente 765 internações mensais e 

3.800 atendimentos ambulatoriais. 59    

Em 2003, o hospital cadastra-se objetivando ser reconhecido como Hospital 

Amigo da Criança (HIAC). Neste mesmo ano, na expectativa de cumprir os 

compromissos assumidos com a Secretaria Estadual de Saúde para receber a 
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certificação de “Hospital Amigo da Criança”, é inaugurado o Centro Obstétrico 

funcionando com o Parto Humanizado, dispondo de 04 (quatro) suítes PPP (Pré-

parto Parto e Puerpério); quanto à maternidade reformada, passou a contar com 23 

(vinte e três) leitos e sendo 06 (seis) de ginecologia. 61 

 Em janeiro de 2012, ocorre o fechamento do Hospital Casa da Providência, 

instituição filantrópica que funcionou por mais de 50 anos na Região Serrana, após 

um desentendimento com a Secretaria de Saúde em relação à destinação das 

verbas, fato que comprometeu em muito a dinâmica das internações em Petrópolis, 

principalmente as relacionadas às causas obstétricas. 62 

 A Casa da Providência tinha 26 leitos de maternidade e fazia, em média, seis mil 

atendimentos gratuitos por mês, comprovando que esta possuía três alojamentos a mais 

que a capacidade da maternidade do HAC, e por este motivo um verdadeiro caos foi 

instalado na cidade, pois não havia outro hospital público que atendesse as gestantes do 

Município. 62 

Em 2012 a cidade de Petrópolis viveu momentos muito difíceis na saúde, 

devido ao fechamento da instituição acima referida, que resultou na superlotação do 

HAC, o qual ainda não estava preparado para receber o número de gestantes que 

era dividido entre as duas instituições. Várias coberturas jornalísticas sobre o 

assunto foram feitas, e uma delas lançou a seguinte nota: 

 
(...) gestantes que procuraram atendimento ontem no Hospital Alcides 

Carneiro (HAC) estavam sendo dispensadas pelo hospital devido à 
superlotação da unidade. O setor tem capacidade para 23 leitos, mas havia 
33 pacientes internadas – sendo cinco no corredor do hospital, quatro na 
sala de pré-parto e uma no setor de ginecologia.63:3  
 

Na tentativa de solucionar o problema instalado na cidade, a Direção do 

Hospital, gestores da PMP, juntamente com a Direção do SEHAC acordaram em 

abrir uma ala, anteriormente ocupada por pacientes clínicos, para receber as 

gestantes advindas da demanda anteriormente atendida pela Casa da Providência 

passando, assim, de 23 para 44 leitos divididos em Maternidade 1 e 2, sendo a 

Maternidade 1 a ala destinada às gestantes, e a Maternidade 2, a ala destinada às 

puérperas.63  

Nesta ocasião ocorreram mudanças nas políticas públicas municipais, e 

concomitantes ao fato, o Hospital precisou realizar transformações físicas para 

atender a demanda das gestantes do Município. Assim, o centro obstétrico foi 

reformulado para atender a um número maior de gestantes, e algumas práticas 
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deixaram de ser realizadas devido ao aumento do trabalho das profissionais de 

enfermagem e do pouco espaço disponível para a assistência. 

Uma das transformações negativas ocorridas nesta época foi a perda da 

titulação de Iniciativa do Hospital Amigo da Criança, por não conseguir atender aos 

critérios estabelecidos. Havia, inclusive, um projeto para a construção de um banco 

de leite, que acabou sendo arquivado. 61 

Em 2014 a PMP, juntamente com o governo do Estado, deu início à nova 

reforma que foi concluída em 2016, sendo construído um prédio anexo à 

maternidade para que as duas alas fossem unificadas, mantendo os 44 leitos de 

alojamento conjunto e um centro obstétrico ainda em reforma. 63 Note-se que a 

maternidade do HAC é a única maternidade pública do Município em acolhimento às 

usuárias do SUS atendendo, em média, 896,5 gestantes/mês. 59 Nela atuam 

professores das Faculdades de Medicina, Enfermagem e Nutrição, tanto na 

assistência, quanto na preceptoria acompanhando acadêmicos das três 

especialidades nos estágios. A Maternidade hoje possui 01 Enfermeira Obstétrica na 

coordenação geral dos 44 leitos, 01 Enfermeira Obstétrica na Preceptoria da 

Faculdade de Enfermagem e 4 Enfermeiras Obstétricas que atuam na sala de 

Acolhimento e Classificação de Risco Obstétrico, sendo estas plantonistas em 

regime de plantão de 24 x 72 h semanais. 

 

3.4 PARTICIPANTES DA PESQUISA E CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

  

 A escolha pelos participantes deu-se através de uma prévia investigação 

sobre quais profissionais da saúde e gestores tiveram participação (direta ou 

indireta) no processo de inserção das enfermeiras obstétricas no Hospital de Ensino.  

Para a abordagem dos participantes, houve um contato inicial agendado 

previamente com a finalidade de fornecer uma explicação acerca dos propósitos do 

estudo e apresentação do TCLE, sendo esclarecidas dúvidas acerca dos riscos, 

benefícios e outros assuntos relacionados, sendo-lhes garantida a liberdade de 

escolha em participar ou recusar-se a dar sua contribuição em qualquer fase da 

pesquisa.  

Cada participante preencheu o documento, pois em se tratando de pesquisa 

envolvendo seres humanos, o CNS exige que o integrante do grupo a ser 

pesquisado conheça o estudo e seus objetivos, e dê consentimento às regras do 
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mesmo. Somente após a aprovação do CEP e assinatura do TCLE, foram iniciadas 

as entrevistas com base no roteiro criado para direcioná-las (APÊNDICE E). 

Os participantes foram esclarecidos antecipadamente não só sobre os 

objetivos do estudo, mas também quanto ao direito ao sigilo conferido às 

informações prestadas e à preservação de suas identidades, pois os relatos foram 

divulgados pelos cargos ocupados, sendo os dados pessoais mantidos sob 

confidencialidade, resguardando-se a privacidade dos participantes.  

Os profissionais de saúde e gestores que aceitaram participar do estudo 

tiveram a identidade mantida em sigilo total durante a análise e discussão dos dados 

obtidos, conforme preconiza a Resolução CNS 466/2012. Para tanto, foram 

identificadas com a letra “E” (referente à Entrevistado) seguida de um algarismo 

arábico, de acordo com a ordem cronológica de realização das entrevistas. Por 

exemplo: E1 para a primeira entrevista, E2 para a segunda entrevista, e assim 

sucessivamente. 

A publicação do conteúdo dos depoimentos ocorreu após a avaliação das 

transcrições das entrevistas referentes aos mesmos, que foram realizadas pelo 

pesquisador e validadas pelos depoentes, após leitura das suas declarações.  

Também foi deixado claro aos participantes que seus depoimentos eram de grande 

relevância para a construção da temática, podendo ser solicitado documentos, fotos 

ou registros que pudessem enriquecer a pesquisa. 

A escolha pelos profissionais da saúde e gestores deu-se primeiramente por 

aqueles ligados à gestão municipal do Hospital: Secretário de Saúde, Coordenador 

do Programa da Saúde da Mulher e Diretor do RH da Prefeitura Municipal de Saúde. 

Quanto aos da administração direta do SEHAC, foram eles: Diretor, Diretor 

Acadêmico e Secretário Geral; e finalmente, os da administração direta do hospital: 

Diretores; Gerente de enfermagem; Coordenadores da maternidade, além das 

enfermeiras obstétricas contratadas. 

Tendo escolhido de forma intencional como participantes e figuras centrais do 

estudo, profissionais de saúde e gestores que tiveram envolvimento na inserção das 

enfermeiras obstétricas do hospital honos anos de 2015 e 2016, onde devido a 

reforma estrutural, ocorreu a necessidade de contratação das enfermeiras 

obstétricas em atendimento às políticas públicas de saúde. Criou-se o quadro a 

seguir para melhor entendimento e visualização dos doze (12) selecionados e seus 

respectivos locais de atuação nesse contexto. 
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Quadro 1. Denominação dos Depoentes - Especificação Profissional 

Profissionais da Saúde Local onde atuavam 

Secretário de Saúde 

Coordenador do Programa da Saúde 
da Mulher 

Diretor do Recursos Humanos  

 

Coordenador do SEHAC 

Diretor Acadêmico SEHAC 

Secretário Geral do SEHAC 

                

PMP 
 

Secretaria Municipal de Saúde 
 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

 Hospital de Ensino Alcides Carneiro 

Hospital de Ensino Alcides Carneiro 

Hospital de Ensino Alcides Carneiro 

                                Diretor Geral 

Diretor Técnico 

Hospital de Ensino Alcides Carneiro 

Hospital de Ensino Alcides Carneiro  

Gerente de Enfermagem 

Coordenador médico da Maternidade 

Hospital de Ensino Alcides Carneiro 

Hospital de Ensino Alcides Carneiro 

Enfermeira obstétrica Coordenadora 
da Maternidade 

Hospital de Ensino Alcides Carneiro 

  

Coordenadora do Curso de        
Graduação em Enfermagem 

 

Faculdade Arthur Sá Earp Neto 
(FASE) 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 

Na pesquisa, realizamos 10 entrevistas em profundidade de significados, que 

resultaram na saturação de significados. Assim, não houve necessidade de dar 

continuidade às entrevistas, já que a 

amostragem por saturação é uma ferramenta conceitual frequentemente 
empregada nos relatórios de investigações qualitativas em diferentes áreas 
no campo da Saúde, entre outras. É usada para estabelecer ou fechar o 
tamanho final de uma amostra em estudo, interrompendo a captação de 
novos componentes. 64:17 

Em outras palavras, 
 

as informações fornecidas pelos novos participantes da pesquisa pouco 
acrescentariam ao material já obtido, não mais contribuindo 
significativamente para o aperfeiçoamento da reflexão teórica fundamentada 
nos dados que estão sendo coletados. 65:17 

 

Para a seleção dos participantes foram utilizados os seguintes critérios de 

inclusão:  
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• Profissionais de Saúde e gestores que tivessem participado direta ou 

indiretamente da inserção das enfermeiras obstétricas no hospital de ensino, 

cenário da pesquisa, a época das suas contratações, as quais foram 

realizadas nos anos de 2015 e 2016 devido à reforma estrutural. 

• Profissionais da Saúde e gestores que foram exonerados dos serviços ou 

realocados em outras instituições (esse critério de inclusão se justifica pelo 

fato do recorte temporal da pesquisa ter ocorrido em ano eleitoral, ocasião em 

que a política partidária interfere ocasionalmente nos cargos dos gestores, 

coordenadores ou outros profissionais de saúde, então, mesmo que o 

profissional tivesse sido exonerado ou realocado em outro cargo, poderia ser 

incluído como participante da pesquisa). 

• Profissionais da Saúde e gestores com mais de três meses atuando no parto 

e nascimento (devido às mudanças político-partidárias, outros profissionais 

poderiam passar a ocupar cargos, antes destinados a gestores da política 

anterior. Caso isso ocorresse e esse profissional tivesse mais de três meses 

de atuação, poderia ser incluído, o mesmo ocorrendo em relação às 

enfermeiras obstétricas).  

 

3.5 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada através de dados advindos das transcrições 

das entrevistas realizadas no período de dezembro de 2016 à março de 2017, além 

de livros de registros para identificação estatística do número de atendimentos e 

procedimentos realizados e documentos da história do hospital e da maternidade.  

Para a realização das entrevistas gravadas com os depoentes da pesquisa, 

foi utilizado um roteiro estruturado com perguntas fechadas e abertas, com um total 

de dez perguntas realizadas com a finalidade de traçar o perfil sóciodemográfico dos 

entrevistados e para melhor direcionar a pesquisadora no foco das entrevistas. É 

importante ressaltar que as entrevistas foram realizadas em locais que garantissem 

a privacidade dos participantes em cada um dos locais que serviram como cenário, 

sem prejuízo da atividade profissional dos mesmos.  

Ao início da gravação, a pesquisadora falava o número da entrevista, data, 
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local e hora onde estava sendo realizada. Estas foram gravadas em aparelho 

eletrônico multifuncional portátil, utilizando a função MP3 (mídiaplayer), mediante 

consentimento prévio de cada um, a fim de preservar a fidedignidade dos seus 

depoimentos, e por se tratar do método mais confiável para reproduzir com precisão 

as respostas obtidas de cada pergunta. Após o término de cada entrevista, estas 

foram transcritas pela pesquisadora, duplicadas, identificadas e arquivadas em 

locais diferentes a fim de garantir a integridade de cada uma. 

Com a intenção de realizar de forma adequada as entrevistas, foram seguidos 

alguns critérios 66:101, que compreendem “os aspectos físicos e práticos que podem 

alterar muito a entrevista, ou seja, o local, o horário, a duração, a apresentação dos 

entrevistados, as pessoas presentes, o gravador e a condução da entrevista”. 

Baseado nesta afirmação, além da técnica de entrevista gravada, foi utilizado como 

suporte um caderno de campo, que funcionou como um diário para registro das 

condições e as impressões de cada entrevista realizada, inclusive de como se deu o 

primeiro contato e os motivos de escolha pelo entrevistado; nele também foram 

registradas as ideias e impressões do entrevistador66. O caderno de campo foi 

utilizado em paralelo às audições das transcrições, como auxílio de memorização 

das condições de cada entrevista. 

 

3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados de um estudo permite que o pesquisador entre em 

detalhes ao manusear o material coletado, a fim de conseguir respostas às suas 

indagações, procurando estabelecer as relações necessárias entre os dados obtidos 

e as hipóteses formuladas, que são comprovadas ou refutadas, mediante análise. 67 

A análise temática é uma das técnicas da análise de conteúdo que trabalha 

com textos escritos, a exemplo de transcrições de entrevistas e de anotações feitas 

em diários de observação, textos que depois de analisados pelo pesquisador, 

fornecem respostas às perguntas da pesquisa. Os dados submetidos à análise de 

conteúdo, na modalidade temática68, propõem as seguintes etapas:  

 
➢ Ordenação de dados – Organização dos depoimentos - Transcrição das 

gravações, leitura e releitura do material;  

➢ Classificação dos dados - reconhecimento e identificação das unidades de 
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registro com numeração específica e agrupamento das mesmas em unidades 

temáticas. 

Após a ordenação e organização dos depoimentos, a transcrição dos dados 

contidos nas entrevistas consistiu na passagem da entrevista da forma oral 

(gravada) para a escrita, sendo a primeira versão do depoimento. Foram feitas 

várias audições das gravações em MP3 para alcançar transcrições fidedignas do 

material. 

Na segunda etapa, proposta na modalidade temática, a classificação dos 

dados ocorreu após realização de leitura minuciosa dos dados obtidos, visando 

facilitar a compreensão e interpretação dos mesmos.  

As diferentes fases da análise de conteúdo, tal como o inquérito sociológico 

ou a experimentação, organizam-se em torno de três polos cronológicos68: pré-

análise; exploração do material; tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. 

 
➢ Pré-análise: é a fase de organização propriamente dita. Esta possui três 

missões: a escolha dos documentos a serem submetidos à análise, 

formulação de hipóteses, e dos objetivos e a elaboração de indicadores 

que fundamentem a interpretação final. Nesta fase o pesquisador realiza a 

leitura a fim de identificar as Unidades de Registro; 

➢ Exploração do material: esta fase consiste essencialmente em operações 

de codificações, decomposição ou enumeração, em função de regras 

previamente formuladas. As unidades de registro foram agrupadas de 

acordo com os temas emergidos, determinando as categorias; 

➢ Tratamento e interpretação dos resultados: os resultados brutos são 

tratados de maneira a serem significativos (“falantes”) e válidos. As 

informações obtidas por análise podem ser apresentadas em operações 

estatísticas simples ou complexas, estabelecidos em quadros de 

resultados, diagramas, os quais condensam e põem em relevo as 

informações fornecidas para análise.   

 

A finalização efetiva desta técnica só ocorreu após duas etapas: após a 

validação das transcrições com os participantes da pesquisa e autores das 

narrativas, para que as influências da subjetividade da pesquisadora, não levassem 
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prejuízo ao sentido atribuído aos fatos e circunstâncias; e após a realização de todas 

estas etapas, puderam ser geradas algumas conclusões e possíveis sugestões. 

Assim sendo, a interpretação dos dados obtidos, levada a efeito à luz do 

referencial teórico utilizado no estudo resultou em categorias de análise, obtidas 

através da identificação de unidades do texto analisado, permitindo a criação de 

grupos por analogia cujos subsídios foram considerados relevantes para a pesquisa, 

tendo em vista o tema enfocado.   

Neste processo do tratamento dos dados, foram utilizadas tabelas e a técnica 

de colorimetria das unidades a serem destacadas. Estes recursos permitiram a 

melhor visualização do material, culminando na elaboração dos quadros 

apresentados a seguir, que mostram o caminho percorrido para chegar às 

categorias a serem abordadas.  

 
Quadro 2. Unidades de Registros segundo Núcleos Temáticos e Frequência para 

elaboração da primeira e segunda categoria 
 

Núcleo Temático: A inserção da Enfermagem Obstétrica no cenário do  

Hospital de Ensino Alcides Carneiro 

01 - Unidade Temática: Expressões de profissionais de saúde e gestores sobre a 
Estratégia Rede Cegonha e a indução na mudança do modelo de assistência ao 
parto e nascimento na maternidade do Hospital de Ensino Alcides Carneiro 
 

Unidades de Registro N° de repetições 

A contratualização da Rede Cegonha no município de 

Petrópolis: política indutora de mudanças de modelo 

assistencial ao Parto e Nascimento. 

 

 

12 

A indução de mudança no modelo assistencial a partir da 

estratégia Rede Cegonha na configuração do Hospital de 

Ensino Alcides Carneiro. 

 

 

22 

A Rede Cegonha como indutora da inserção de enfermeiras 

obstétricas no processo de trabalho do Hospital de Ensino 

Alcides Carneiro. 

 

 

32 

Total de UR por Categoria 66 

Total de Entrevistas por Categoria (n=10) 10 

Fonte: elaborada pela autora do estudo  
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Quadro 3. Unidades de Registro segundo Núcleos Temáticos e Frequência para 
elaboração da primeira e segunda categoria 

 

Núcleo Temático: A inserção da Enfermagem Obstétrica no cenário do  

Hospital de Ensino Alcides Carneiro 

02 - Unidade Temática: Expressões de profissionais de saúde e gestores sobre a 
inserção da Enfermagem Obstétrica no cenário da maternidade do Hospital de 
Ensino Alcides Carneiro 
 

Unidades de Registro N° de 
repetições 

A contratação de enfermeiras obstétricas e sua interface com o 
serviço. 
 

 
36 

Assistência de enfermeiras obstétricas no espaço do hospital. 28 
 

A equipe multiprofissional no espaço do hospital. 
 

12 

Total de UR por Categoria 76 
 

Total de Entrevistas por Categoria (n=10) 10 
 

Fonte: elaborada pela autora do estudo 

 

 A partir das Unidades de Registro que surgiram das falas dos participantes da 

pesquisa, foi construído o quadro 4, demonstrado a seguir, para facilitar a 

visualização da relação entre o Núcleo Temático, as Unidades Temáticas e as 

Categorias pertinentes ao estudo. 
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Quadro 4.  Núcleos Temáticos, Unidades Temáticas e Categorias 

Núcleo temático Unidades Temáticas Categorias 

 
 

 
 

A inserção da 
Enfermagem 

Obstétrica no cenário 
da maternidade do 
Hospital de Ensino 
Alcides Carneiro. 

 
Expressões de profissionais 
de saúde e gestores sobre a 
Estratégia Rede Cegonha e a 

indução na mudança do 
modelo de assistência ao 

parto e nascimento na 
maternidade do Hospital de 

Ensino Alcides Carneiro. 
 

 
A Rede Cegonha como 
marco político de transição 
do modelo obstétrico e a 
interface com a 
Enfermagem Obstétrica. 

Expressões de profissionais 
de saúde e gestores sobre a 

inserção da Enfermagem 
Obstétrica no cenário da 

maternidade do Hospital de 
Ensino Alcides Carneiro. 

Expressões e 
configurações da inserção 
da enfermagem obstétrica 
no cenário da maternidade 

do Hospital de Ensino 
Alcides Carneiro. 

Fonte: Elaborado pela autora do estudo 

 

Segue-se a apresentação da caracterização dos participantes do estudo com 

uma breve análise e, logo após, as duas categorias que emergiram a partir das 

Unidades de Registro identificadas nos depoimentos registrados.  
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6 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

6.1 CARACTERIZAÇÕES DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA  

 

Para a elaboração do perfil dos participantes, foram realizadas perguntas 

fechadas e abertas com o objetivo de conhecer melhor os profissionais de saúde e 

gestores que estiveram envolvidos, direta ou indiretamente, na contratação das 

enfermeiras obstétricas. Foram obtidos dados como idade, sexo, profissão, 

especialização, vínculo empregatício, tempo de atuação na instituição ou entidade 

mantenedora. 

Dentre os 10 participantes envolvidos, observamos que a média de idade foi 

de 43 anos, sendo quatro na faixa etária entre 27 e 35 anos, três entre 38 e 49 anos 

e três entre 54 e 58 anos.  

Quanto ao sexo, 08 eram mulheres representando e apenas 2 homens. Do 

total, 7 eram enfermeiros (4 destes, enfermeiros obstétricos,1 Diretor de Recursos 

Humanos, uma Gerente de Enfermagem e 1 Coordenador do curso de Graduação 

em Enfermagem), 02 médicos e 01 administrador hospitalar.  

Quanto à formação, 3 participantes possuíam pós-graduação “stricto sensu” 

(um Doutor e dois Mestres), e os demais participantes possuíam pós-graduação 

“lato-sensu” (em enfermagem obstétrica, estomatoterapia, farmacologia e 

administração hospitalar).  

Apenas 1 participante possuía vínculo estatutário; 5 eram contratados pelo 

SEHAC; 1 pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, 3 possuíam mais de um 

vínculo empregatício SEHAC/PMP/FMP. 

Quanto ao tempo de atuação profissional, houve variação entre os tipos de 

vínculo empregatício, pois um mesmo profissional possuía tempos de atuação 

distintos entre os vínculos: o menor tempo de atuação foi de um ano e o maior de 20 

anos. Todos os participantes da pesquisa estavam exercendo suas funções no 

Hospital de Ensino onde foi realizada a pesquisa ou nas instituições mantenedoras 

do Hospital (PMP/FMP).  

Os dados expostos podem ser mais bem visualizados na Tabela 1 que se 

segue.    
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Tabela 1 - Perfil dos Profissionais de Saúde que participaram da contratação  
das enfermeiras obstétricas no Hospital de Ensino Alcides Carneiro  

nos anos de 2015-2016 
 

Informações (N = 10) n % 

Sexo   
Masculino 02 20 
Feminino 08 80 

Profissão   
Enfermeiros 07 70 

Médicos 02 20 
Administrador Hospitalar 01 10 

Formação   
Lato sensu 07 70 

Stricto sensu 03 30 
Vínculo Empregatício   

SEHAC 05 50 
PMP 01 10 

FMP/FASE 01 10 
Mais de um vínculo 03 30 

Legenda: n = Total de participantes; % = Frequência; SEHAC = Serviço Social Autônomo Hospital 
Alcides Carneiro; PMP = Prefeitura Municipal de Petrópolis; FMP/FASE = Faculdade de Medicina 
de Petrópolis/Faculdade Arthur Sá Earp Neto.   
Fonte: Elaborado pela autora do estudo. 

 
 

A fim de possibilitar a orientação das análises e a discussão dos dados, 

retoma-se o objeto de estudo da pesquisa: “Identificar as estratégias empreendidas 

pelos profissionais de saúde e gestores acerca do processo de inserção de 

enfermeiras obstétricas na maternidade do Hospital de Ensino Alcides Carneiro, em 

Petrópolis (RJ).  

A partir da identificação das unidades temáticas de maior frequência, que 

foram agrupadas em categorias de forma a permitir a compreensão de como ocorreu 

o processo de inserção das enfermeiras obstétricas no Hospital de Ensino Alcides 

Carneiro emergiram, então, duas categorias, como se segue: 

➢ A Rede Cegonha como marco político de transição do Modelo 

Obstétrico e a interface com a Enfermagem Obstétrica. 

➢ Expressões e Configurações da inserção da enfermagem obstétrica no 

cenário da maternidade do Hospital de Ensino Alcides Carneiro 
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6.2  DISCUSSÃO DAS CATEGORIAS 

 

A fim de possibilitar a orientação das análises e a discussão dos dados, retoma-

se o objeto de estudo da pesquisa: “As estratégias empreendidas pelos profissionais 

de saúde e gestores para o processo de inserção de enfermeiras obstétricas na 

maternidade do Hospital de Ensino Alcides Carneiro”. 

A análise do conteúdo das entrevistas, na modalidade temática, possibilitou a 

identificação das unidades temáticas de maior frequência, que foram agrupadas em 

categorias, de forma a permitir a compreensão dos saberes dos profissionais de 

saúde e gestores sobre a inserção das enfermeiras obstétricas no cenário 

assistencial da maternidade de um Hospital de Ensino. A discussão será 

apresentada por meio de duas categorias temáticas são elas: 

 

➢ Primeira Categoria: A Rede Cegonha como marco político de transição do 

Modelo Obstétrico e a interface com a Enfermagem Obstétrica 

 
Em 2007, os Ministros da Saúde das Américas reuniram-se no Panamá para 

discutir o interesse de cada um dos países em trabalhar em conjunto, e 

solidariamente, a favor da saúde e do desenvolvimento dos povos, para alcançar os 

objetivos regionais através das áreas de ação da Agenda de Saúde para as 

Américas 2008-2017. 69 

A Declaração de Montevidéu e o Consenso de Iquique, criado na IX 

Conferência Iberoamericana no Chile, também em 200770, resultaram em várias 

ações conjuntas sobre a saúde e alguns compromissos assumidos. Um destes 

desafios foi a criação de Redes Integradas de Serviços de Saúde (RISS), cujo 

objetivo principal era o de solucionar a fragmentação dos serviços de saúde. 

Neste contexto, as RISS objetivavam melhorar a qualidade da assistência 

favorecendo aos usuários igualdade no acesso aos serviços de saúde, além de 

melhor eficiência no atendimento. 70 As RISS são criadas mundialmente, mas com 

especificidades próprias para cada país, que ajustam seus planos de acordo com a 

realidade local. 

O Ministério da Saúde, em 2010, percebendo a necessidade de mudanças no 

modelo de atenção à saúde, garantindo a integralidade do cuidado instituiu como 

estratégia prioritária, através da Portaria 4.279 de 30/12/201071, a Organização das 
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Redes de Atenção à Saúde – RAS, no âmbito do SUS. 

De acordo com o MS, as principais características das RAS são: a formação 

de relações horizontais entre os pontos de atenção, tendo a Atenção Básica como 

centro de comunicação; a centralidade nas necessidades de saúde da população; a 

responsabilização por atenção contínua e integral; o cuidado multiprofissional; o 

compartilhamento de objetivos e o compromisso com resultados sanitários e 

econômicos. 72 

Devido a necessidade de enfrentamento aos agravos e vulnerabilidades da 

população o MS estruturou redes de Atenção à Saúde Temática, sendo estas: Rede 

Cegonha, Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE), Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS), Rede de Atenção às Doenças e Condições Crônicas, Rede de 

Cuidado à Pessoa com Deficiência.72 

 A Rede Cegonha, foco de análise desta categoria, foi instituída pela Portaria 

MS/GM nº 1.459/201148, sendo uma estratégia no âmbito do SUS, com a finalidade 

de organizar uma rede de cuidados que assegure, a partir da noção de integralidade 

da atenção às mulheres, o direito ao planejamento sexual e reprodutivo e a atenção 

humanizada ao pré-natal, parto, puerpério, além de atenção humanizada ao 

abortamento, bem como à criança o direito ao nascimento seguro e humanizado e 

ao acompanhamento até os dois anos de idade, assegurando acesso para um 

crescimento e desenvolvimento saudáveis. 

A Rede Cegonha é pautada em quatro componentes estruturantes da 

estratégia, que são: pré-natal, parto e nascimento, puerpério e atenção integral à 

saúde da criança e sistema logístico. No parto e nascimento, questões mais 

abordadas neste estudo pelas questões da maternidade, a Rede Cegonha prevê 

ações para melhoria do acesso e da qualidade da assistência à mulher e à criança, 

vinculando a gestante à unidade de referência e o transporte seguro, além de 

assegurar a implementação de boas práticas na atenção ao parto e nascimento, 

incluindo o direito ao acompanhante de livre escolha na mulher no parto. 73 

Visando a implementação desse novo modelo de atenção que privilegie o 

bem-estar da gestante e do seu bebê, a Rede Cegonha firmou parcerias com órgãos 

de classe e associações que representam a enfermagem junto ao MS, como a: 

Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN), Associação Brasileira de Obstetrizes 

e Enfermeiros Obstetras (ABENFO), Associação Brasileira de Pós-Graduação em 
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Saúde Coletiva (ABRASCO), além da Rede pela humanização do Parto e 

Nascimento (REHUNA). 73  

Na expectativa de garantir a qualidade na assistência humanizada ao parto a 

inserção das enfermeiras obstétricas na Rede Cegonha, torna-se fundamental a 

implantação das ações e o atendimento à demanda das usuárias. 

Caminhando assim para as falas dos profissionais de saúde e gestores, 

participantes desta pesquisa, houve unanimidade de opiniões no que tange à 

contratação das enfermeiras obstétricas para a maternidade do Hospital de Ensino 

Alcides Carneiro como sendo uma das exigências da implantação da Rede 

Cegonha. Nesse sentido, deve-se ter atenção às falas para compreender melhor a 

sustentação no redesenho estrutural e organizacional a ser implantado de forma 

gradativa em todo território nacional. 

Para os participantes, a inserção das enfermeiras obstétricas na maternidade 

ocorreu para cumprimento de determinações como compreendido nas falas 

escolhidas: 

 

Vou dizer basicamente o que eu sei, foi devido a inserção da Rede 
Cegonha no município de Petrópolis, por isso a necessidade de 
contratação. (E2) 

A contratação ocorreu por uma exigência do projeto de implantação da 
Rede Cegonha do MS, que tem uma exigência da contratação de 
enfermeiras obstétricas na classificação de risco, não seria só na 
classificação, por enquanto nós só temos na classificação, mas para você 
começar com o projeto primeiro passo é ter enfermeiras obstétricas dentro 
da maternidade. (E4) 

A Secretaria na época informou que o mesmo estava habilitado para que 
nós recebêssemos recursos da Rede Cegonha, que depois passou a ser 
incorporado ao teto financeiro do município e aí a necessidade de 
contratação das enfermeiras obstétricas foi para cumprir esses itens de 
tornar o hospital no caso vinculado à essa questão Rede Cegonha, dessas 
enfermeiras com especialização em obstetrícia, foi para atender na verdade 
à parametrização do Ministério. (E9) 

 

Nessa perspectiva, a determinação da Rede Cegonha na inserção das 

enfermeiras obstétricas, está relacionada à necessidade de mudança no quadro de 

atenção materna no Brasil, fornecendo a gestante um cuidado holístico e integral, 

fazendo valer seus direitos, sua autonomia e seus valores pessoais. 

Alguns autores13,21,73 ressaltam que evidências mostram que modelos de 

assistência envolvendo estes profissionais, associam-se a menores taxas de 

intervenções e em maior satisfação para as mulheres.  
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Para tanto, a Resolução COFEN nº 0477/2015 que dispõe sobre a 

enfermagem obstétrica, determina que entre outras atividades privativas ao seu 

exercício profissional, está declarada que “cabe ao enfermeiro obstétrico além das 

suas atribuições legais, a assistência ao parto sem distócia, respeitando a 

individualidade da parturiente e priorizando a utilização de tecnologias não invasivas 

de cuidados” 74:1 

Em 2016, essa Resolução foi revogada pela Resolução COFEN nº 

0516/201675 que normatiza a atuação das enfermeiras obstétricas e da Obstetriz na 

assistência às gestantes, parturientes, puérperas e recém-nascidos nos serviços de 

obstetrícia, estabelecendo critérios para registro de Títulos de enfermeiras 

obstétricas e Obstetriz, além de incluir nas suas atribuições privativas, importantes 

decisões como:  

 

• Emissão de laudos de autorização de internação hospitalar (AIH) para 
o procedimento de parto normal sem distócia. 

• Identificação das distócias obstétricas e tomada de providências 
necessárias até a chegada do médico, devendo intervir, em conformidade 
com sua capacitação técnico-científica, adotando os procedimentos que 
entender imprescindíveis, para garantir a segurança da mãe e do recém-
nascido; 

• Realização de episiotomia e episiorrafia (rafias de lacerações de 
primeiro e segundo grau) e aplicação de anestesia local, quando se fizerem 
necessárias. 

 

Levando-se em conta as evidências apresentadas, é oportuno destacar que, 

na perspectiva dos profissionais de saúde e gestores integrantes do estudo, quando 

solicitados a manifestar suas opiniões sobre o objetivo principal da inserção das 

enfermeiras obstétricas na maternidade, estes sinalizaram para a importância deste 

profissional na transformação no modelo de atenção ao parto e nascimento, como 

compreendido a seguir: 

O nosso objetivo não é só atender a rede cegonha, a gente queria inserir 
um profissional na maternidade que começasse a dar a maternidade aquela 
cara de serviço humanizado, de acolhimento, de tratar a gestante não como 
doente, mas como aquela chega para ganhar um presente “né”, ganhar um 
filho é um presente “né” é o maior presente, com certeza. (E1) 

O Objetivo principal é que entre os pilares da Rede Cegonha é exigido que 
tenha enfermeiras obstétricas, porquê? Porque essa enfermeira obstétrica 
vai ter um olhar holístico, para trabalhar mãe, bebê, puérpera de uma forma 
mais humanizada “né”, mais contato e tudo que envolve os pilares da Rede 
Cegonha que aí já é muita coisa que envolve, não é só o parto é o 
enfermeiras obstétricas atuando em todos os “cantinhos”. (E3) 
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A gente vê na escola, na mídia, nos lugares mais esclarecidos ... é que o 
parto é da mulher, é da gestante e não do profissional e essa cultura aqui 
dentro não existe o parto é do profissional, então quando eu falo mudar o 
perfil, eu falo em mudar isso, quem decide qual a posição que ela quer ter o 
bebê, se ela quer andar, deitar, se ela ganhar abaixada, quem decide isso é 
a mulher... e aqui não é assim, então, mudar o perfil é a enfermeiras 
obstétricas estar aqui, porque eu vejo que quando a enfermeiras obstétricas 
está assistindo, quando o médico é intervencionista, quando a gente chega 
para assistir esse parto, ele muda a postura. (E4) 

Sem dúvida um melhor atendimento para as gestantes e parturientes, 
melhor condição de saúde, acolhimento, o direito de se conhecer enquanto 
mãe, de conhecer o parto, entender o processo que ninguém explica, quem 
explica é a enfermagem sem dúvida, alguém para ficar com elas ali para dar 
o suporte, e alguém preparado tecnicamente para fazer um parto de 
primeira linha. (E5) 

A análise das falas dos entrevistados evidenciou que a valorização do parto 

humanizado deve ser levada em consideração, por aumentar a autonomia e o poder 

de decisão da gestante numa relação menos autoritária. Nesse contexto da 

assistência ao parto normal, implica das enfermeiras obstétricas uma atitude mais 

solidária entre o profissional e a mãe para uma boa evolução no trabalho de parto. 

A partir de 1980, iniciou-se um movimento organizado para priorizar as 

tecnologias apropriadas ao parto, a qualidade da assistência à parturiente e a 

desincorporação das tecnologias danosas. No Brasil, esse movimento recebeu a 

denominação de humanização do parto. 
76 

O parto humanizado se configura como importante responsabilidade das 

enfermeiras obstétricas, empenhados nesse processo e no desenvolvimento de 

técnicas e inovações, e ainda no aprimoramento dos procedimentos realizados 

antes, durante e após o parto, objetivando humanizar e disponibilizar uma 

assistência integral ao ser feminino parturiente. 77 

Entre os discursos dos entrevistados emergiu um tema principal, que remete 

a uma importante discussão, de que embora as enfermeiras obstétricas reconheçam 

as práticas inerentes à humanização, muitas vezes são impedidas de executá-las. 

Percebe-se na fala descrita anteriormente, que a hegemonia médica predomina nas 

instituições hospitalares, mesmo quando esta é uma instituição de ensino 

multidisciplinar. 

Historicamente, a medicina foi transformada num poder pela sociedade 

capitalista como estratégia de um controle social e peça fundamental do existir 

dessa sociedade. O saber médico transformou a arte de curar em poder de curar, 

enquanto as enfermeiras obstétricas em desvantagem histórica de gênero, por muito 

tempo não conseguiram formar uma corporação profissional capaz de conquistar um 
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espaço com autonomia respeitada, e que foi enfraquecendo pelo poder político da 

medicina.77 

Na visão de alguns autores, a partir do momento em que os médicos 

começaram a participar do processo do parto, a mulher deixou de ser a pessoa mais 

importante e ativa daquele evento. Com isso, o parto passou a ser visto apenas 

como um ato cirúrgico e a parturiente, determinantemente, passou a ser apenas a 

“paciente’’. 78  

Contextualizando o exposto, avaliando criticamente autores e entrevistados, 

compreende-se que várias estratégias foram criadas para humanizar o trabalho de 

parto e nascimento, e que as enfermeiras obstétricas estabelecem práticas de 

cuidado humanizado; porém, se não houver “empoderamento” por parte das 

mulheres, as dificuldades de mudanças no modelo hospitalocêntrico e hegemônico 

irão perdurar.   

O incremento do poder (empowerment) se dá por meio  

do desenvolvimento de habilidades e atitudes conducentes à aquisição de 
poder do sujeito ativo para atuar em prol de sua saúde individual e coletiva. 
Empoderar é o processo contínuo de capacitar os indivíduos e grupos para 
melhorar as capacidades para analisar criticamente as situações e tomar 
medidas para melhorar as situações. 79:.63 

 

Através do “empoderamento” as mulheres poderão tomar decisões sobre seu 

processo de parturição, e com isso corroborar para diminuir os procedimentos 

invasivos e intervencionistas dos médicos, que justificam tais procedimentos pela 

necessidade de maior praticidade em menor tempo.  

O enfrentamento da instituição ao modelo hegemônico e a tentativa de 

implantação de uma mudança nas práticas executadas pelas enfermeiras 

obstétricas para um parto mais humanizado, é evidenciada de maneira clara quando 

os participantes comentam como se deu a contratação dessas enfermeiras 

obstétricas porque, apesar dos participantes apontarem que a Rede Cegonha foi a 

indutora do processo de inserção, muitos percebem as dificuldades diárias 

enfrentadas que surgiram nessa contratação:  

A gente partiu primeiro para classificação de risco... A proposta inicial foi 
preencher as vagas na classificação de risco, para depois num segundo 
momento partir para enfermeira obstetra atuando na assistência. Aqui 
trabalhamos há muitos anos sem a inserção do enfermeiro, nós achamos 
mais prudente ir por etapas... Primeiro adaptar todos os profissionais 
médicos com a triagem obstétrica, nas práticas da classificação de risco, 
para em um segundo momento colocar então um enfermeiro 
assistencialista. (E1) 
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Sei que a enfermeiras obstétricas tem não só que fazer admissão, mas 
também acompanhar a todo um processo e ela fazer o parto, e nós não 
temos isso aqui, elas estão só na admissão fazendo a triagem e a gente 
tem que avançar muito nisso. Sim avançar, porque elas estão só fazendo a 
triagem a gente tem que caminhar para o parto e conseguir fazer o parto, eu 
confesso que é essa a minha opinião particular, porque o enfermeiro no 
(ocorre neste momento uma diminuição no tom da conversa, passa a falar 
mais baixo e diz que vai falar porque sabe ser sigiloso) consegue fazer o 
parto mais humanizado. (E2) 

“HOJE” (faz questão de ressaltar o ‘hoje’) a priori, por enquanto para atuar 
na classificação de risco, amanhã ou futuramente não sei, fazer parto, não 
sei, a gente espera que tenhamos mais espaço aqui. (E3) 

Nesse momento a gente começou pela classificação de risco, então a 
entrada delas foi pela implementação da Rede Cegonha. Na época nós 
contratamos “4” enfermeiras obstétricas para trabalhar em escala de plantão 
24x72h e ficam aqui na admissão e observação que faz parte deste bloco. 
(E4). 

  

Há que se ressaltar, como apontado pelos participantes, que o processo de 

humanização ocorre por uma imposição da política governamental, a qual tem por 

objetivo a diminuição das taxas de cesarianas, menor índices de intervenções e 

medicalizações no parto, além da implantação de práticas como: ambiente 

aconchegante, massagens, deambulação, possibilidades de partos na posição 

vertical, manejo da dor, promover o contato pele a pele entre mãe e bebê 

imediatamente após o nascimento, estimular a amamentação na primeira hora de 

vida e cumprir os dez passos para a proteção, a promoção e o apoio ao aleitamento 

materno, além da presença do acompanhante da escolha da mulher. 80 

Porém, compreende-se pelas falas as dificuldades encontradas para se 

cumprir a execução destas práticas, ocorrendo distorções neste processo, pois 

desde 2015 até o presente momento, foi que as enfermeiras obstétricas estão 

restritas na função de classificação de risco, sem conseguirem atuar na assistência 

propriamente dita.  

Autores afirmam que as práticas prejudiciais ao parto ainda ocorrem com 

frequência com as parturientes, demonstrando o autoritarismo dos profissionais 

muitas vezes utilizados como forma de opressão ao desconhecimento das mulheres 

quanto aos seus direitos sexuais e reprodutivos, não sendo respeitadas as suas 

opiniões e realizadas ações sem seu conhecimento e consentimento. 78,81 

Outro aspecto a ser destacado que reforça a discussão anterior, refere-se 

ainda ao aspecto da hegemonia médica, pois ao serem indagados sobre o processo 

de trabalho das enfermeiras obstétricas, os participantes revelaram questões que 
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demonstraram que a classe médica, carregada de preceitos e práticas 

medicalizadas, torna-se a principal barreira para o desempenho das técnicas 

obstétricas realizadas pelas enfermeiras, conforme depoimentos à seguir:  

 

Literalmente, humanizar o atendimento da enfermagem, tirar o foco daquele 
trabalho que o médico tem o papel de curar, que não é esse o papel dele 
dentro da maternidade, mas como a nossa maternidade está inserida dentro 
de um hospital geral esta visão fica extremamente contaminada. (E1) 

Na verdade aqui é um hospital de ensino, e isso dificulta um pouco a 
atuação do enfermeiro, porque é um hospital muito voltado para o processo 
médico ainda, e isso dificulta um pouco a expansão de enfermeiros nessa 
área. (E8) 

Por ser um hospital voltado muito para o serviço médico, inicialmente nós 
decidimos colocar os enfermeiros como classificador de risco obstétrico e 
fazendo acolhimento, e não colocar o enfermeiras obstétricas direto na sala 
de parto, foi como estivéssemos fazendo uma adaptação no serviço, 
mesmo assim, a gente enfrentou alguns problemas, porque inicialmente os 
enfermeiros eram chamados de “apoio ou apoiadores”, então a fala deles 
era: agora nós temos uns apoios, então vai ajudar um pouco o nosso 
trabalho. (E9) 

Eu vejo hoje que a maior dificuldade é com a medicina mesmo, porque a 
gente tem plantonistas muito antigos, que fazem práticas que não 
contemplam a Rede Cegonha e isso é uma barreira, e até complicado falar 
disso “né” porque as normas que a Rede Cegonha preconiza é que o parto 
seja natural, se o parto é natural ele não pode ter indução com medicação, 
que é o que a gente vê rotineiramente, porque a fala é a seguinte “vamos 
colocar para nascer”, então vamos colocar para nascer significa acelerar 
esse processo fisiológico. E outra coisa também é a submissão do paciente 
pelo profissional. (E10) 

 

Nestes discursos, observamos que a hegemonia médica predominante no 

cenário brasileiro é um fator dificultador na mudança do processo da inserção do 

enfermeiro obstétrico no modelo humanizado. 

Constata-se que o modelo hegemônico predomina e a assistência a 

parturiente é prejudicada, dentro do que se esperava ter como atendimento 

humanizado na Instituição pesquisada, por ser uma instituição de ensino, o que 

reflete no ensino da graduação da enfermagem. 

Tal fato nos leva a uma reflexão sobre como as enfermeiras obstétricas 

entendem esse processo de humanização, se este se deu por uma imposição 

política ou se pela necessidade de inseri-las neste processo, por serem os 

profissionais mais indicados e preparados para conduzir este processo.  

Essa reflexão é importante e necessária para esclarecimentos na inserção, 

pois quando o profissional é inserido no contexto de importância da sua prática, 

consegue acreditar na sua autonomia, perde o medo de ousar e se sente segura na 
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sua atuação, vencendo as barreiras da medicalização do parto e da hegemonia 

médica. 

Ressalta-se que a assistência obstétrica no modelo colaborativo na 

assistência hospitalar, significa a integração do médico e da enfermeira obstétrica na 

equipe. 46 

Percebe-se que há poucas literaturas que avaliem o uso de intervenções na 

assistência compartilhada quando comparadas às literaturas do modelo centrado no 

médico obstetra e na atenção hospitalar, porém, o Modelo Colaborativo se constitui 

de forma predominante na organização da assistência obstétrica em países 

industrializados, como a Inglaterra, Alemanha, Países Escandinavos, Nova Zelândia, 

Canadá e Austrália. 82  

Em contrapartida, compreende-se que mudar um modelo predominante há 

décadas não é tão fácil, principalmente se não houver um diálogo entre as partes 

envolvidas. Em algumas falas, nota-se que a maneira como estas profissionais 

foram inseridas no serviço, pode ter tido um impacto negativo na aceitação das 

mesmas como parte integrante da equipe obstétrica, como percebido nas falas 

abaixo discriminadas:  

Elas foram contratadas e aí a gente fez uma ambiência com elas por todo o 
hospital, elas passaram pela Neo, alojamento conjunto, apresentadas aos 
técnicos e à admissão, a gente apresentou ao corpo de enfermagem e ao 
chefe médico, da equipe médica da obstetrícia e no decorrer dos plantões 
delas elas eram apresentadas as demais equipes. A gente nunca teve uma 
reunião de equipe de enfermagem, enfermagem obstétrica, técnicos de 
enfermagem, médicos... isso a gente não teve, esse feedback. Logo quem 
nós chegamos, ninguém chegou e apresentou... Olha esse é o chefe 
médico responsável pela obstetrícia, essa é a equipe de enfermagem 
obstétrica que vai compor a equipe... Isso não houve, tanto que a gente teve 
alguns problemas de relacionamento e entendimentos, porque esse 
feedback, nós não tivemos. (E4) 

A equipe médica não estava preparada para receber essas enfermeiras 
obstétricas, e qualquer problema que acontecesse ia ser um escândalo, 
então o que eu queria fazer primeiro: uma ambientação, essa era minha 
inicial, desses enfermeiros fazendo classificação de risco e acolhimento 
dessas pacientes, que esses enfermeiros se integrassem na equipe de 
obstetras até que isso se formasse laços de confiança profissional. (E8) 

O quadro não estava completo e ela precisava de alguém que tivesse 
experiência e eu lá já trabalhava com o protocolo do MS, o mesmo 
protocolo que ela utilizava aqui e aí eu fui indicada e já vim com a carteira 
de trabalho, então assim, não foi bem um processo seletivo, foi uma 
entrevista: olha você vai trabalhar aqui, o salário é esse e o trabalho é a 
classificação de risco e ponto final. Não houve treinamento, a coordenadora 
me passou que não havia tempo para treinar, que era para usar o mesmo 
protocolo utilizado na maternidade do Rio. (E10)  
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Considera-se, a partir das falas, que ocorreram falhas na contratação das 

enfermeiras obstétricas, pois mudar um modelo de atenção não é uma tarefa fácil, 

exige vários tipos de intervenções, porém, a mudança deverá acontecer de forma 

verticalizada, ou seja, ela não poderá ser simplesmente imposta por uma estratégia 

do governo.  

Conforme evidenciado, ainda há muitos conflitos a serem superados entre os 

modelos de assistência e cuidados, e também na divisão dos espaços ocupados 

entre médicos e enfermeiros não condizentes com o programa de humanização ao 

parto e nascimento, juntamente com as diretrizes da estratégia da Rede Cegonha. 

Em contrapartida, percebe-se que a desmotivação salarial pode também 

interferir na autonomia deste profissional, levando-o à submissão, pois a autonomia 

é uma característica conquistada, e não imposta, e essa conquista deverá surgir a 

partir do diálogo entre as partes. 

Entre os conflitos vivenciados pelas enfermeiras obstétricas, estão a 

insatisfação generalizada entre elas, as questões salariais que lhes é ofertada, a não 

remuneração pelos procedimentos realizados, as condições de trabalho, 

infraestrutura precária, excesso de demanda, falta de condições de diagnóstico 83,84, 

todos descritos nas falas apresentadas a seguir: 

Não cheguei a presenciar isso, saí antes, devido à problemas particulares e 
ao salário que não estava de acordo com o preconizado para a enfermeiras 
obstétricas e à distância, que era muito grande para o que ganhávamos. As 
enfermeiras obstétricas devem ter um salário diferenciado da generalista e 
nós não tínhamos esse benefício, ganhávamos como as demais. (E7) 

Hoje eu só tenho uma enfermeira obstétrica diarista, para uma maternidade 
que é gigante, vou te dar um exemplo rápido disso: essa semana nós 
tínhamos 60 pacientes na maternidade. Então, como um enfermeiro diarista 
vai dar conta de fazer uma assistência decente, direcionada, adequada, à 
essas mães? (E8) 

Clampeamento oportuno de cordão, colocar o bebê sobre pele da mãe, não 
é no pano não, é colocar o bebê em cima da mãe, que são coisas tão 
simples, mas que aqui é uma quizumba, tudo é muito difícil de fazer, cria-se 
um caos se você pedir para esperar um pouco mais para clampear o 
cordão, mesmo sabendo que no manual do MS está falando que é no 
mínimo 3 minutos. (E10) 

 

Há cinco anos, através de um intenso trabalho que envolveu discussões 

internas de diversas áreas técnicas e coordenações do MS, grupo de trabalho da 

Gestão da Câmara Técnica da Comissão Intergestores Tripartides, composto com 

representantes do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

(CONASEMS), do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), foram 
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criadas as Redes de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do SUS, e um ano depois as 

Redes Temáticas, incluída a Rede Cegonha. 48,71  

Desde então, compreende-se que a intenção do governo na criação das RAS, 

era de mudança de um modelo não eficiente voltado para ações curativas, centrado 

no cuidado médico e com imensas dificuldades causadas pela questionada 

qualidade no cuidado humanizado e pelas fragmentações das ações de saúde. 

É inegável que no contexto atual ocorreram avanços em algumas regiões, 

como nas regiões metropolitanas, onde algumas maternidades foram privilegiadas 

com a implantação do modelo humanizado através de incentivos da Rede Cegonha, 

e conseguiram manter a qualidade nas ações e serviços de saúde, como é 

entendido nas falas abaixo:  

Eu fiz uma visita técnica em 2014 ao “Sofia Feldman” em Belo Horizonte, 
Minas Gerais, como já existia essa expectativa da gente ser credenciado 
pelo Rede Cegonha, naquela época a gente foi para conhecer para ver o 
que a gente podia estar modificando, se organizando, se antecipando, para 
quando chegasse o Rede Cegonha...Eu vi, presenciei lá, um dia inteiro,  
que é totalmente diferente do que a gente tem aqui, a presença da família, a 
circulação das pessoas dentro da maternidade, apesar de que lá eu sei é só 
maternidade...mas dentro de um modelo totalmente humanizado. (E1) 

Eu vislumbro boa atuação da enfermeira obstétrica dentro da maternidade, 
eu vivencio experiências em outros locais como por exemplo o Fernandes 
Figueiras, a gente fez há uns 5 anos atrás uma visita ao Sofia Feldman em 
Belo Horizonte e a gente vê que quando a equipe está integrada, todo 
mundo ganha, ganha o médico, ganha a enfermagem, ganha o pessoal 
técnico de apoio e principalmente ganha mais a personagem principal que é 
a ‘mãe e o bebê’. (E6) 

Gostaria muito desenvolver um trabalho aqui como o que vi no sul, onde 
tem a “Semana da Mamãe e do Bebê” em Canela, região Sul lá tem uma 
programação onde eles fazem uma semana completamente voltada para os 
dois, peguei toda a programação, a grande diferença que tem lá, é o 
conhecimento das pessoas, eles vão lá montam em toda a cidade essa 
semana, fazendo palestras, dando esclarecimentos, muitas coisas, como 
ocorre o trabalho de parto, quando você deve procurar o serviço de saúde, 
é uma coisa que nós nunca tivemos aqui. (E8) 

Somos capazes e conseguimos mudar os lugares, por exemplo eu trabalhei 
desde que me formei em três lugares, na minha residência no Mariska 
Ribeiro que é uma maternidade municipal do Rio de Janeiro, que é Rede 
Cegonha, e Cegonha Carioca que fez umas modificações, no Fernando 
Magalhães que é no RJ também, que também é Cegonha Carioca, então 
dois modelos humanizados e o terceiro aqui, lá temos a enfermeiras 
obstétricas dentro da cena, atuando no trabalho de parto, porque lá ela tem 
autonomia para isso. (E10) 

 

Considera-se que a mudança é possível, e os participantes do estudo 

exemplificam em seus depoimentos que muitos hospitais venceram todos os 

obstáculos e conseguiram implantar o modelo humanizado, porém, é necessária a 
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vontade política e a gestão eficiente, não podendo a Rede Cegonha ser vista como 

uma estratégia do governo que impõe mudanças, mas sim, como uma estratégia 

que visa ações que vão além do repasse financeiro.  

Essa estratégia provoca os gestores, profissionais de saúde e população em 

geral a compreenderem e debaterem suas questões no momento de sua 

implantação, para serem esclarecidas de forma prática e clara, dúvidas e incertezas, 

pois, só assim poderá ocorrer a transformação do modelo de atenção ao parto e 

nascimento praticado no país, o qual não coloca a gestante como protagonista do 

processo. 85  

Reavaliando o estudo até o momento, percebe-se que apesar de todos os 

problemas o Brasil avançou muito na melhoria da atenção ao parto e nascimento, 

mesmo havendo uma prevalência na assistência institucionalizada e 

intervencionista; todavia, torna-se importante perceber como a política partidária 

pode influenciar na construção deste processo de forma positiva ou não, como 

evidenciada na percepção de um dos entrevistados: 

A saúde deveria estar totalmente à parte dessa disputa político-partidária, 
porque se você não enxerga continuidade nas ações, você fica sempre 
investindo mal o recurso público, que já é curto, que é escasso e a 
população no final da história é quem sofre com isso, não é?, porque você 
tem um período em que as coisas estão indo e aí, de repente, você tira os 
pilares de sustentação principalmente o trabalho em equipe, porque em 
saúde ninguém faz nada sozinho, então o sucesso desse trabalho depende 
de uma equipe muito bem entrosada, do conhecimento técnico de cada um 
que gera um todo e que fortalece o paciente a pessoa que a gente quer 
cuidar. (E1) 

 

É importante lembrar que, desde 2004, o Ministério da Saúde26 vem 

mobilizando gestores nas esferas Federal, Estadual e Municipal, bem como toda 

sociedade no lançamento de medidas que visam assegurar a melhoria da 

assistência à saúde das gestantes e recém-nascidos e, respectivamente, a redução 

da mortalidade materno-infantil. 

Houve uma diminuição progressiva da mortalidade materna, porém quando 

confrontada aos países desenvolvidos, esse índice ainda é elevado. Nesse contexto, 

a Rede Cegonha se apresenta como uma estratégia que visa através da qualificação 

das ações e dos serviços de saúde, vencer os desafios na mudança do modelo 

tecno-assistencial e do paradigma cultural relacionado ao parto e ao nascimento 

construído pela sociedade brasileira. 86 

Vencer o desafio do paradigma cultural só será possível com educação e 
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divulgação para que as mulheres aprendam a ser protagonistas de suas vidas, para 

se empoderarem na tomada de decisão e também para se defenderem da 

discriminação e da violência obstétrica.  

Contextualizando o exposto acima, duas falas importantes apontaram esse 

pensamento, de que a divulgação é a melhor ferramenta para a mudança de 

paradigma: 

O que eu penso é que a gente precisa de badalação na imprensa, 
principalmente na imprensa local, porque se a gente quer mudar a cultura 
local, a mídia é o instrumento mais forte de mudança, porque vai 
demandando novas formas de pensar, não fazer um trabalho calado e sim 
um trabalho berrante. Existe todo um Tsunami chegando em torno da 
enfermeira obstétrica, isso é claro, assisti Globonews há pouco tempo 
falando da enfermeira obstétrica, está um movimento muito grande à favor 
disso. (E5) 

 Olha eu acho que esse movimento só tende a crescer, talvez menos por 
iniciativa do Conselho de enfermagem ou dos órgãos que regulamentam a 
atuação da enfermeira obstétrica, mas mais por uma exigência da mulher 
dos dias atuais de ter um outro olhar sob a parturição dela, ter alguém que 
tenha uma visão e que a acolha no parto, é lógico que a mídia ajuda, 
quando ela vê que a Gisele Bundchen teve um parto em casa com uma 
enfermeira, ela se imagina nessa condição. (E6) 

 

O Brasil vem obtendo apoio de organizações internacionais e nacionais para 

melhoria da saúde materna e redução da mortalidade materna e infantil, a exemplo 

da Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) e da Agência Brasileira de 

Cooperação (ABC), responsável pela Cooperação Técnica Brasileira vinculada ao 

Ministério das Relações Exteriores, as quais contribuíram para a capacitação de 

profissionais da saúde e criação do modelo humanizado ao parto e nascimento na 

América Latina, Japão e países africanos de língua oficial. 87  

Diante de uma realidade e um título nada motivador de “Campeão Mundial de 

Cesarianas” o Brasil, há mais de uma década, vem tentando através de incentivos, 

programas e estratégias, contornar essa exposição. Sabe-se que a recomendação 

da Organização Mundial de Saúde (OMS) é de até 15% de partos cesáreos, 

enquanto que a média nacional é de 57% cesáreas. 88  

Ressalta-se que na rede privada, o índice de cesarianas chega à 84% em 

relação aos da rede pública, que é de 48%.88 Em 2016, por iniciativa conjunta da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), do Hospital Israelita Albert Einstein 

e do Institute for Healthcare Improvement (IHI) com o apoio do Ministério da Saúde, 

foi criado o Projeto Parto Adequado para a tentativa de reverter o quadro de alto 

índices de cesarianas no País, com enfoque maior nas redes privadas.89 Portanto, 
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esse Instituto é um apoiador internacional para a melhoria da saúde e nos cuidados 

da saúde a nível mundial, 

  
tendo criado parcerias com uma crescente comunidade de visionários, 
líderes e profissionais no mundo inteiro que estabelecem maneiras criativas 
de melhorar a saúde dos indivíduos e das populações, estimulando a 
vontade de mudança, a busca de modelos inovadores de cuidados e 
disseminação das melhores práticas.89:.7 

 

Esse projeto surge por vários fatores, dentre eles em atendimento a uma 

ação civil pública contra a ANS, onde o Ministério Público Federal cobrava ações 

efetivas para redução do percentual de intervenções desnecessárias no Brasil, e 

teve como objetivo reunir hospitais participantes para  

 
elaborar, testar, avaliar e disseminar um modelo de atenção ao parto e 
nascimento que favoreça a qualidade nos serviços, valorize o parto normal 
e contribua para a redução de cesarianas desnecessárias e dos riscos 
delas decorrentes. 89:10 

 

É imperioso perceber o tempo em que se trava a discussão sobre a 

implantação do modelo de parto humanizado, e o quanto ainda estamos distantes do 

fim deste caminho, um caminho longo e cheio de minúcias relevantes, como 

descritos ao longo deste estudo.  

A enfermagem entra nesse contexto, tendo um papel importante na mudança 

do modelo, pois o cuidado humanizado sempre esteve inserido entre as suas 

atribuições, proporcionando à mulher um atendimento seguro, com uma escuta ativa 

e atenciosa, sem preconceitos e com uma prestação de serviço livre de qualquer 

dano e utilização mínima de intervenções em suas práticas durante o parto. 90 

Fornecer uma assistência adequada à parturiente significa dar a esta mulher 

condições suficientes para que ela possa vivenciar a maternidade com dignidade, 

com autonomia materna com respeito às suas opções. Um vínculo entre a 

parturiente/família/equipe assistencial tem que ser criado para que o respeito ao 

significado daquele momento garanta a prática das ações exercidas por estes 

profissionais, valorizando a humanização do parto institucionalizado. 

Importante é destacar que, na visão de todos os entrevistados, a inserção das 

enfermeiras obstétricas no módulo de acolhimento, ampliou os espaços de atuação 

reorganizando a emergência obstétrica, trazendo uma repercussão importante para 

esta categoria profissional, apesar de todas as dificuldades encontradas. 
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Concatenando sobre os propósitos e áreas de atuação da Rede Cegonha que 

traz o redesenho da lógica assistencial no campo do parto e nascimento e a 

reconfiguração das práticas assistenciais, faz-se necessário partir do princípio 

fundamental da criação das redes, que é o de minimizar a fragmentação e 

ineficiência do cuidado, além do desperdício dos recursos aplicados para que se 

chegue a um denominador comum de que o uso dessa estratégia não fique atrelada 

somente à repasses financeiros ou a inserção da enfermagem obstétrica. 

Ressalta-se que esta estratégia do governo federal deve ser explorada em 

todo seu potencial, principalmente na questão de provocar os gestores, 

trabalhadores e usuários a refletirem sobre a necessidade e importância na 

mudança do modelo de atenção ao parto e nascimento, porque estamos muito 

distantes das evidências científicas e das melhores práticas internacionais, 

principalmente nas cidades interioranas.  

Os gestores municipais têm grande responsabilidade nesse processo, 

principalmente no que tange à distribuição de recursos públicos e à continuidade das 

ações, portanto, devem arriscar mais na pactuação das metas de implementação da 

rede ao realizarem seus Planos de Ação Regional e municipal da Rede Cegonha, 

pois o medo do não cumprimento das metas e prazo de execução, fazem com que 

sejam pactuadas metas não condizentes com a situação local, não ocorrendo as 

transformações necessárias, além do mal emprego dos recursos públicos. 

 

➢  Segunda Categoria - Expressões e Configurações da inserção da enfermagem 

obstétrica no cenário da maternidade do Hospital de Ensino Alcides Carneiro 

 

O Ministério da Saúde, na década de 90, legitimou e favoreceu a inserção da 

enfermeira obstétrica na assistência ao parto das instituições públicas municipais78.            

Estas profissionais receberam dos gestores públicos o reconhecimento por 

incorporarem no desenvolvimento do seu trabalho, práticas obstétricas 

recomendadas pelo movimento de humanização. 23 

A intenção de qualificar profissionais que promovessem a atenção obstétrica 

e neonatal mais humanizada veio como uma das propostas definidas em 2011, 

dentre as linhas de cuidados prioritários instituídas pelo MS, a fim de melhorar o 

quadro da saúde materna29. No contexto brasileiro, estas especialistas conquistaram 
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o reconhecimento legal da sua prática, apropriando-se da autonomia na assistência 

ao parto e puerpério, através da implementação das práticas humanizadas. 36  

Inúmeras iniciativas governamentais para manter a atuação destes 

profissionais vêm sendo realizadas nas últimas décadas, sendo acompanhadas 

também pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) que normatizou 

recentemente, através da Resolução nº 0516/201675, a atuação e a responsabilidade 

das Enfermeiras Obstétricas e Obstetrizes na assistência às gestantes, parturientes, 

puérperas, e recém-nascidos nos Serviços de Obstetrícia, Centros de Parto Normal 

e/ou outros locais onde ocorra essa assistência. Porém, o cenário brasileiro de 

cuidado de enfermagem obstétrica apresenta vários problemas e contradições. 28 

Assim, para aprofundar a discussão desse processo, serão apresentados 

recortes das falas dos profissionais de saúde que expressaram as dificuldades 

encontradas, entre elas a falta do profissional especializado para contratação: 

 

Houve então a necessidade da contratação de profissionais de outros 
lugares por conta da necessidade do município para a inserção da Rede 
Cegonha aqui...Acredito que sim, porque tinha que contratar “né” não havia 
profissional aqui especializado e aí houve a necessidade de buscar em 
lugares mais distantes daqui...a especialização é uma exigência. (E3) 

Na seleção nós tivemos uma dificuldade muito grande, por não ter esse 
profissional no município, foi uma dificuldade muito grande conseguir esse 
profissional para a gente contratar, hoje todos os enfermeiros que trabalham 
conosco como enfermeiras obstétricas, não são da cidade... e isso é um 
desafio diário porque a distância atrapalha muito, toda essa dinâmica, então 
eu já tive vários pedidos de demissão por conta disso. (E8) 

Na época, a Diretora Geral do hospital me ligou dando ciência da 
necessidade dessas contratações, e aí nós ventilamos a possibilidade de 
buscar na rede, enfermeiros estatutários que tivessem especialização ou 
experiência em obstetrícia, porque ela estava tendo dificuldades de fazer 
essa contratação, de enfermeiros permanentes estatutários com este tipo 
de especialização que os habilitasse para atuar na maternidade do HAC. 
(E9) 

 

Nas décadas de 70 e 80, a enfermagem no Brasil passou por muitas 

transformações em relação às suas entidades representativas. Tais mudanças 

ocorreram através de movimentos de participação de lideranças e trabalhadores de 

enfermagem preocupados com várias questões, principalmente com a identidade 

profissional. Em 1986, após a promulgação da Lei 7.498, cria-se condições 

favoráveis para a ABENFO unificar como associados, tanto as obstetrizes quanto 

enfermeiras obstétricas, na intenção de integrá-las no movimento de humanização.  
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Com a ampliação do quadro de associados, ocorre também a inclusão de 

cursos de especialistas em enfermagem obstétrica, além dos critérios para o 

concurso de especialistas. Mais tarde através da realização dos Congressos 

Brasileiros de Enfermagem Obstétrica e Neonatal (COBEON), ocorre o 

fortalecimento da classe e do movimento de humanização. 91 

Foram anos de ascensão da enfermagem obstétrica que tinha uma 

participação efetiva na assistência à parturiente, porém, em décadas seguintes, a 

enfermagem obstétrica perpassa por muitas mudanças, restrições e dificuldades em 

manter no mercado profissionais qualificados e que consigam o respeito e a 

autonomia no desempenho de suas atividades laborais. Segundo alguns autores, a 

formação de especialistas em enfermagem obstétrica começou a acontecer de 

maneira descontínua e pontual, segundo a Associação Brasileira de Obstetrizes e 

Enfermeiros Obstetras (ABENFO), estimando-se que no Brasil tenhamos 

aproximadamente 10.000 enfermeiras obstétricas. 15, 29   

Há quase duas décadas visando à redução do índice de morbimortalidade 

materna e perinatal, em maio de 1998, o Ministro da Saúde, José Serra, assinou a 

Portaria nº 2815, de 29/5/9827, que considera a importância do acompanhamento do 

trabalho de parto, o pagamento e treinamento de enfermeiras obstétricas para 

realizar partos normais em hospitais e em domicílio. 28  

Apesar dos vários incentivos governamentais, principalmente os advindos do 

Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN), lançado em 2000, 

que tinha como objetivo principal a redução das altas taxas de morbimortalidade 

materna e perinatal, e dentre outros objetivos visava ampliar o financiamento de 

cursos de especialização obstétrica, percebe-se que ocorreram problemas e 

contradições, e mesmo com a instituição da Rede Cegonha em 2010, que possui 

dentro das suas cinco diretrizes a “Garantia de boas práticas e segurança na 

atenção ao parto e nascimento”, os avanços foram lentos. 90 

A implantação das boas práticas e segurança na atenção ao parto e 

nascimento passa por obstáculos, muitos deles relacionados às dificuldades 

encontradas pelas enfermeiras obstétricas em se afirmar no mercado de trabalho. 

Estudos apontam algumas dificuldades, entre elas:  

 

a falta de campo para o ensino clínico; disputa pelo espaço de atuação; 
impasses com o profissional médico, residentes e acadêmicos de medicina; 
a falta de referência de enfermeiras obstétricas atuando nas salas de parto 
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e dos coordenadores, de uma política de gestores incentivando a atuação 
destas profissionais; a falta de apoio da equipe; fiscalização para que 
normas sejam cumpridas.15:.248   
 

Pode-se inferir que as dificuldades relatadas em estudos foram identificadas 

nos depoimentos das profissionais que foram inseridas no Hospital de Ensino, 

cenário desta pesquisa. Indo ao encontro as dificuldades descritas, as falas que 

apoiam a discussão sobre a “falta de campo para o ensino clínico”: 

 
Temos aqui trabalhado há muitos anos sem a inserção do enfermeiro 
obstétrico, nós achamos mais prudente ir por etapas... Primeiro adaptar 
todos os profissionais médicos com a triagem obstétrica, nas práticas da 
classificação de risco, para em um segundo momento colocar então um 
enfermeiro assistencialista. (E1) 

ESPAÇO... Espaço a gente precisa de mais espaço, a gente precisa de 
entendimento da equipe médica, e também da equipe de enfermagem, do 
entendimento do nosso trabalho, para a gente expandir é necessário que 
todos entendam o nosso verdadeiro papel, como funciona a melhoria no 
trabalho, não é trabalhar separado, é trabalhar juntos. (E3) 

Em Petrópolis não tem enfermeiras obstétricas, então todas elas vêm do 
Rio, acho que a única enfermeira obstétrica da ativa, nascida e criada em 
Petrópolis, sou eu, pode até existir, mas não atua. (E4) 

Eu neste momento estou com déficit de enfermeiros, porque em menos de 
um mês, nós tivemos dois pedidos de demissão, então minha equipe de 
enfermeiros na maternidade está completamente defasada eu estou com 
apenas com duas enfermeiras obstétricas, isso significa que em dois 
plantões eu não tenho enfermeiros, porque nossa escala é de 24X72h. (E8) 

 

Nota-se que apesar da região Sudeste ser considerada a de maior 

concentração de enfermeiras obstétricas, essa concentração ocorre na Região 

Metropolitana, evidenciado através das falas de que os municípios afastados sofrem 

com déficit destes profissionais, o que torna o espaço para o ensino clínico 

disputado nos grandes centros; em contrapartida, no interior, esse profissional tem 

poucos espaços, além de enfrentar inúmeras dificuldades para manter o emprego 

pela distância local e pelos salários incompatíveis com a especialização, como foi 

observado nos depoimentos a seguir:   

 
Não havia profissional aqui especializado, e aí houve a necessidade de 
buscar em lugares mais distantes daqui (...) a especialização é uma 
exigência. (E3) 
 
No momento estamos sem menos uma que pediu para sair, porque recebeu 
outra proposta de emprego mas acessível e aí não estamos com todos os 
plantões completos. (E4) 



 64 

 

 
 
Não cheguei a presenciar isso (refere-se a atuação da enfermeiras 
obstétricas na sala de parto), saí antes, devido à problemas particulares e 
ao salário que não estava de acordo com o preconizado para enfermeiras 
obstétricas e a distância, que era muito grande para o que ganhávamos. As 
enfermeiras obstétricas devem ter um salário diferenciado da generalista e 
nós não tínhamos esse benefício, ganhávamos como as demais. (E7) 
 
A distância atrapalha muito toda essa dinâmica, então eu tive vários pedidos 
de demissão por conta disso, elas começam e quando veem com o passar 
do tempo que a distância atrapalha muito, o trajeto de viagem é muito longo 
para chegar até aqui, elas acabam desistindo, isso é uma coisa que hoje eu 
estou vivenciando. (E8) 
 

No final da década de 90, havia um déficit de profissionais capacitadas para 

assistência ao parto e nascimento (enfermeiras obstétricas), o que levou as 

instituições de ensino, juntamente com financiamento público, a assumirem esta 

tarefa da capacitação de enfermeiros obstetras, porém, apesar dos incentivos à 

qualificação, as enfermeiras obstétricas assinalaram várias dificuldades para o 

exercício profissional, tais como: remuneração não condizente com as suas 

atribuições, longas jornadas de trabalho e pouco reconhecimento profissional. 92 

O salário é outro fator causador de insatisfações entre as enfermeiras 

obstétricas, estudos ressaltam que o salário não é compatível com o nível de 

especialização exercido, além de não receberem pelos procedimentos realizados, 

recebendo muitas vezes como enfermeiros generalistas. 92  

A faixa salarial do enfermeiro sofre variações que podem ser de < R$ 500,00 

à 3.500,00, juntamente com a carga horária que pode variar entre 30 a 40 horas 

semanais93, essa variação pode ou não estar associada à especializações 

realizadas.  

Alguns hospitais não cumprem o pagamento deste piso, remunerando 

especialistas como o mesmo piso dado aos enfermeiros generalistas, ou estipulando 

salários diferenciados, o que pode explicar a origem de insatisfações 

frequentemente percebidas nas unidades de saúde onde o profissional não recebe 

um salário justo, levando-se em conta as horas trabalhadas, os deveres impostos e 

a escassez de pessoal. 93 

A diferença salarial acaba acarretando problemas, como os observados nas 

falas dos participantes, pois a distância entre os municípios incide em uma maior 

despesa no deslocamento, pois os transportes intermunicipais são mais caros, além 

da alimentação, muitas vezes necessária devido às horas de percurso.  
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Passamos agora para mais uma discussão sobre outra dificuldade encontrada 

pelas enfermeiras obstétricas, que é a “disputa pelo espaço de atuação”. 

Entende-se que a dificuldade em modificar o redesenho da lógica assistencial e o 

cuidado com a mulher na sua fase reprodutiva não é uma tarefa fácil, principalmente 

quando a inserção de novos profissionais em uma unidade não é bem planejada e 

não percorre o fluxo e a maneira apropriada, como foi observado a seguir:   

A gente só trabalha com os regulamentos e as normas da classificação de 
risco, e aí por enquanto a gente só tem esse quadradinho aqui para 
trabalhar, sempre tentando adequar o nosso trabalho às normas e o manual 
do MS. (E3) 

 

O relato de que “só tem esse quadradinho”, refere-se ao local de trabalho 

destinado às enfermeiras obstétricas para execução do acolhimento e classificação 

de risco obstétrico: uma sala de aproximadamente 2,00 x 2,00 m, sem janelas ou 

refrigeração, com mesa, cadeiras e maca.  

Segundo a Política Nacional de Humanização 35:8,  

 
o acolhimento traduz-se em recepção do usuário nos serviços de saúde, 
desde a sua chegada, responsabilizando-se integralmente por ele, ouvindo 
sua queixa, permitindo que ele expresse suas preocupações. Implica 
prestar um atendimento com resolutividade e corresponsabilização, 
orientando, conforme o caso, o usuário e a família, garantindo a articulação 
com os outros serviços de saúde para a continuidade da assistência 
quando necessário. 

 

Fica claro diante do conceito de “acolhimento”, que o local onde as 

enfermeiras obstétricas exercem o Acolhimento e a Classificação de Risco 

Obstétrico necessita de melhores condições para o desenvolvimento de ações que 

envolvem não só a gestante, mas também a família, além das condições mínimas 

adequadas para suas atividades laborais, pois estas profissionais passam 24 horas 

em um local sem refrigeração e com o espaço limitado, atendendo gestantes de 

risco habitual, mas também de alto risco. 

Para que o acolhimento seja feito dentro dos moldes preconizados, o Manual 

de Classificação de Risco prevê que  

 
os espaço físicos favoreçam o acolhimento da gestante e sua rede social, e 
que o espaço e a ambiência, devem ser discutidos coletivamente, numa 
oportunidade de repensar não só os espaços físicos, mas também os 
espaços das relações e processo de trabalho.. 35:18 
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Da mesma maneira, ocorre com a capacitação para a classificação de risco, 

que também deve ser incorporada como uma prática de cuidar não só dos 

enfermeiros, mas também de todos os profissionais envolvidos no processo de 

mudança de perfil. 35  

Mudar o perfil é a enfermeiras obstétricas estar aqui, porque eu vejo que 
quando a enfermeiras obstétricas está assistindo a um parto e o médico é 
intervencionista, quando a gente chega para assistir esse parto, ele muda a 
postura. Então se ele muda, ele tem a consciência que muita coisa que ele 
faz é errado, então acho que ele sabe muito bem o que é certo e o que é 
errado. (E4)  

Eu acho que para termos outros objetivos que não seja a classificação de 
risco, teríamos que expandir essa contratação para mais sete profissionais, 
uma enfermeira obstétrica para cada dia da semana para se juntar à equipe 
médica que já são quatro médicos, aí a gente teria uma equipe composta 
por médicos e enfermeiros parteiros. (E6) 

Uma trajetória com o seu fazer, quem conquista isso é a profissional, mas o 
profissional que conquista isso, ele hoje está muito escasso no mercado, 
porque as pessoas de um modo geral querem ser apenas mais um na 
multidão. (E8) 

 

Foram destacadas duas falas que traduzem bem as dificuldades encontradas 

pelos gestores em atender a todos os quesitos preconizados não só da estratégia 

Rede Cegonha, como também seguir os moldes do Ministério da Saúde: 

 A saúde deveria estar totalmente à par dessa disputa politico-partidária, 
porque se você não enxerga continuidade nas ações você fica sempre 
investindo mal o recurso público, que já é curto, que é escasso e a 
população no final da história é quem sofre com isso, porque você tem um 
período em que as coisas estão indo e aí de repente você tira os pilares de 
sustentação principalmente o trabalho em equipe, porque em saúde 
ninguém faz nada sozinho, então o sucesso desse trabalho depende de 
uma equipe muito bem entrosada, do conhecimento técnico de cada um que 
gera um todo e que fortalece o paciente a pessoa que a gente quer cuidar. 
(E1) 

Independente de ser a implantação da Rede Cegonha ou de qualquer outro 
programa, o que eu enxergo como aquilo que dificulta o trabalho da saúde é 
a gente não ter parâmetros técnicos, pessoas que realmente sejam as 
pessoas certas para tocar os problemas da saúde “né” a política partidária 
interfere muito com o bom andamento dos problemas da saúde e de uma 
maneira desastrosa, porque ela sempre gera descontinuidade. (E5) 

 

Destaca-se que mesmo em tempos de crise, o Brasil conseguiu diante de 

tantas dificuldades manter  

as demandas sociais por meio de um conjunto de intervenções públicas 
visando à promoção de bem-estar a partir de um sistema de saúde amplo, 
universal e gratuito, envolvendo a participação popular nas várias esferas 
de decisão colegiada. 94:10 
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Porém, ressalta-se que se faz necessário uma melhor articulação entre as 

três esferas do poder público – Municipal, Estadual e Federal – para que haja uma 

comunicação eficiente e uma fiscalização efetiva dos programas por parte das 

esferas superiores, para que não ocorra descontinuidade das ações propostas por 

eles, desperdiçando recursos públicos cada vez mais escassos. 

Ressalta-se, também, o quanto foi importante o caminho percorrido até 

chegarmos à descentralização do Estado e os benefícios conquistados para a 

saúde. Mas, com o passar dos anos, a globalização e as novas articulações do 

capitalismo trouxeram dificuldades na funcionalidade do Estado, impondo-lhe 

empecilhos na distribuição de rendas. 

Todo esse envolvimento político-partidário acaba por inferir inclusive nos 

assuntos internos, deixando os gestores sem governabilidade, até mesmo para 

efetuar a contratação de um profissional importante ao trabalho, principalmente 

durante as transições de governo, o que provoca uma reflexão sobre a fala 

evidenciada abaixo: 

Há muito tempo que eu venho pleiteando junto à Direção que fizéssemos a 
inserção das enfermeiras obstétricas, mesmo sem o advento da Rede 
Cegonha, mas sempre a gente esbarrava na situação de RH e financeiro, e 
agora por questões político-partidárias, porque estamos num momento de 
transição, mudança de governo entende? E aí tem coisas que nós como 
gerentes, não temos governabilidade sobre isso, então hoje ainda luto muito 
para ter enfermeiras obstétricas 24h na maternidade. (E8) 

 

Avançando para outro obstáculo relatado no estudo, discutiremos também o 

conflito presente entre médicos obstetras à presença das enfermeiras obstétricas, o 

que configura o choque de modelos e cuidados na divisão de um só espaço de 

atuação, mas com o mesmo estilo de liderança na atuação profissional53, podendo 

ser resumido como os “impasses com o profissional médico, residentes e 

acadêmicos de medicina”, perfeitamente compreendidos a seguir: 

As enfermeiras obstétricas conseguem fazer o parto mais humanizado do 
que o médico, o médico hoje em dia, a gente está vendo, uma coisa errada, 
claro que tem exceções, eu não sei por que, mas a gente vê isso, 
particularmente o médico obstetra que faz uma especialização dessas, mas 
é grosseiro ali na realização do parto, já ensinando isso para seus 
residentes, na hora que a mulher está ali com dor, e parece que ela é 
culpada de estar grávida, aí ficam com grosserias,  não entendo porque que 
ele vai fazer uma especialização se ele é grosseiro com a mulher, por isso 
acho que o enfermeiro é muito mais humano neste momento, nó temos que 
avançar muito. (E2) 
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A gente vê na escola, na mídia, nos lugares mais esclarecidos... é que o 
parto é da mulher, é da gestante e não do profissional e essa cultura aqui 
dentro não existe o parto é do profissional, então quando eu falo mudar o 
perfil, eu falo em mudar isso, quem decide qual a posição que ela quer ter o 
bebê, se ela quer andar, deitar, se ela ganhar abaixada, quem decide isso é 
a mulher... e aqui não é assim, então, mudar o perfil é a enfermeiras 
obstétricas estar aqui. (E4) 

A gente tem plantonistas muito antigos, que fazem práticas que não 
contemplam a Rede Cegonha e isso é uma barreira, e até complicado falar 
disso, porque as normas que a Rede Cegonha preconiza é que o parto seja 
natural, se o parto é natural ele não pode ter indução com medicação, que é 
o que a gente vê rotineiramente, porque a fala é a seguinte “vamos colocar 
para nascer”, então vamos colocar para nascer significa acelerar esse 
processo fisiológico. (E8) 

 

A descrição sobre a conduta de alguns obstetras foi relatada nas entrevistas 

por outros profissionais, que não eram da área da enfermagem, o que demonstra a 

desvalorização do cuidado por parte de alguns médicos, incidindo de forma negativa 

no cuidado, refletindo na disposição e colaboração da equipe51. Tal reflexo é 

percebido pelas pacientes e familiares quando estas são tratadas de forma 

impessoal e mecanizada, tendo como resultado mulheres desencorajadas, ansiosas, 

inseguras no momento mais esperado de suas vidas. 51   

No Brasil o MC ainda é pouco explorado como estratégia de qualificação do 

cuidado à parturiente, porém, essa questão deve ser discutida com cautela no 

contexto institucional e entre os pares, na busca da efetividade dos modelos para 

melhor atender à complexidade da assistência obstétrica. 46 

Acredita-se que os impasses ocorridos entre médicos, residentes e 

enfermeiras obstétricas se devem ao fato destas profissionais não conseguirem 

estabelecer uma autonomia profissional representativa, deixando-as vulneráveis às 

decisões médicas, não ocorrendo um consenso multidisciplinar como deveria ocorrer 

em um hospital de ensino. 

Apesar das inúmeras iniciativas governamentais em inserir a enfermagem 

obstétrica na realização dos partos normais sem distócia, nota-se que há uma 

contradição entre o que é preconizado pelos programas, e o papel que estas 

exercem nos locais onde são inseridas, além de vários problemas a serem 

enfrentados.  

Garantir a construção dessa rede de mudanças para inserção da enfermeira 

obstétrica depende de um trabalho coletivo com os gestores e, mais que tudo, um 
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desafio para toda sociedade. 

A contradição se apresenta pela atual política pública que é orientada pelo 

paradigma humanístico, onde destacamos que na assistência obstétrica hospitalar é 

delegado ao médico a responsabilidade de realizar os partos e ele, por sua vez, não 

tem disponibilidade para acompanhar o trabalho de parto, que dura em média de 10 

a 12 horas, sendo que a cesárea, com horário marcado, é a solução encontrada por 

esse profissional. 28 

Compreende-se que há muito a ser feito para que as enfermeiras obstétricas 

ocupem verdadeiramente seu espaço em âmbito nacional, o que possibilitará um 

atendimento holístico priorizando a autonomia da mulher e facilitando, assim, a 

implementação de práticas e métodos não farmacológicos para o alívio da dor.  

Diante de alguns relatos evidenciados, não há como não ser abordada a 

questão da “violência institucional obstétrica”, que é entendida como aquela 

relacionada como uma violência praticada pelas equipes de saúde e consentida por 

mulheres em trabalho de parto, que se submetem a ela principalmente por 

desconhecerem o processo fisiológico do parto, por não serem informadas pelos 

profissionais de saúde sobre as melhores práticas de assistência, por temerem pela 

vida do bebê e pelo mal atendimento, pela condição de desigualdade entre médico e 

paciente (o médico é o detentor do conhecimento, da habilidade técnica) ou 

simplesmente por acreditarem que “é assim mesmo”. 95 

A violência obstétrica declarada no Brasil, fez com que a sociedade se 

mobilizasse através de ONG criada por mulheres em todo país, inclusive as usuárias 

de planos de saúde, já que a violência não é restrita somente à rede pública. Diante 

deste cenário, em 2006, foi criada por mais de duzentas mulheres, usuárias de 

planos de saúde, a Rede Parto do Princípio, que denunciou para o Ministério Público 

de São Paulo o número abusivo de cesarianas realizadas na rede privada. 87, 96 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2014, divulgou uma declaração 

convocando maior ação, diálogo, pesquisa e mobilização sobre os abusos, o 

desrespeito e os maus-tratos durante o parto nas instituições de saúde97. Naquele 

mesmo ano é decretado o Projeto de Lei nº 763398 do Deputado Jean Wyllys, que 

traz os direitos da mulher durante a gestação e o parto e dispõe sobre a 

humanização da assistência à mulher e ao neonato durante o ciclo gravídico-

puerperal. Esse Projeto foi elaborado juntamente com a Artemis (Organização Civil 

Brasileira, cujo foco é a erradicação da violência obstétrica) e a ABENFO, em 
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repúdio a todo tipo de violência obstétrica, tendo também vários programas 

corroborando a iniciativa, dentre eles, a estratégia Rede Cegonha98.  

Em algumas falas dos profissionais de saúde entrevistados, entende-se que 

frequentemente as parturientes e as enfermeiras obstétricas são expostas há algum 

tipo de constrangimento realizado por médicos durante os atendimentos, como visto 

a seguir: 

Nós temos uma banqueta e aí alguns médicos até zombaram dela porque 
ela é roxa, falaram “não sei para que serve isso”, e na verdade o parto na 
banqueta é muito confortável para a mãe, então, assim, mas aqui a mãe 
não tem a opção da escolha de como ela quer dar à luz a esse bebê, ela é 
submetida à mesa de parto, Kristeller, epísio e ah sim...às vezes até à 
“forceps”. (E9) 

Diante desse contexto, conclui-se que práticas proibidas continuam sendo 

realizadas nas maternidades públicas e evidenciadas por estudos realizados 

ressaltando “que as chamadas boas práticas são menos frequentes que as 

intervenções durante o trabalho de parto e parto, na contramão das provas obtidas 

nas investigações sobre efetividade dessas ações”. 99:536  

Nesse contexto, apesar das enfermeiras obstétricas se apresentarem ainda 

politicamente frágeis e com uma autonomia profissional limitada, por parte de 

alguns, ressalta-se que este profissional possui grande potencial de articulação entre 

os complexos serviços de saúde, além de possuir uma vasta competência técnica na 

realização do seu exercício profissional. A enfermagem obstétrica necessita, além 

dos incentivos governamentais tão abordados neste estudo, de entidades fortes que 

a representem no âmbito da sociedade, com objetivo de articular aspectos teórico-

conceituais da profissão. 100  

A propósito, seguem-se recortes das falas dos profissionais que expressaram 

suas opiniões sobre a “a falta de referência de enfermeiras obstétricas atuando 

nas salas de parto e dos coordenadores, de uma política de gestores 

incentivando a atuação dessas profissionais”. 

 

É necessário que todos entendam o nosso verdadeiro papel, entender como 
funciona essa melhoria no trabalho, não é trabalhar separado, é trabalhar 
junto, mas trabalhar com outro olhar, para isso as pessoas precisam ter 
esse entendimento, que seja por meio de palestras, de reuniões, de 
capacitações para equipe de como é o entendimento da Rede Cegonha, 
fica as vezes meio perdido, porque acham que é para aumento de salário, 
porque quando se fala em verba federal, as pessoas já tem outro olhar, não 
se trata nada disso. (E3) 
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Eu tinha já o plano de fazer, esse passo pela enfermagem obstetra, mais 
não fui bem sucedida na negociação, o diretor da época não aceitou, teve 
tumulto, a coisa não ficou bem, ai eu resolvi a recuar, há cinco anos. O que 
eu queria na época? eu queria que a preceptoria da maternidade, fosse 
realizada, por uma enfermeira obstetra...Então eu queria uma enfermeira 
obstetra lá, como ponto de partida para os alunos. “Na época não pensava 
em residência, pensava numa pós, uma especialização em enfermagem 
obstétrica, mas para isso eu tinha que garantir um campo de práticas. (E5) 

Eu acho que o fator mais limitador aí, neste momento é o cansaço físico, 
mesmo, a dificuldade mesmo que o trabalho impõe. Porque elas devem 
atender neste momento, uma média de 80 a 100 mulheres dia, e como 
diferentemente de nós médicos porque nós somos em 4 por plantão, elas só 
trabalha uma por plantão de 24 h, então todo atendimento passa pela 
aquela uma, e ela tem que ter a pausa dela para banheiro, almoço, e jantar 
e ainda tem o horário de descanso. (E6) 

Há muito tempo que eu venho pleiteando junto à Direção que fizéssemos a 
inserção das enfermeiras obstétricas, mesmo sem o advento da Rede 
Cegonha, mas sempre a gente esbarra na situação de RH e financeiro, tem 
coisas que nós como gerentes não temos governabilidade sobre isso, então 
hoje ainda luto muito para ter enfermeiras obstétricas 24h na maternidade, 
porque hoje eu só tenho uma enfermeira obstétrica diarista, para uma 
maternidade que é gigante. (E8) 

 

Várias discussões emergem das falas descritas: primeiramente, nota-se que a 

inserção da enfermeira obstétrica perpassa por vários problemas, como os 

relacionados a questões administrativas, financeiras, de recursos humanos; mas, 

percebe-se também, a falta de autonomia dos gestores frente à contratação e a falta 

de autonomia da própria profissional quando diz que “é preciso que todos entendam 

nosso papel”. Nesse sentido, a autonomia deste profissional tende a ser 

representada como algo que ainda não se encontra completamente estabelecida, e 

ainda, não é representada como ausente ou inexistente. 101 

Sem dúvida, o apoio dos gestores é fundamental na inserção de qualquer 

profissional, principalmente quando este tem a responsabilidade de mudar um 

modelo existente, porém, há necessidade que este profissional em questão enfrente 

as dificuldades circunstanciais para o desenvolvimento de suas práticas, já que 

possui o respaldo legal para tal. 

Contextualizando o exposto acima, para o enfrentamento das dificuldades 

encontradas, a enfermeira obstétrica tem que estar preparada tecnicamente para 

prestar uma assistência de qualidade aos partos de baixo risco, e com isso 

promover mudanças nas práticas e rotinas institucionais. 

Esta afirmação está balizada no que diz o autor sobre as enfermeiras 

obstétricas de que a formação, como especialista, tem sido cada vez mais requerida, 
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incentivada e confirmada pela diminuição da mortalidade materno-infantil no país.104 

Compreende-se que as enfermeiras obstétricas podem promover mudanças 

através não só do seu conhecimento, mas também das leis que as respaldam, 

porém, tudo seria mais fácil se outra dificuldade fosse vencida que é “a falta de 

apoio da equipe; fiscalização para que normas sejam cumpridas”. Os relatos a 

seguir evidenciaram a importância da valorização da participação da equipe: 

 

E aí eu passei e comecei a trabalhar, não teve treinamento, minto, teve um 
treinamento de um plantão de 24h somente, mas como em São Gonçalo eu 
passei por todos os setores do hospital com exceção do C.C que era 
separado do centro obstétrico, não tive maiores dificuldades, assim como as 
outras, então foi um treinamento, um plantão teste de 24h. (E3) 

Então quando a gente começou a contratação o hospital já recebia verba da 
Rede Cegonha dois meses antes, então a gente não teve tempo de fazer 
treinamento, ou um processo seletivo com prova, treinamentos mais 
específicos. (E4) 

Eu creio que foi com objetivo inicial de fazer a implantação da classificação 
de risco com a intenção de que melhorasse o fluxo de entrada, agora 
melhorar a assistência ali dentro eu creio que já é uma coisa mais frágil, 
porque você não consegue com apenas um enfermeiro no acolhimento e na 
classificação e uma maternidade daquele tamanho, dar conta de melhorar a 
assistência, não consigo ver isso. (E9) 

O objetivo principal dessas contratações para essa classificação de risco foi 
a Rede Cegonha”, tem que ter, porque se você vai se enquadrar nos 
moldes de Rede Cegonha tem que ter no quadro de profissionais a 
enfermeiras obstétricas, isso o programa te exige para você ter a 
qualificação, mas a partir daí eu não sei como a Direção enxerga a 
classificação de risco, como apenas um quadro de funcionários para 
cumprir uma exigência. (E10) 

 

Pode-se concluir que a inserção das enfermeiras foi feita de modo aleatório, 

sem planejamento e treinamentos não foram realizados. Reorganizar um sistema já 

existente não é tarefa fácil, ainda mais com os agravantes já mencionados e quando 

foi apresentada a dificuldade na contratação das enfermeiras obstétricas, diante da 

ausência de enfermeiras especializadas no município.  

Em comparação a um estudo feito sobre a implantação do módulo 

acolhimento do Programa Cegonha Carioca no município do Rio de Janeiro, 

percebe-se a diferença entre os municípios diante do relato a seguir:  

 
Cabe ressaltar que as seis maternidades do município do Rio de Janeiro 
onde foram implantadas inicialmente as equipes do módulo acolhimento e 
classificação de risco já possuíam enfermeiras obstétricas atuando em sala 
de parto, o que possibilitou esse acúmulo de experiências práticas 
vivenciadas. 34:3942 
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Pode-se inferir que no município do Rio de Janeiro, o caminho foi inverso ao 

caminho seguido no município de Petrópolis, onde a implantação se deu primeiro no 

módulo de acolhimento e classificação de risco, como evidenciada no estudo. 34 O 

fato de já possuírem no município enfermeiras atuando na sala de parto, levando a 

um acúmulo de experiência no espaço de trabalho, somadas à aceitação da equipe 

e profissionais especializadas disponíveis no município, foram estratégias da gestão 

pública facilitadoras ao processo de implantação da estratégia Rede Cegonha 

Carioca.  

Seguindo a mesma linha de raciocínio deste estudo, outra estratégia utilizada 

por eles na implantação foi a vinculação do pré-natal à maternidade referência, a fim 

de reduzir a peregrinação das gestantes em busca do atendimento do parto. 34 

Trazendo estas estratégias para a realidade do município de Petrópolis, 

observa-se que a organização do trabalho das equipes não favorece o trabalho 

interdisciplinar. Em contrapartida, mesmo não havendo um planejamento adequado, 

em uma das falas dos entrevistados nota-se que o trabalho das enfermeiras 

obstétricas no acolhimento e classificação de risco trouxe um ganho ao serviço, 

percebido pelas pacientes e médicos: 

No inicio tivemos dificuldades em sermos aceitas, agora quando uma de 
nós falta e fica sem ninguém no acolhimento, as pacientes ficam tristes e 
querem voltar no dia seguinte para serem atendidas por nós e os médicos 
sentem muita falta, perguntam o tempo todo, hoje não tem enfermeiras 
obstétricas no acolhimento?? Eles sabem o quanto fazemos falta no 
atendimento, porque organizamos o atendimento e sabemos classificar 
com precisão. (E3)  

 

Em relação a outra estratégia utilizada no Rio de Janeiro na implantação do 

Programa Cegonha Carioca, que foi a vinculação do pré-natal à maternidade 

referência, encontra-se um dificultador a esse processo por ser a maternidade do 

HAC a única do município em atendimento ao SUS recebendo, portanto, gestantes 

de todas as localidades, dificultando a concentração em um só ambulatório. 

Cabe ressaltar, portanto, a importância dos gestores e dos executores da 

Rede Cegonha em buscarem o conhecimento, sobre as particularidades de cada 

município, cujos fatores podem ser bastante diversificados, o que pode influenciar, 

positiva ou negativamente, na implantação da estratégia. Dentre estes, se destacam: 

contexto político, situação epidemiológica, profissionais de saúde capacitados, 

movimentos sociais implicados no processo e outros. 85  
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Até o presente momento, foram citadas dificuldades apresentadas para a 

inserção das enfermeiras obstétricas, mas facilidades também emergiram das 

expressões destas profissionais e dos demais participantes da pesquisa referentes à 

inserção, e estas serão apresentadas para avalizar que as enfermeiras obstétricas 

contribuíram com algumas facilidades inerentes à sua atuação assistencial e com 

alguns sonhos, que mesmo ainda não alcançados, são passíveis de serem 

realizados, como demonstrados abaixo:  

 

Por isso vindo enfermeiro fica tudo muito melhor...eu sou muito à favor do 
enfermeiro porque ele consegue ser um bom gestor naquilo ele que faz, 
além ser muito mais humano, muito mais presente...diferente do médico que 
chega lá faz e vai embora...simples...eu sei porque também sou médica, já 
o enfermeiro não... Por isso que eu preciso do enfermeiro lá... Uma 
maternidade cheia de enfermeiros obstetras. (E2) 

 A gente sabe o quanto de violência obstétrica tem de quantos 
procedimentos são feitos por condutas errôneas, procedimentos que não 
devem mais ser usados, que já estão proibidos, coisa desse tipo viu? 
Acredito que a enfermeiras obstétricas tenha esse olhar mais humanizado, 
não que a equipe médica não tenha, mas é um olhar diferente. (E3) 

Ela contribuiu com a agilidade no atendimento e melhoria do acesso, pq 
quando não tem a enfermeiras obstétricas, as gestantes ficam horas 
esperando, essa foi uma contribuição delas para essas gestantes. (E4) 

 Eu não consigo visualizar um enfermeiro que não faça um parto, num 
hospital público que tem uma habilitação como a Rede Cegonha, por isso 
que eu fiquei meio frustrado na época por elas estarem somente na 
classificação, porque eu acredito que as políticas públicas do Ministério da 
Saúde evoluíram para o autonomia do trabalho do enfermeiro, queria muito 
mais para elas. (E9) 

 

Fica claro que apesar das muitas barreiras enfrentadas neste momento de 

implantação, as enfermeiras obstétricas reconhecem seu papel e a importância das 

práticas inerentes à humanização, mesmo que muitas vezes sejam impedidas pela 

hegemonia médica, de executá-las.  

 As enfermeiras obstétricas possuem competência técnica na realização do 

exercício profissional, sensibilidade ímpar para compreender as fragilidades 

maternas, além de uma grande capacidade para se articularem nos complexos 

serviços de saúde, porém, ainda frágeis politicamente, tornando-as submissas a 

outros profissionais, limitando sua autonomia. 83 No Brasil,  

 
um dos desafios no momento é buscar estratégias efetivas de inserção e 
valorização de enfermeiras obstétricas capacitadas para promover atenção 
humanizada e baseada em evidências científicas cuja premissa básica seja 
a de estar com a mulher e a família no processo de gestação, parto e pós-
parto.29:.1064  
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De acordo com estudos, “O Programa de Humanização e Nascimento” 

direciona a prática obstétrica das enfermeiras no sentido de estimular o 

protagonismo da mulher, a fisiologia do parto e respeitar a privacidade da mulher. 

Em muitas maternidades, essas agentes geraram práticas onde a decisão 

compartilhada e a preservação do corpo feminino assumiu o lugar das relações 

assimétricas e das intervenções sem necessidades, como a episiotomia de rotina. 

102,83 

Considera-se preponderante conduzir a assistência obstétrica de volta ao 

patamar onde estas passem a ser protagonistas dos cuidados às gestantes de risco 

habitual, respeitando a autonomia feminina nas suas escolhas.  

Identifica-se a importância do acolhimento e classificação de risco na fala dos 

participantes, porém, esse movimento a favor da promoção da inserção de 

enfermeiras obstétricas tem que continuar até que esta seja inserida efetivamente na 

sala de parto. O depoimento abaixo demonstra o entusiasmo, quando se percebe 

que é possível mudar e o quanto se ganha com a mudança: 

 

Há uns 5 anos atrás fiz uma visita ao Sofia Feldman em Belo Horizonte e a 
gente vê que quando a equipe está integrada, todo mundo ganha, ganha o 
médico, ganha a enfermagem, ganha o pessoal técnico de apoio e 
principalmente ganha mais a personagem principal que é a “mãe e o bebê”. 
Porque você tem uma atuação que além de ser integrada, você tem olhares 
diferentes sobre uma mesma situação. (E5) 

 

A maternidade citada é a maior maternidade de Belo Horizonte em número de 

partos realizados, e desde o seu início atua com a enfermagem obstétrica na 

assistência direta à parturiente. Em 2001, inaugurou em suas dependências o 

Centro de Parto Normal (CPN), o primeiro de Minas Gerais e o único de Belo 

Horizonte. 103  

Muitos desafios terão que ser superados para que efetivamente as mulheres 

passem a ser protagonistas do seu parto e nascimento. A Rede Cegonha veio para 

contribuir com esta mudança na assistência obstétrica e no acesso das gestantes 

aos serviços de saúde fazendo-se, portanto, necessário uma maior ampliação e 

divulgação da Rede. 

Muitas estratégias foram criadas pelo Ministério da Saúde que 

desencadearam propostas no que se refere ao parto e nascimento, possibilitando 

aos profissionais e as instituições construírem novos paradigmas e atitudes 
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diferenciadas para valorizar o protagonismo das mulheres, visando maior dignidade 

à mãe, ao recém-nascido e à família. 

Em setembro de 2015, 193 nações aprovaram o documento intitulado 

Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 

que estabelece um conjunto de 17 objetivos e 169 metas a serem alcançadas pelas 

Nações até 2030.104 O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD BRASIL) é composto por representantes dos governos federal, estadual e 

municipal, com a finalidade de criar estratégias para a aceleração do alcance dos 

ODS. Um dos objetivos a serem alcançados pela Agenda 2030, o objetivo 3, tem 

como meta reduzir a mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 

100.000 nascidos vivos.104  

A Razão de Mortalidade Materna no Município do Rio de Janeiro aumentou 

de 71,8 para 74,7/100.00 NV de 2015 para 2016, uma realidade nacional com 

índices acima do esperado, além de estar classificados como recordista mundial no 

número de cesarianas. 105 

As enfermeiras obstétricas estão inseridas neste contexto exercendo um 

papel fundamental no cuidado, proporcionando ao binômio (mãe/filho) acolhimento, 

conforto, maior segurança, inserindo práticas humanizadas. Sabe-se que ainda há 

muito a ser construído para “mudar a forma de nascer”, porém, é necessária muita 

reflexão nas atitudes a serem tomadas para vencer as barreiras encontradas na 

implementação da assistência e nas práticas humanizadas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após análise e discussão dos dados, fica evidente que a política 

governamental da Rede Cegonha tem sido uma das maiores estratégias para o 

enfrentamento da redução da mortalidade materna e infantil, além da melhoria na 

qualificação das ações e serviços de saúde propondo, assim, a mudança do modelo 

vigente da atenção obstétrica e neonatal na tentativa da criação de um modelo mais 

humanizado, com práticas menos intervencionistas, mudando o paradigma cultural 

relacionado ao parto e nascimento, o qual não coloca a mulher como protagonista 

do processo parturitivo.  

A Rede Cegonha aparece nesse contexto como uma política de saúde 

universal, que objetiva a implantação de um novo modelo de atenção ao parto e 

nascimento, garantia do acesso, melhor acolhimento e resolutividade, para diminuir 

as estatísticas de mortalidade materna e infantil e que taxas de cesarianas sejam 

transformadas, em maior número de partos humanizados. 

Avaliando a Rede Cegonha como a principal estratégia utilizada no HAC 

pelos profissionais de saúde para a inserção das enfermeiras obstétricas conclui-se, 

diante dos relatos dos participantes, que a estratégia surtiu efeito no que tange à 

melhoria do acesso e ao acolhimento.  

O Programa também foi responsável por várias mudanças dentro da 

maternidade como, por exemplo, a implantação da Lei do Acompanhante criada em 

2005, porém, só implantada completamente no HAC em 2016, antes permitida 

somente na sala de parto, agora extensiva ao centro cirúrgico no acompanhamento 

também das cesarianas. Outra mudança percebida foi a contratação de uma técnica 

de enfermagem, treinada para auxílio às parturientes no aleitamento materno. 

Os componentes estruturantes da base da Rede Cegonha são o pré-natal, 

parto-nascimento, puerpério e atenção integral à saúde da criança, além da 

facilidade no acesso e logística, sendo o parto-nascimento o componente 

estruturante diretamente ligado ao foco deste estudo, e diria que a inserção das 

enfermeiras obstétricas foi o alicerce utilizado para manter a base, por ser este 

profissional o mais qualificado e o que se enquadra numa das ações da estratégia, 

que é a qualificação dos profissionais em boas práticas e em urgências obstétricas.  

A contratação das enfermeiras obstétricas na maternidade do HAC também 
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está atrelada às mudanças trazidas pela Rede Cegonha e com a admissão destas 

profissionais, mudanças começaram a ocorrer. Após a contratação da enfermeira 

obstétrica na coordenação, algumas práticas foram implantadas, sendo utilizadas na 

sala de pré-parto para conforto das parturientes, mesmo sem a atuação efetiva 

desta profissional no parto e nascimento. 

Nas apreciações das entrevistas realizadas, nota-se que ocorre uma 

intimidação com a presença destas profissionais nas condutas médicas, quando 

estas são medicalizadas e intervencionistas. Os obstetras sentem-se constrangidos, 

evitando assim algumas condutas, o que potencializa estrategicamente a presença 

da enfermeira obstétrica em um dos objetivos da Rede Cegonha, que é de 

reestruturar a atenção materno-infantil.  

Apesar das enfermeiras obstétricas ainda estarem restritas somente ao 

acolhimento, é perceptível nas falas, que a presença destas profissionais trouxe não 

só agilidade ao atendimento, mas também resolutividade e atendimento mais 

humanizado, reconhecido também pelos médicos obstetras. 

Vale ressaltar que a humanização do parto e nascimento parte não só das 

consultas pré-natais, mas também do acolhimento dado à gestante na Classificação 

de Risco Obstétrico, onde as enfermeiras obstétricas promovem orientações e 

atendimentos distintos para cada mulher atendida. 

Apesar deste estudo evidenciar a falta de vinculação entre a equipe 

multidisciplinar na maternidade, observa-se que a inserção da enfermagem 

obstétrica primeiramente no Acolhimento e Classificação de Risco Obstétrico 

propiciou, como já dito anteriormente, um ganho na qualidade e no acesso ao 

atendimento sendo, portanto, a primeira estratégia utilizada pelos gestores na 

reconfiguração da lógica assistencial da maternidade, articulada com a política da 

humanização do parto e do nascimento. 

Espera-se que essa atuação seja ampliada, não só para a sala de parto, 

como também para o alojamento conjunto, como mencionado nas entrevistas, pois 

as enfermeiras obstétricas possuem papel relevante nesta fase porque transmitem 

apoio e segurança à parturiente no pós-parto pelo vínculo criado no pré-natal e 

acolhimento.  

Na fase de certificação da estratégia Rede Cegonha, ocorre uma verificação 

da qualificação dos componentes pactuados entre a estratégia e o município, e 

neste momento não pode haver falta de consenso entre as partes para não gerar 
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divergências entre as ações preconizadas e as realmente implantadas. Tudo tem 

que ocorrer de forma clara para que o conjunto de ações propostas pela Rede sejam 

efetivadas visando melhoria do atendimento às gestantes. Uma cobrança mútua 

deverá existir para que ambas as partes cumpram realmente seu papel.  

As análises das entrevistas indicaram que a Rede Cegonha é vista somente 

como uma estratégia de fomento financeiro. Para a efetivação desse modelo, 

percebe-se que há necessidade de um melhor monitoramento dos investimentos 

realizados pela RC, para que todas as ações propostas sejam cumpridas. Talvez 

essa crítica ocorra por falta de entendimento da proposta da Rede, a qual é ofertada 

para os estados e municípios, porém, são os gestores estaduais ou municipais que 

determinam quais são as ações que serão desenvolvidas em cada instituição. 

Destaca-se a presença dos mais diferentes profissionais envolvidos neste 

processo de implantação da estratégia, profissionais administrativos, médicos, 

coordenadores, gestores hospitalares, municipais e de ensino, além do papel 

articulador do enfermeiro neste contexto, que aparece nas entrevistas sempre sendo 

favorável as mudanças e engajado na proposta de mudança de modelo.  

Nos depoimentos, ficou claro que a política partidária interfere de forma 

negativa, por desconhecimento ou quando não dá sequência aos processos 

iniciados por gestões anteriores. 

É oportuno lembrar que as falas dos entrevistados evidenciaram que a falta 

de planejamento nas ações pode levar ao insucesso da estratégia, principalmente 

no que tange ao processo de comunicação e divulgação das finalidades da Rede 

Cegonha, principal problema exposto pelas enfermeiras obstétricas durante suas 

contratações. Nota-se a importância do conhecimento prévio dos objetivos da 

implantação da Rede Cegonha para que todos os profissionais envolvidos possam 

compreender e debater pontos importantes não só na implantação, como também 

no desenvolvimento das ações. 

  Ressalta-se que as enfermeiras obstétricas têm que ousar mais, diante das 

rotinas que lhes são impostas porque ficou claro que somente a presença destas 

profissionais no campo de parto e nascimento é suficiente para intimidar algumas 

atitudes intervencionistas, o que demonstra que a sua presença leva a uma reflexão 

sobre o modo de agir. Essa ousadia deve estar incorporada à aquisição de novos 

conhecimentos e títulos que aumentem seu capital científico norteando suas 

práticas. 
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 Avalia-se que essas profissionais contribuem de forma significativa para a 

reconfiguração da lógica assistencial obstétrica, possuem determinação para 

enfrentar os desafios impostos pela profissão, pelo simples desejo de transformação 

em prol da mulher se tornar a protagonista do seu processo de parturição.  

Falta talvez um fortalecimento profissional, uma maior atuação política, além 

de atualizações permanentes no campo profissional, que sejam capazes de valorizar 

e reconquistar uma autonomia enfraquecida pela hegemonia médica.  

 Há de se ressaltar que a mudança de paradigma não pode ser atribuída 

somente aos profissionais de saúde, mas também a mulher, estas precisam ser 

educadas e estimuladas a serem protagonistas do processo, buscando 

empoderamento para se defenderem das violências obstétricas tão comuns nas 

instituições hospitalares. Para que a reconfiguração da lógica assistencial ocorra 

efetivamente nas maternidades as mulheres precisam resgatar sua autonomia, 

deixando claro que o processo do parto pertence a ela e ao seu filho.        

 Diante do exposto, esse estudo aponta para algumas necessidades: a 

primeira é referente à formação de novos recursos humanos dentro da enfermagem 

obstétrica, em nível nacional, principalmente em municípios distantes das 

metrópoles onde a dificuldade desse profissional especializado é maior.  

Como já mencionado anteriormente no estudo, o Rio de Janeiro possui 92 

municípios, porém, os profissionais especializados acabam se concentrando muito 

mais na capital do estado e municípios vizinhos, ocorrendo dificuldade de aquisição 

deste profissional nos municípios afastados da capital.  

Percebe-se que o momento do aumento dessa demanda de profissionais é o 

“agora”, devido ao concluído nas entrelinhas das entrevistas, onde os depoimentos 

apontam para a contribuição da mídia na projeção deste profissional no mercado de 

trabalho.   

A outra necessidade está voltada para a reconfiguração da lógica assistencial, 

onde ficou evidente na discussão a necessidade da articulação dos gestores com as 

políticas públicas de saúde nos três níveis federal, estadual e municipal, para 

garantir à mulher um modelo de assistência ao parto, seguro, humanizado, e que lhe 

traga uma experiência prazerosa, sem violências ou práticas não permitidas. 

Faz-se imprescindível também, discutir a assistência pré-natal para 

empoderamento da mulher e do seu processo de parir, com discussão dos riscos e 

benefícios do parto normal ou da cesárea de uma forma a incluir a população que 
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desconhece essas informações.  

E por fim, discutir a necessidade de valorização política, social e profissional 

da enfermagem, já que este profissional mesmo capacitado encontra muitas 

barreiras para executar seu papel. 

Sabe-se que o processo de inserção das enfermeiras obstétricas no campo 

da assistência direta ao parto e nascimento hospitalar, necessita de estratégias 

administrativas eficientes pela grandeza que envolve esse processo, pois a 

mudança não é meramente de um modelo, mas também de uma cultura. 

 Por ser o hospital em foco, um hospital de ensino, é fundamental que haja 

integração da coordenação da Graduação de Medicina e Enfermagem, juntamente 

com a gestão hospitalar e municipal na defesa do protagonismo e autonomia das 

mulheres, buscando assim a verdadeira mudança no ensino e nas práticas 

obstétricas, balizadas pela implantação da Política de Humanização do Parto e 

Nascimento. 

As preocupações dos gestores do ensino e do município devem estar 

voltadas para a formação e qualificação de novos enfermeiros obstétricos, 

estimulando o aumento da demanda deste profissional e preparando o profissional 

para os avanços e transformações nos modelos vigentes. A Residência de 

Enfermagem foi citada por mais de um participante do estudo como uma estratégia 

na mudança no ensino e no modelo biomédico. 

Assim, este estudo em seu objetivo de analisar a reconfiguração da lógica 

assistencial na maternidade, a partir da inserção das enfermeiras obstétricas, 

pretendeu compartilhar a proposta de uma visão sobre o cuidado colaborativo, além 

da articulação com as políticas públicas de saúde onde a enfermeiras obstétricas, 

independentemente de sua posição de coordenação ou não, exerce um papel 

fundamental para promoção de um trabalho colaborativo de excelência, o que ocorre 

gradativamente quando a equipe multiprofissional reconhece e valoriza o cuidado 

como essencial a importância das práticas não farmacológicas para o alivio da dor, 

as quais não interferem na fisiologia do parto e estão em conformidade com o 

preconizado pelo MS e alinhados aos preceitos de humanização do parto e 

nascimento. 

Contextualizando o exposto, a análise da inserção das enfermeiras 

obstétricas no cenário assistencial no contexto estudado evidenciou que a presença 

dessas profissionais qualificou o cuidado prestado, mesmo que estas ainda não 
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atuem diretamente no parto e nascimento, mas apenas com seu desempenho no 

acolhimento e classificação de risco foram capazes de induzir mudanças nas 

práticas em saúde implementadas por outros profissionais atuantes. 

Sendo assim, salienta-se que as análises aqui apresentadas, além de 

responderem aos objetivos propostos, também demonstraram que o cuidado 

colaborativo resulta em vários benefícios para as parturientes e familiares, trazendo 

sucesso nas ações planejadas e compartilhadas nos planos de cuidados prestados 

na assistência obstétrica e neonatal.  

No que tange à área da pesquisa, enfatiza-se a necessidade de novos 

estudos que abordem a lógica da reconfiguração assistencial nas maternidades, a 

partir da inserção da enfermagem obstétrica e de como ocorre esse processo diante 

das parcerias entre as políticas públicas no sistema de saúde.  

Assim, espera-se que essa pesquisa possa contribuir apoiando gestores e 

profissionais da saúde e da educação, já que o hospital em foco é um hospital de 

ensino no fortalecimento e execução das políticas públicas de saúde. 

 

As etapas seguintes foram estabelecidas para a disseminação do estudo: 

➢ Apresentação de resumos em eventos científicos de áreas afins (Semana 

Científica da Faculdade Arthur Sá Earp Neto/ novembro de 2017 - Projeto):  

➢ Apresentação no X COBEON/ IV CION 2017 Tecnologias não invasivas de 

Cuidado de Enfermagem: Capital essencial à identidade, autenticidade e 

unidade da enfermagem. 

➢ Participação nos cursos de atualização obstétrica em Acolhimento e 

Classificação de risco, realizados em 2017 (CapacitaCoren - Julho de 2017) 

➢ Participação efetiva na semana do Aleitamento Materno em agosto de 2017 

na maternidade do hospital Alcides Carneiro, onde foi promovido palestras, 

serestas com a participação das mães e equipe multidisciplinar 

➢ Incorporação da pesquisadora na Comissão Permanente da Rede Cegonha 

Serrana (a partir de setembro de 2017); 

➢ Visita agendada na Maternidade Sofia Feldman para apreciação do modelo 

de parto humanizado e visita a Casa de Parto Normal (CPN), em abril de 

2018 

➢ Apresentação no Colóquio Troca de saberes da Escola de Enfermagem 2018;  
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➢ Apresentação no Seminário da Semana da Enfermagem em Maio de 2018 da 

Faculdade Arthur Sá Earp Neto 

➢ Reunião com a coordenação do Pavilhão de Ensino do HAC e Faculdade 

FMP/FASE para apresentação dos resultados da pesquisa agendada para 

01/03/2018 

➢ Após a defesa, será apresentada a dissertação em forma de artigos em 

revistas de saúde Qualis A. 

 

Limitação do Estudo 

 

 Este estudo teve como limitação a dificuldade encontrada em entrevistar 

alguns gestores da esfera municipal que, devido à mudança político-partidária 

ocorrida no recorte temporal da pesquisa, foram substituídos por outros 

profissionais, ocasionando dificuldades em localizá-los, além da recusa de alguns 

em participar pelo fato de não fazerem mais parte do quadro funcional.  
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APÊNDICE A – SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO 

HOSPITAL DE ENSINO ALCIDES CARNEIRO 
 

 

 

HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO 

Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro - 

SEHAC 

 

 
 

Declaramos que esta instituição tem interesse em participar do projeto: “A 

inserção das enfermeiras obstétricas no hospital de Ensino Alcides Carneiro, em 

Petrópolis (RJ): a atuação da gestão”, proposto pelo pesquisador Dr. Valdecyr 

Herdy Alves, autorizando sua execução.  Declaramos ainda, conhecer e cumprir 

as Resoluções éticas Brasileiras, em especial a Resolução CNS 466/2012. Esta 

instituição está ciente de suas responsabilidades como instituição co-participante e 

de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos sujeitos de 

pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura necessária para a garantia de 

tal segurança e bem-estar. 

Esta autorização está condicionada à aprovação final da proposta pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa responsável por sua avaliação. 

 

 

Niterói, 10 de agosto de 2016. 

 

 

Diretor técnico 
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APÊNDICE B - SOLICITAÇAO DE AUTORIZAÇÃO DA  

FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO 

 

 

 

 Declaro para os devidos fins e efeitos legais que, objetivando atender as 

exigências para a obtenção de parecer do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos, e como representante legal da Instituição, tomei conhecimento do projeto 

de pesquisa: “A inserção das enfermeiras obstétricas no hospital de Ensino Alcides 

Carneiro, em Petrópolis (RJ): a atuação da gestão”, um estudo descritivo, com 

abordagem qualitativa, e cumprirei os termos da Resolução CNS 466/12 e suas 

complementares, e como instituição tem condição para o desenvolvimento deste 

projeto, autorizo a sua execução nos termos propostos. 

 

 

 

 

Niterói, 10 de agosto de 2016        

 

 

______________________________________________________________ 

ASSINATURA 

(CARIMBO DO/A RESPONSÁVEL) 
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APENDICE C: TERMO DE RESPONSABILIDADE DO PESQUISADOR  

 

DECLARAÇÃO DA PESQUISADORA RESPONSÁVEL 

 

 Declaro que no desenvolvimento do projeto de pesquisa “A inserção das 

enfermeiras obstétricas no hospital de Ensino Alcides Carneiro, em Petrópolis (RJ): a 

atuação da gestão”. Cumprirei os termos da Resolução CNS 466/12 e suas 

complementares. Comprometo-me a utilizar os materiais e dados coletados 

exclusivamente para os fins previstos no protocolo e a publicar os resultados sejam 

eles favoráveis ou não. Declaro, ainda, que não há conflitos de interesses entre a 

pesquisadora e os participantes da pesquisa. Aceito as responsabilidades pela 

condução científica do projeto em questão. 

Ressalto que a coleta de dados da referida pesquisa sob minha responsabilidade 

apenas terá início após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos. 

 

 

 

 

 

Rosangela da Conceição Sant’Anna Amaral 

(Pesquisador responsável) 
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APÊNDICE D -TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(RESOLUÇÃO Nº 466/12 - CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE) 

 
 

Título do Projeto: “A inserção das enfermeiras obstétricas no hospital de 

Ensino Alcides Carneiro, em Petrópolis (RJ): a  atuação da gestão”. 

Pesquisador Responsável: Valdecyr Herdy Alves. 

Instituição pertencente o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense. 

Telefone para contato do Pesquisador: (21) 2629-9456; (21) 2629-9234. 

Nome do voluntário: _____________________________________________. 

Idade: _________________________________________________________. 

R.G.: __________________________________________________________. 

O (A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa de 
responsabilidade do pesquisador Dr. Valdecyr Herdy Alves. O projeto de pesquisa 
tem como objetivos: Identificar e analisar a partir da visão dos profissionais de 
saúde, a inserção das enfermeiras obstétricas no cenário do Hospital de Ensino 
Alcides Carneiro, bem como as estratégias empreendidas para inserção destas no 
atendimento as leis e normas vigentes. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder perguntas a serem 
realizadas sob forma de entrevista, com o registro em um diário de campo. A 
entrevista será gravada em aparelho digital, com a sua autorização, e transcrita na 
íntegra. A publicação do conteúdo do seu depoimento só ocorrerá após a avaliação 
das transcrições das entrevistas referentes aos mesmos, realizadas pelo 
pesquisador e validadas pelos depoentes.  

O risco apresentado para esta pesquisa é mínimo e qualquer desconforto 
proveniente das questões formuladas poderá ser esclarecido durante a entrevista. 
Ressalta-se que o pesquisador é treinado, e capacitado para a aplicação do 
instrumento de coleta de dados, com o propósito de evitar os riscos aos 
participantes, e se compromete a resguardar a integridade física, psíquica e 
emocional dos mesmos.  

O estudo traz como benefício buscar a compreensão de como o gestor vive 
as demandas legislativas frente às prioridades que estão sendo preconizadas em 
relação à mulher na fase reprodutiva. 

Você receberá orientações acerca da temática, e as informações que prestar 
durante a entrevista, além de relevantes para que o pesquisador possa compreender 
e analisar o seu conteúdo será utilizado com a garantia de sigilo e anonimato em 
qualquer fase do estudo, isto porque quando for necessário exemplificar 
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determinada situação, sua privacidade será preservada, sendo exposto apenas o 
cargo do entrevistado. 

Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados 
divulgados em eventos e/ou revistas científicas. A sua participação é voluntária, isto 
é, a qualquer momento você pode recusar-se a responder qualquer pergunta ou 
desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum 
prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição que você trabalha. 

Você não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. O 
benefício relacionado à sua participação será de aumentar o conhecimento científico 
para a área de enfermagem e na área da saúde da mulher com foco na fase 
reprodutiva. Os participantes da pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar 
em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital 
Universitário Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação 
deste projeto ou demais informações: E-mail: etica@vm.uff.br - Tel./fax: (21) 
26299189. 

Você receberá esse termo original com a assinatura dos pesquisadores 
envolvidos, onde constam os respectivos nomes e telefones, podendo tirar suas 
dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

_______________________________ 
Valdecyr Herdy Alves 
21) 995051765 
herdyalves@yahoo.com.br 
 
_______________________________ 
Rosangela da C. S. Amaral 
(24) 9925244122 
rosangelamaral16@gmail.com 
 
 
Eu,___________________________________________________________, 

RG nº _____________________ declaro ter sido informado e concordo em 

participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 
 
 

Niterói, _______ de ________________ de 2016. 
 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura do Participante 

 

_____________________________________________ 

Sujeito da Pesquisa 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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APÊNDICE E – ROTEIRO ESTRUTURADO DE ENTREVISTAS  
COM PERGUNTAS ABERTAS 

 
Para os Profissionais da Saúde e Gestores 
 

Nome:  

Data de nascimento:  

Ano de ingresso no HAC/SEHAC/PMP 

Ano de Ingresso na Faculdade: 

Ano de Ingresso no Município: 

Período de atuação:  

Telefone para contato:  

Horário de início da entrevista:  

Horário de término da entrevista:  

Local da Entrevista:  

 

1- Qual seu tipo de vínculo com a instituição que trabalha? 

2- Que atividades desempenham no Município, HAC/SEHAC, ou na Faculdade? 

3- Tem conhecimento sobre a contração de “Enfermeiras Obstétricas” para a 

maternidade do HAC? Se sim ir para questão (4); se não para a questão (5) 

4- Você conhece os regulamentos e as normas da inclusão das enfermeiras 

obstétricas nesta maternidade? Se sim ir para questão (6) 

5- Hoje com essas profissionais atuando você tem conhecimento de como está a 

situação? 

6- De que maneira você participou da contração ou do processo seletivo das 

enfermeiras obstétricas na maternidade do hospital HAC? 

7- Qual o objetivo principal para contratação das enfermeiras obstétricas? 

8- O que você vislumbra para estas profissionais? 

9- Você acredita que essas profissionais são capazes de mudar a assistência ao 

parto dentro de um contexto multiprofissional? 

10-Você tem conhecimento sobre as contribuições políticas públicas do 

Ministério da Saúde para a atuação destas profissionais? 
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A  N E X O S 
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ANEXO A – DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO  

HOSPITAL DE ENSINO ALCIDES CARNEIRO 
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ANEXO B -  DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA 
 FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO 
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ANEXO C: PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP UFF 
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ANEXO D – PARECER  CONSUBSTANCIADO DO CEP FMP/FASE 
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