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RESUMO 
 
 

As práticas desenvolvidas no cotidiano dos serviços obstétricos, por vezes, estão em 
descompasso com o preconizado pelas políticas públicas de saúde. Desse modo, a 
pesquisa objetivou avaliar a qualidade da assistência prestada à mulher e ao filho 
durante o parto normal nas maternidades públicas municipais da cidade de Natal/RN, 
Nordeste do Brasil. Desenvolveu-se um estudo transversal, quantitativo, em duas 
maternidades que prestam assistência às parturientes de risco habitual (maternidades A 
e B). Participaram 314 puérperas, atendidas no período de abril a julho de 2014, cujo 
filho nasceu vivo, pela via transpélvica, início de trabalho de parto espontâneo ou 
induzido e que apresentaram condições físicas e emocionais para responder aos 
questionamentos propostos. O instrumento de coleta de dados foi construído com base 
nas recomendações da World Health Organization voltadas à assistência ao parto 
normal e validado por juízes avaliadores, tendo a versão final obtido concordância ótima 
(k=0,96; IVC=0,99). Associados a tais recomendações, utilizaram-se três indicadores: 
porcentagem de mulheres com trabalho de parto induzido ou submetidas à cesariana 
eletiva (Indicador A); porcentagem de mulheres atendidas por um profissional de saúde 
qualificado em trabalho de parto e parto (Indicador B); e Índice de Bologna (Indicador C). 
A pesquisa obteve parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, sob nº 562.313 e Certificado de Apresentação para 
Apreciação Ética: 25958513.0.0000.5537. A análise das categorias relacionadas às 
recomendações da World Health Organization deu-se por meio de frequência absoluta e 
relativa e os testes Qui-Quadradro de Pearson e Exato de Fisher compararam as 
diferenças observadas entre as duas maternidades. Ademais, calculou-se a 
porcentagem dos indicadores A e B e com os resultados obtidos pelo Indicador C a 
qualidade foi avaliada da seguinte maneira: quanto mais próximo de 5, melhor a 
qualidade, e quanto mais próximo de 0, pior a qualidade, sendo o teste U de Mann-
Whitney utilizado para comparar as diferenças de médias obtidas. Considerou-se em 
todos os testes estatísticos nível de significância de 5%. As diferenças entre as 
maternidades foram identificadas quanto ao oferecimento de líquidos por via oral 
(p=0,018), estímulo a posições não supinas (p=0,002), existência de partograma 
(p=0,001), apoio ou acolhimento pelos profissionais de saúde (p=0,047), infusão 
intravenosa (p<0,001), posição supina (p<0,001), uso de ocitocina (p<0,001), restrição 
hídrica e alimentar (p=0,002), e o fato de o toque ser realizado por mais de 1 examinador 
(p=0,011). Os indicadores A e B apresentaram percentuais de 13,09% e 100%, 
respectivamente. A média geral do Indicador C foi igual a 2,07 (±0,74). Houve diferença 
estatisticamente significativa entre as médias das maternidades (p<0,001). A assistência 
prestada durante o processo de parto e nascimento apresenta-se inadequada, 
especialmente na maternidade B. Fazem-se necessárias à implementação de melhorias 
e readequação do modelo obstétrico vigente. 
  
Descritores: Enfermagem Obstétrica; Avaliação em Saúde; Qualidade da Assistência à 

Saúde; Parto Normal; Prática Clínica Baseada em Evidências. 
 
  
 



 
 

ABSTRACT 
 
 

The practices developed in the everyday life of obstetric services are sometimes out of 
step with the recommendations of the public health policies. Accordingly, this research 
had the objective of assessing the quality of the care provided to women and children 
during cases of natural childbirth in municipal public maternity wards of the city of 
Natal/RN, Brazilian Northeast. We developed a cross-sectional and quantitative study in 
two maternity wards that provide care actions to pregnant women at regular risk 
(maternity wards A and B). The participants were 314 puerperal women who were treated 
during the period between April and July 2014, whose children were born alive, through 
transpelvic way, with spontaneous or induced beginning of labor and that showed 
physical and emotional conditions to respond to the proposed questions. The data 
collection instrument was constructed on the basis of the recommendations of the World 
Health Organization focused on the care of normal childbirth and validated by skilled 
judges, and the final version has obtained optimum agreement (k = 0,96; IVC = 0,99). 
Associated with these recommendations, we used three indicators: percentage of women 
with induced labor or subjected to elective cesarean section (Indicator A); percentage of 
women served by a qualified health professional during labor and childbirth (Indicator B); 
and Bologna Index (Indicator C). The research obtained a favorable opinion of the 
Research Ethics Committee from the Federal University of Rio Grande do Norte, under 
the nº 562.313 and Certificate of Presentation for Ethics Appreciation: 
25958513.0.0000.5537. The analysis of categories related to the recommendations of 
the World Health Organization was conducted by means of absolute and relative 
frequency and the Chi-square Pearson’s and Fisher’s exact tests made the comparison 
of the differences observed between the two maternity wards. Furthermore, we 
calculated the percentage of the indicators A and B and with the results of the Indicator 
C, the quality was assessed as follows: the closer to 5, the better will be the quality, and 
the closer to 0, the worst will be the quality, and the Mann-Whitney U test was used to 
compare the differences of the obtained averages. The significance level of 5% was 
considered in all statistical tests. The differences between the maternity wards were 
identified with regard to the provision of liquids orally (p=0,018), stimulus for non-supine 
positions (p=0,002), existence of partograph (p=0,001), support or welcoming by health 
professionals (p= 0,047), intravenous infusion (p<0,001), supine position (p<0,001), use 
of oxytocin (p<0,001), food and liquid restriction (p= 0,002) and, lastly, the fact of the 
touch is performed by more than 1 examiner (p=0,011). The indicators A and B showed 
percentages of 13,09% and 100%, respectively. The overall average of the Indicator C 
was equal to 2,07 (± 0,74). There was a statistically significant difference between the 
averages of the maternity wards (p<0,001). The care actions provided during the process 
of labor and childbirth is inappropriate, especially in the maternity ward B. It is necessary 
to implement improvements and redesign the obstetric model in force. 
  
Keywords: Obstetric Nursing; Health Evaluation; Quality of Health Care; Natural 

Childbirth; Evidence-Based Practice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O processo de nascimento configura-se como um ato natural, envolvido por 

aspectos de caráter biológico, psicológico, social e cultural. Tais características 

transformam esse acontecimento em uma experiência única, especialmente para o 

homem, a mulher e a família, dado o relevante impacto emocional associado ao 

nascimento de um filho (LONGO, ANDRAUS, BARBOSA, 2010). 

Historicamente, essa experiência milenar passou por modificações sociais, 

culturais e políticas. Um olhar atento ao passado permite evidenciar que os partos 

transcorriam, em sua maioria, no ambiente domiciliar, marcados por envolvimento 

afetivo, e eram assistidos por mulheres, denominadas de “aparadeiras, comadres ou 

mesmo parteiras leigas” (GREGÓRIO; PADILHA, 2012, p. 768). 

Entretanto, sob a justificativa de prevenir e evitar óbitos maternos e perinatais, o 

parto foi levado à esfera hospitalar. Um processo de mudança que levou as instituições 

a pautarem sua assistência em tecnologia de ponta e profissionais especializados. 

Nessa perspectiva, difundiu-se entre as parturientes a ideia de que o novo modelo era 

mais seguro quando comparado ao parto domiciliar (GARCIA; LIPPI; GARCIA, 2010).  

A referida realidade intensificou-se a partir do século XX, na década de 40, com a 

crescente tendência à institucionalização do parto. O domicílio logo deu lugar ao 

hospital, e o nascimento passou a ser regido por profissionais de saúde que assumiram 

o papel de protagonistas da cena (GONÇALVES et al., 2011).  

Nesse novo cenário, o suporte fornecido pelas parteiras e familiares, no intuito 

de promover apoio psicológico e emocional, foi considerado pelos médicos obstetras 

como indesejado e, portanto, excluído. As parturientes, por sua vez, ao adentrarem no 

ambiente hospitalar foram submetidas a uma série de intervenções, e permaneceram 

isoladas em salas de pré-parto ou parto, tendo em volta equipamentos técnicos e 

pessoas desconhecidas (SANTOS; TAMBELLINI; OLIVEIRA, 2011). 

Ademais, desconsiderou-se a evolução fisiológica do processo parturitivo e 

intensificou-se a necessidade de corrigi-lo por meio da medicalização e uso de 

intervenções que colocavam em risco a saúde materna e fetal (NARCHI; CRUZ; 
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GONÇALVES, 2013). A instituição deste modelo tornou a assistência ao parto pouco 

humanizada e a mulher perdeu o direito de decidir sobre o seu próprio corpo, condições 

que suscitam questionamentos acerca da qualidade da assistência prestada (SOUZA; 

GAÍVA; MODES, 2011). 

Um exemplo dessa realidade corresponde ao cenário obstétrico brasileiro, o 

qual tem produzido resultados maternos e perinatais aquém dos encontrados em outros 

países com igual ou inferior nível de desenvolvimento socioeconômico. As taxas de 

cirurgias cesarianas superam os 80%, percentual não identificado em outros países do 

mundo. Soma-se a isso a problemática da mortalidade materna e da mortalidade 

neonatal precoce, esta última corresponde ao componente da mortalidade infantil em 

que se tem observado significativa resistência quanto à redução dos números de óbitos 

(DIAS, 2011). 

No que se refere à mortalidade materna, a sua razão corresponde a um 

indicador sensível e relevante sobre qualidade na atenção à saúde da mulher, refletindo 

o desenvolvimento humano e as condições de vida da população (MAGALHÃES; 

BUSTAMANTE-TEIXEIRA, 2012). Tal evento corresponde a uma tragédia no campo da 

saúde, pois na maioria das vezes sua ocorrência pode ser evitada (ESSCHER et al., 

2013). Essa problemática apresenta-se de forma mais expressiva nos países 

emergentes, responsáveis por 99% dos óbitos maternos ocorridos mundialmente em 

2008. Nesse mesmo ano, a Razão de Mortalidade Materna (RMM) de 14 

óbitos/100.000 nascidos vivos nas regiões desenvolvidas contrastou com os 290 

óbitos/100.000 nascidos vivos nas regiões emergentes (WHO, 2010). 

Uma pesquisa sobre mortalidade materna em 181 países demonstrou a 

ocorrência de 342.900 mortes em todo o mundo. Destas, mais de 50% ocorreram 

especificamente em seis países: Índia, Nigéria, Paquistão, Afeganistão, Etiópia e 

República Democrática do Congo (HOGAN et al., 2010). No Brasil, apesar da 

diminuição na RMM evidenciada nos últimos anos (141 óbitos maternos/100.000 para 

68 óbitos entre 1990 e 2010) percebe-se que a velocidade de ocorrência deste evento 

está abaixo do esperado, demonstrando uma tendência à estagnação (MORSE et al., 

2011; BRASIL, 2012a).  
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Em Natal, capital do Rio Grande Norte, Nordeste do Brasil, a mortalidade 

materna apresentou, no período de 2000 a 2009, consideráveis oscilações: no primeiro 

ano avaliado, observou-se uma RMM de 57,2/100.000 nascidos vivos, seguida por 

redução de quase 50% em 2001. Por sua vez, em 2003, observou-se elevação no 

número de óbitos, o que ocasionou uma RMM de 78,0/100.000 nascidos vivos. Após 

esse ano, houve redução e em 2009 o valor registrado foi de 41,8/1000.000 (SMS, 

2010). 

A taxa de mortalidade infantil (TMI), outro indicador clássico no campo 

obstétrico, capaz de avaliar o desenvolvimento econômico, social e as condições de 

saúde de uma determinada população, apresenta três componentes: neonatal precoce 

(menor de 7 dias); neonatal tardio (de 7 a 27 dias); e pós-natal (de 28 a 365 dias). 

Dentre esses componentes, o primeiro apresenta estreita relação com a qualidade da 

assistência prestada à mulher no período gravídico, bem como no processo de parto e 

nascimento (BRASIL, 2012a). 

Nas últimas duas décadas, a mortalidade neonatal tem apresentando taxas de 

declínio inferiores à mortalidade infantil em praticamente todas as regiões do mundo. 

Houve, de modo geral, entre 1990 e 2010, uma redução de 28% na mortalidade 

neonatal (32 óbitos/1.000 nascidos vivos para 23 óbitos), números que corresponderam 

a uma redução média 1,7% menor em relação à mortalidade infantil (2,2% ao ano). No 

sul da Ásia, por exemplo, as mortes neonatais foram responsáveis por 50% dos óbitos 

em menores de 5 anos e cerca de 30% das mortes neonatais do mundo ocorreram na 

Índia (UNICEF, 2011). 

No Brasil, de 2000 a 2010, a taxa de mortalidade pós-natal passou de 9,6 

óbitos/1.000 nascidos vivos para 5,0 óbitos, uma redução de 48%. Por sua vez, quando 

se tratou do componente neonatal, os 17,0 óbitos/1.000 nascidos vivos deram lugar a 

11,2 óbitos, ou seja, uma redução de 34%. Considerando-se a taxa de mortalidade 

neonatal precoce, houve redução de 13,4 óbitos/1.000 nascidos vivos para 8,7 óbitos, 

enquanto que a taxa de mortalidade neonatal tardia passou de 3,6 óbitos/1.000 

nascidos vivos para 2,6 óbitos. Além disso, o componente neonatal precoce é 

responsável por consideráveis diferenças regionais: o Nordeste apresentou taxas duas 
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vezes maiores que o Sul - 11,6 óbitos/1.000 nascidos vivos contra 5,9 óbitos, 

respectivamente (BRASIL, 2012a). 

Na cidade do Natal/RN houve redução na taxa de mortalidade infantil entre 

2000 e 2009 – passou de 19,8 óbitos/1.000 nascidos vivos para 12,3/1.000 nascidos 

vivos. O componente pós-neonatal foi o principal responsável por essa redução: em 

2000 era responsável por 35,7% dos óbitos e em 2009 foi para 29,9%. Por sua vez, os 

óbitos neonatais foram responsáveis por 70,1% da mortalidade infantil em 2009 (SMS, 

2010).  

Apesar das reduções evidenciadas nos índices de mortalidade materna e 

infantil, tais valores continuam preocupantes. A redução desses índices configura-se 

como um desafio para os serviços de saúde e a sociedade em geral, representando um 

sério problema de saúde pública. Isso se deve, em especial, às desigualdades com que 

as diferentes regiões são acometidas, destacando-se as classes sociais com menor 

índice de acesso a bens como saúde, educação, transporte e moradia (MORSE et al., 

2011). Além disso, relaciona-se diretamente com a qualidade da assistência materna e 

infantil oferecida nos serviços de saúde. 

Nos últimos anos, sabe-se que diversas mudanças ocorreram no campo 

obstétrico. Como exemplo de reação ao modelo instituído com a hospitalização do parto 

e nascimento, emergiu um movimento com vista à humanização.  Este trouxe consigo 

uma série de discussões, as quais colocaram em evidência práticas e rotinas 

institucionais concebidas cientificamente como desnecessárias e contribuintes para 

transformar uma ocasião que deveria trazer alegria e satisfação em algo amedrontador 

(SILVEIRA; CAMARGO; CREPALDI, 2010).   

Nesse sentido, a humanização do parto e nascimento surgiu como proposta 

desafiadora para instituições hospitalares, profissionais de saúde e sociedade, visando 

novas possibilidades de práticas assistenciais e redefinições de papéis dos sujeitos 

integrantes desse cenário (BESSA; MAMEDE, 2010; BUSANELLO et al., 2011). Além 

disso, buscou-se resgatar o parto normal como evento fisiológico, incluindo toda a 

complexidade associada ao processo de gestar, parir e nascer, de modo que a mulher 

recuperasse o controle sobre o seu processo parturitivo (GONÇALVES et al., 2011). 
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Sobre parto normal, adota-se a definição recomendada pela World Health 

Organization (WHO) (1996, p. 4), que considera-o como “de início espontâneo, baixo 

risco no início do trabalho de parto, permanecendo assim durante todo o processo, até 

o nascimento. O bebê nasce espontaneamente, em posição cefálica de vértice, entre 

37 e 42 semanas completas de gestação”. 

Em se tratando da humanização do parto e nascimento, essa iniciativa tem 

contribuído para a valorização da Enfermagem, especialmente no campo obstétrico, 

uma vez que os profissionais passaram a assumir um papel contrário ao modelo 

intervencionista, medicalizado e institucional ora presente (GARCIA; LIPPI; GARCIA, 

2010). Assim, os enfermeiros, ao nortearem suas atividades assistenciais com base nos 

princípios da humanização, viabilizam o desenvolvimento de práticas obstétricas 

inovadoras, baseadas em um cuidar sensível, voltadas ao resgate do protagonismo 

feminino (PROGIANTI; PORFÍRIO; PEREIRA, 2013).  

Apesar dos avanços, em muitos casos as práticas desenvolvidas no cotidiano 

dos serviços obstétricos estão em descompasso com o preconizado pelas políticas 

públicas de saúde. Desse modo, uma das formas de identificar como determinada 

assistência é prestada pode ser mediante o desenvolvimento de estudos que abordam 

a avaliação da qualidade. Assim, necessário se faz conhecer o significado de avaliação 

em saúde e de qualidade adotados neste estudo.  

Neste sentido, a avaliação em saúde corresponde a um instrumento relevante 

em termos de planejamento e gestão, visto possibilitar a mensuração da efetividade de 

intervenções, o uso eficiente de recursos e a consequente distribuição equitativa 

dessas intervenções (SANCHO; DAIN, 2012). Quanto a qualidade, essa é de definida 

por Donabedian (1978, p. 857) como “uma adequação precisa da atenção às 

necessidades particulares de cada caso”. Tal definição relaciona-se com três fatores: o 

fenômeno a ser estudado; os atributos do fenômeno sobre o qual será emitido um juízo 

de valor; e os critérios e normas que enquadrarão cada atributo em uma determinada 

escala.  

A qualidade, desse modo, corresponde a uma estratégia por meio da qual é 

possível alcançar os melhores resultados em termos de saúde, podendo ser 

especificada a partir de uma visão maximalista – ignoram-se os custos e considera-se a 
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mais alta qualidade como resultado de um atendimento que promove a melhoria da 

saúde, ou otimalista – onde consideram-se os custos e diz-se que a assistência não 

deve incluir elementos que apresentam custos desproporcionais quando comparados 

às melhorias produzidas na saúde (DONABEDIAN, 1988a). 

Desse modo, entende-se que a avaliação configura-se como a melhor 

alternativa para a obtenção de informações relativas ao sistema de saúde. A sua 

realização é essencial para subsidiar a tomada de decisão e a alocação de recursos de 

forma racional e em consonância com as reais necessidades dos envolvidos (HARTZ, 

2013). Assim, considerando a existência de uma gestão cada vez mais orientada por 

resultados, a prática avaliativa relaciona-se com a gestão pública e o funcionamento do 

sistema político, seja no âmbito nacional, estadual ou municipal. Consequentemente, a 

integração do processo avaliativo a um sistema organizacional é antes de tudo uma 

tentativa de influenciar o seu comportamento, levando em consideração a estrutura, as 

práticas avaliativas e a sua utilidade (HARTZ, 2012). 

Do mesmo modo, a avaliação apresenta estreita relação com a vigilância à 

saúde, visto esta última envolver uma análise contínua das condições de saúde dos 

indivíduos, por meio de ações que visam controlar determinantes, riscos e danos à 

saúde. Ademais, algumas diretrizes da vigilância à saúde, como o planejamento de 

ações individuais e coletivas, a avaliação e o monitoramento integrado, reforçam a 

articulação entre as temáticas (BRASIL, 2010a). 

A qualidade do atendimento durante o período gravídico-puerperal é, por vezes, 

avaliada com base na mortalidade e morbidade materna e infantil, sendo as avaliações 

do processo de cuidado realizadas em menor escala. Entretanto, tais avaliações são 

importantes, uma vez que possibilitam verificar se as práticas realizadas no âmbito 

institucional estão em concordância com as evidências científicas disponíveis, assim 

como o seu impacto na qualidade da assistência prestada (SANDIN-BOJÖ et al., 2012). 

Acerca da assistência ao parto normal, as rotinas empreendidas durante esse 

período foram agrupadas em quatro categorias: Categoria A - práticas que são 

demonstradamente úteis e que devem ser estimuladas; Categoria B - práticas 

claramente ineficazes ou prejudiciais e que devem ser eliminadas; Categoria C - 

práticas em relação às quais não existem evidências científicas suficientes para apoiar 
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uma recomendação clara e que devem ser utilizadas com cautela; e Categoria D - 

práticas frequentemente utilizadas de modo inadequado (WHO, 1996). 

Com base nessa categorização, foi desenvolvido um indicador de processo 

chamado de Índice de Bologna. Esse, associado com outros dois indicadores – 

porcentagem de mulheres com trabalho de parto induzido ou submetidas à cesariana 

eletiva e porcentagem de mulheres atendidas por um profissional de saúde – 

possibilitam uma avaliação quantitativa e mais precisa da assistência fornecida durante 

o parto e nascimento (CHALMERS; PORTER, 2001). 

A cidade do Natal constitui-se como uma referência no atendimento obstétrico 

estadual. Do mesmo modo, a precariedade existente nos serviços obstétricos no interior 

do estado contribui para que haja, por vezes, o deslocamento das parturientes em 

direção à capital. Tal realidade favorece a sobrecarga dos serviços locais, os quais 

apresentam dificuldades para prestar assistência de qualidade frente à demanda 

excessiva de parturientes (CARVALHO et al., 2014). 

Diante dessas informações, e considerando o cenário obstétrico nesta cidade, 

interroga-se: Qual a qualidade da assistência prestada à mulher durante o parto normal 

nas maternidades públicas municipais de Natal? Frente ao exposto, tem-se as 

seguintes hipóteses: 

Hipótese nula (H0): A qualidade da assistência ao parto normal é adequada nas 

maternidades públicas municipais de Natal. 

Hipótese alternativa (H1): A qualidade da assistência ao parto normal não é 

adequada nas maternidades públicas municipais de Natal. 

A motivação para o desenvolvimento deste estudo fundamenta-se na 

necessidade de conhecer como determinada assistência vem sendo prestada e, a partir 

desse conhecimento, propor mecanismos capazes de gerir um processo parturitivo 

baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. Igualmente, o estudo 

apresenta relevância, haja vista poder auxiliar a construção de parâmetros capazes de 

nortear a ação de gestores e profissionais de saúde. Desse modo, poderá contribuir 

para uma assistência de enfermagem em obstetrícia fundamentada em evidências 

oriundas do conhecimento cientificamente produzido nessa área. 
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Ao se propor avaliar a qualidade da assistência, ressalta-se que não se objetiva 

simplesmente identificar erros ou falhas nas atividades desenvolvidas. Ao contrário, 

busca-se suscitar reflexões passíveis de viabilizar novas formas de cuidar e capazes de 

promover melhorias na qualidade assistencial dos serviços obstétricos com foco nos 

princípios da humanização. Portanto, diante do que foi apresentado, fica clara a 

necessidade da implantação de processos avaliativos como uma das maneiras de 

produzir condições favoráveis à assistência de qualidade. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Geral 

 

 

 Avaliar a qualidade da assistência prestada à mulher e ao filho durante 

o parto normal nas maternidades públicas municipais da cidade de Natal/RN, Nordeste 

do Brasil. 

 

 

2.2 Específicos 

 

 

 Comparar a assistência obstétrica entre as maternidades investigadas. 

 

 Identificar a utilização das recomendações da WHO para assistência à 

mulher no processo parturitivo. 

 

 Analisar a frequência de trabalho de parto induzido na assistência à 

mulher durante o parto normal. 

 

 Averiguar a frequência de mulheres submetidas à cesariana eletiva.  

 

 Verificar a frequência de mulheres atendidas por um profissional de 

saúde. 

 

 Determinar o Índice de Bologna para os partos normais. 

 

 

 



24 
 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A revisão de literatura que subsidia o presente estudo é apresentada em dois 

subcapítulos, os quais tecem considerações acerca da humanização do parto e 

nascimento, bem como sobre avaliação da qualidade da assistência ao parto normal. 

 

 

3.1 Considerações sobre humanização do parto e nascimento 

 

 

A humanização, no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), pode ser 

entendida como a valorização dos sujeitos que integram o processo de produção de 

saúde, quais sejam: usuários, trabalhadores e gestores. Assim, considerando-a como 

uma política pública que envolve diferentes ações, sugere uma luta por um SUS mais 

humano, pautada na participação de todos os usuários e na qualidade dos serviços 

prestados (BRASIL, 2010b). 

Nesse âmbito, apresenta-se como referência na construção de práticas de 

saúde com foco no respeito aos valores e necessidades dos cidadãos. Para tanto, faz-

se necessário ampliar a concepção de cidadania dos usuários, por vezes, habituados 

aos maus tratos e ao desrespeito advindos daqueles que lhes prestam assistência. O 

Estado, igualmente, deve promover a autonomia dos diferentes sujeitos associados 

com a produção de saúde, multiplicando agentes do direito e do dever (PASCHE; 

PASSOS; HENNINGTON, 2011). 

Esta temática, presente em diversos debates no contexto da saúde, tem 

originado um mecanismo relevante, capaz de promover melhorias no cuidado e a 

consolidação dos princípios do SUS. O centro das discussões sobre a humanização 

permeia desde a valorização de aspectos emocionais e subjetivos até mudanças na 

gestão e práticas de saúde (CASATE; CORRÊA, 2012).  

Em termos da humanização do parto e nascimento, esta tem diversas 

interpretações e refere-se a uma séria de propostas que buscam a reorientação de 
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práticas, objetivando tornar o nascimento uma experiência positiva e satisfatória à 

mulher, companheiro e seus familiares. Isso suscita o surgimento de novos conceitos e 

desafios relacionados à sua implementação (REBELLO; RODRIGUES NETO, 2012).  

Dentre outros aspectos, a humanização requer uma postura ética e solidária dos 

profissionais que lidam com esse evento, organização institucional com vistas à criação 

de um ambiente acolhedor, além da adoção de procedimentos benéficos em detrimento 

de intervenções desnecessárias (SOUZA; GAÍVA; MODES, 2011).  

Essas ações contrapõem-se ao modelo medicalizado da assistência ao parto, 

consolidado na sociedade atual desde a metade do século XX, e reflete a intensa 

batalha travada por feministas, profissionais de saúde e organizações não 

governamentais, que buscam promover o resgate do parto normal como fisiológico 

(PROGIANTI; PORFÍRIO, 2012). Desse modo, a efetiva implantação do modelo de 

humanização da assistência ao parto e nascimento associa-se diretamente à 

necessidade de mudanças paradigmáticas que rompam com o modelo tecnocrático 

vigente (MALHEIROS et al., 2012). Como resultado, tem-se a possibilidade de destituir 

da mulher o caráter de objeto do processo parturitivo, devolvendo-lhe o legítimo papel 

de protagonista, e tornando-a capaz de decidir sobre aspectos inerentes ao seu corpo 

(SANTOS et al., 2012). 

As discussões sobre a referida temática alcançaram notório destaque nas 

últimas três décadas, por meio de um movimento internacional, conhecido no Brasil 

como humanização do parto e nascimento. Esse movimento propôs mecanismos de 

reorientação da assistência obstétrica a partir da proposta veiculada pela WHO desde 

1985. Priorizaram-se a participação da mulher na tomada de decisão, o incentivo à 

inclusão do pai ou de doulas – mulheres que prestam suporte a outras mulheres – no 

processo de parto e nascimento, a possibilidade de negociação acerca de 

procedimentos rotineiros, o uso de tecnologia apropriada e a desincorporação da 

tecnologia danosa (SILVEIRA; CAMARGO; CREPALDI, 2010). 

Por conseguinte, o cenário brasileiro experienciou discussões sobre a situação 

feminina e sua inserção nos serviços de saúde. Esse fato intensificou o destaque 

empreendido, por parte de órgãos governamentais e não governamentais, acerca da 

mortalidade materna e infantil (DIAS, 2011). Igualmente, favoreceu o desenvolvimento 
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de uma série de iniciativas voltadas a essa parcela da população, quais sejam: o 

Projeto desenvolvido por Galba de Araújo; o Programa de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher (PAISM); o Projeto Maternidade Segura; o Programa de Humanização do Pré-

Natal e Nascimento (PHPN); o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e 

Neonatal; a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM); a 

promulgação da Lei do Acompanhante; o Plano de Qualificação de Maternidades e 

Redes Perinatais da Amazônia Legal e Nordeste; e mais recentemente a instituição da 

Rede Cegonha. As referidas iniciativas serão descritas a seguir: 

O médico obstetra Galba de Araújo, empreendeu em 1980, no Ceará, um 

projeto que buscou integrar parteiras leigas ao sistema de saúde, objetivando melhorias 

na assistência, redução de riscos e respeito à cultura local. Como forma de 

homenagear o trabalho desenvolvido por esse profissional, o Ministério da Saúde 

instituiu por meio da Portaria nº 2.883, de 4 de junho de 1998, o prêmio Nacional 

Professor Galba de Araújo, destinado ao reconhecimento de unidades de saúde do 

SUS que se destacam no atendimento humanizado obstétrico e neonatal (BRASIL, 

2001; 1998). 

Em 1983 o Ministério da Saúde formulou o PAISM, com vista à reorientação da 

atenção à saúde da mulher. Por centrar suas ações no conceito de integralidade, esse 

programa trazia uma série de inovações para a população feminina na fase reprodutiva 

– controle clínico da saúde, planejamento familiar, atendimento clínico e ginecológico – 

rompendo definitivamente com ações voltas apenas para a gravidez e o parto (BRASIL, 

2010c). 

No ano de 1995 foi lançado o Projeto Maternidade Segura. Em parceria com a 

Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, o Fundo das 

Nações Unidas para a Infância e a Organização Pan-Americana de Saúde 

estabeleceram uma série de procedimentos técnicos para obter eficácia na assistência 

ofertada e tinham como uma de suas estratégias o incentivo ao parto normal e 

humanizado (BRASIL; 2001; MAMEDE; MAMEDE; DOTTO, 2007).  

Um marco importante nesse processo foi a instituição do PHPN com a 

Portaria/GM n° 569, de 1º de junho de 2000, o qual priorizou esforços nos seguintes 

sentidos: garantir a redução da mortalidade materna, perinatal e neonatal identificadas 
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no país; melhorar o acesso, cobertura e qualidade do acompanhamento pré-natal, da 

assistência ao parto, bem como do puerpério; e ampliar as ações adotadas pelo 

Ministério da Saúde na área de atenção à gestante (BRASIL, 2002). 

O PHPN constituiu-se como uma iniciativa ímpar no cenário da saúde pública 

brasileira. De forma pioneira, determinou-se um protocolo mínimo de ações que 

deveriam ser desenvolvidas durante o acompanhamento da gestação. Assim, as 

esferas estaduais e municipais, por meio das Secretarias de Saúde, puderam orientar 

suas atividades com base em um fluxo de atendimento próprio e nos requisitos 

preconizados nacionalmente (ANDREUCI; CECATTI, 2011). 

No ano de 2004, o Ministério da Saúde propôs a adoção do Pacto Nacional pela 

Redução da Mortalidade Materna e Neonatal. O referido pacto apresentou inúmeras 

ações estratégicas, dentre elas: efetuação de pactos estaduais e municipais; direito ao 

acompanhante e ao alojamento conjunto; atenção humanizada ao abortamento; 

expansão da atenção básica; lançamento da ‘Primeira semana: saúde integral’ como 

forma de intensificar os cuidados ao recém-nascido e à puérpera na primeira semana 

após o parto; vigilância do óbito materno e infantil; apoio à criação de casas de parto 

normal; gestão humanizada; e humanização da atenção ao parto e nascimento 

(BRASIL, 2004a). 

Neste mesmo ano foi instituída a PNAISM, elaborada em parceria com diversos 

setores da sociedade. Destacou-se a participação de movimentos femininos, bem como 

de negros e trabalhadores rurais, pesquisadores da área, organizações não 

governamentais, gestores do SUS e agências internacionais. A política apresentou os 

seguintes objetivos: promover melhorias nas condições de vida e saúde das mulheres 

por meio da garantia legal dos direitos conquistados e ampliação do acesso aos 

serviços de saúde; contribuir para a redução da morbidade e mortalidade feminina no 

território nacional; e ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da 

mulher no contexto do SUS (BRASIL, 2004b). 

Por sua vez, o ano seguinte foi marcado por outra conquista: a instituição da Lei 

nº 11.108, de 7 de abril de 2005, que garantiu à gestante o direito à presença de um 

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

Somada a essa lei, teve-se a Portaria nº 2.418, de 2 de dezembro de 2005, que 
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regulamentou a presença do acompanhante para mulheres em trabalho de parto, parto 

e pós-parto imediato nos hospitais públicos e conveniados com o SUS (BRASIL, 2005a; 

2005b). 

Nessa discussão, surge o Plano de Qualificação das Maternidades e Redes 

Perinatais do Nordeste e da Amazônia Legal de 2010, organizado pela Política Nacional 

de Humanização (PNH) e pelo Departamento de Ações Programáticas Estratégicas por 

meio das Áreas Técnicas de Saúde da Criança e Aleitamento Materno, assim como da 

Mulher. O referido plano buscou instituir em 26 maternidades prioritárias da Amazônia 

Legal e do Nordeste, selecionadas com base em critérios técnicos, as seguintes 

diretrizes: cogestão; direito ao acompanhante e ambiência; vinculação entre gestante e 

a rede de cuidados; acolhimento em rede, assim como classificação de risco (BRASIL, 

2010d). 

Por fim, em 2011, foi lançada pelo Ministério da Saúde a Rede Cegonha, como 

uma estratégia que visa assegurar à mulher o direito sobre planejamento reprodutivo, 

atenção humanizada à gravidez, parto, puerpério e abortamento; e à criança o direito 

de um nascimento seguro, bem como crescimento e desenvolvimento saudáveis. Os 

objetivos da rede incluem: implementação de um novo modelo de atenção à saúde da 

mulher e da criança, organização da rede de atenção materna e infantil, e redução da 

mortalidade neste grupo (BRASIL, 2011a, 2012b).  

De modo geral, percebe-se a formulação de importantes políticas públicas 

voltadas para uma atenção integral da saúde da mulher e da criança, as quais 

envolvem diretamente mudanças no campo obstétrico. Contudo, a sua existência não 

garante que de fato sejam implementadas como previstas, em virtude de outros 

aspectos estarem envolvidos neste processo, mas abrem espaço para a discussão e 

reorientação de práticas consolidadas nos serviços de saúde. 

Um desses aspectos diz respeito aos profissionais de saúde, atores da 

humanização do parto e nascimento. Nessa abordagem, observa-se, por exemplo, que 

a formação dos médicos obstetras apresenta certo descompasso ante as necessidades 

de prestar uma assistência pautada na integralidade e humanização, haja vista existir 

considerável inclinação de suas atividades para o desenvolvimento de práticas 

intervencionistas. Seguindo rumos contrários a esse panorama, a formação dos 
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enfermeiros obstetras está cada vez mais norteada por princípios de humanização e 

respeito à fisiologia do parto (MALHEIROS et al., 2012). Considerando a percepção 

destes últimos profissionais, Costa, Faria e Soler (2009, p. 52) mencionam que para 

eles 

 

o processo de humanização decorre de estratégias políticas que 
objetivam a melhoria da assistência e o resgate do parto mais natural 
possível e, também, acreditam na necessidade de mudança do 
paradigma atual para concretização do processo de humanização.  
 
 

Concernente ao desenvolvimento de suas atividades profissionais, o enfermeiro 

obstetra precisa de habilidades e competências associadas às múltiplas dimensões do 

processo de parto e nascimento. Suas atividades são voltadas para a valorização da 

mulher, com foco em seu fortalecimento durante o processo parturitivo, bem como 

pautadas em um tratamento humanizado, na instauração de medidas para alívio da dor 

e no estímulo a posições não supinas para o parto (CAUS et al., 2012). 

No Brasil a Lei nº 7.498 de 1986, regulamentada pelo Decreto 94.406 de 1987, 

dispõe sobre o exercício da Enfermagem e dá outras providências. A respeito do 

enfermeiro obstetra, a referida lei pontua que a este profissional compete, além das 

demais atividades inerentes a ele, assistir a parturiente e o parto normal, identificar 

distócias obstétricas, tomando providências até a chegada do médico, realizar 

episiotomia, episiorrafia, e aplicação de anestesia local quando necessário (BRASIL, 

1986).  

Portanto, o enfermeiro obstetra apresenta-se como um profissional 

comprometido e qualificado, capaz de resgatar o parto normal como um evento 

fisiológico, com foco na dignidade, segurança e autonomia da mulher. Além disso, ante 

a sua formação, espera-se que ele reconheça os aspectos sociais e culturais inerentes 

ao ciclo reprodutivo e não realize intervenções tidas como desnecessárias. Nesse 

sentido, sua inserção marca uma mudança paradigmática no cuidado à mulher, recém-

nascido e seus familiares (VELHO; OLIVEIRA; SANTOS, 2010). 

Diante do exposto, os profissionais que atuam na sala de parto necessitam de 

conhecimentos voltados para a humanização do cuidado. Acreditar nesta filosofia 
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independe da categoria profissional e figura-se como uma maneira de oportunizar à 

mulher o direito de fazer suas escolhas, tornar-se o centro do cuidado, e acima de tudo 

incentivá-la a acreditar na capacidade de conduzir o seu processo parturitivo 

(MOREIRA et al., 2009).  

Assim, ressalta-se ser inviável destinar vultosos investimentos para programas 

de humanização da assistência no âmbito dos serviços de saúde sem dar atenção 

especial à formação profissional. Igualmente, o fato de incluir programas de 

humanização do parto e nascimento, por si só, não representa garantia de que a 

humanização fará parte do atendimento fornecido no âmbito das maternidades e 

centros obstétricos. Para isso, faz-se necessário considerar toda a complexidade 

associada à inserção de novas práticas assistenciais e a redefinição dos papéis 

desenvolvidos pelos sujeitos integrantes desse cenário (BUSANELO et al., 2011). 

Também se considera a questão da infraestrutura, compreendida como 

elemento essencial para um cuidado humanizado, haja vista representar um espaço 

onde o usuário pode obter bem-estar, conforto, privacidade e encontrar respeito como 

ser humano (BARROS; QUEIROZ; MELO, 2010). O Ministério da Saúde entende que o 

aspecto físico é antes de tudo um espaço social e profissional, no âmbito do qual são 

estabelecidas relações interpessoais que devem ter como foco o acolhimento e a 

resolutividade. Em consonância com a PNH, tem-se a ambiência – tratamento fornecido 

ao espaço físico –, a qual apresenta como eixos estruturantes o conforto e privacidade 

dos indivíduos; o desenvolvimento de espaços para a produção da subjetividade; e a 

compreensão do espaço como instrumento facilitador do processo de trabalho 

(BRASIL, 2013a).  

Apesar da importância desse aspecto, observa-se na prática a presença de 

serviços sucateados, em muitos casos sem condições de estar em funcionamento, 

chegando a oferecer mais riscos do que benefícios aos usuários. Nesse sentido, 

verdadeiras mudanças ocorrerão de fato quando for possível dispor de gestores, 

profissionais e serviços de saúde qualificados e comprometidos com os preceitos da 

humanização. O alinhamento destes três aspectos poderá contribuir para a superação 

dos desafios associados à efetivação de uma política voltada à humanização do parto e 
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nascimento, considerando as particularidades existentes no contexto dos serviços 

obstétricos.  

 

 

3.2 Avaliação da qualidade da assistência ao parto normal  

 

 

Na área da saúde, a avaliação tem-se constituído como importante ferramenta 

para o planejamento e gestão dos sistemas e serviços. Isso se deve à sua capacidade 

de verificar a efetividade das intervenções, bem como à possibilidade de satisfazer os 

usuários do sistema por meio da distribuição equitativa das intervenções. Desse modo, 

funciona como um verdadeiro mecanismo de retroalimentação, cujo objetivo principal é 

a produção de informações e conhecimentos, os quais aprimoram teorias e subsidiam 

intervenções (SANCHO; DAIN, 2012). 

Mediante a seleção de práticas a serem implementadas e da construção de 

métodos capazes de mensurá-las, o processo de avaliação possibilita promover 

alterações no campo assistencial. Isto porque, ao se atribuir valor a uma determinada 

prática e analisá-la considerando indicadores, a avaliação influenciará as ações e como 

essas são desenvolvidas no contexto em que ocorrem. Nesse sentido, promove 

aprimoramento profissional e consequentemente traz melhorias ao espaço de trabalho 

onde se processou (FONSECA et al., 2012). 

A institucionalização da avaliação representa um desafio aos sistemas de 

saúde, haja vista o envolvimento de fatores políticos, organizacionais, culturais e 

técnicos. Neste caminhar, fica clara a participação do Ministério da Saúde como indutor 

de uma cultura avaliativa em suas três esferas de governo do SUS, e o crescente 

debate relativo à avaliação em saúde. Apesar dos desafios presentes, é sabido que 

este novo olhar sugere o desenvolvimento de um sistema de saúde com foco na 

qualidade e capaz de responder aos anseios da população (SANTOS et al., 2010). 

Sobre a qualidade em serviços de saúde, esta corresponde a um aspecto crítico 

para gestores. Embora a satisfação do usuário tenha se destacado nos últimos anos, 

poucas são as avaliações de qualidade que consideram a participação dos diferentes 
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sujeitos associados à produção de saúde. Contudo a questão da qualidade tem se 

tornado cada vez mais emblemática nas discussões sobre reformas no campo da saúde 

(SERAPIONI, 2009). 

Ao se falar em qualidade, é necessário ter claro que a sua definição não se 

constitui tarefa fácil, dado o seu elevado grau de subjetividade. A consequente inserção 

no âmbito da saúde aumenta ainda mais esta problemática, haja vista a existência de 

inúmeras particularidades inerentes a essa área, como os processos de trabalho dos 

diferentes profissionais que integram a equipe assistencial e os aspectos estruturais. 

Além disso, o seu alcance não depende de um único fator e sim de uma série de 

componentes (ANVISA, 2013).  

De todo modo, é primordial que as instituições de saúde tenham como objetivo 

uma assistência voltada para as necessidades dos usuários, fundamentadas em sólidas 

bases teóricas e metodológicas e capazes de serem desenvolvidas com o mais elevado 

padrão de qualidade. Sobre isso, tem-se que o primeiro autor a estudar de forma 

sistemática o assunto foi Donabedian. Este elaborou relevante quadro conceitual sobre 

a qualidade no cenário da saúde (PERTENCE; MELLEIRO, 2010).  

Para Donabedian (1988b) avaliação da qualidade, em linhas gerais, 

compreende uma atividade investigativa, que busca entender a magnitude e 

distribuição da qualidade e como ela é afetada, por exemplo, pelas características da 

sociedade, organizações e grupos de pacientes. Por sua vez, o monitoramento da 

qualidade corresponde a uma forma de obtenção contínua de informações das 

atividades desenvolvidas no serviço de saúde e à consequente identificação do alcance 

dos objetos propostos. Em caso de sua não ocorrência – alcance dos objetivos – 

busca-se identificar possíveis deficiências e procede-se, o mais rápido possível, com as 

devidas correções.   

A qualidade em saúde apresenta seis dimensões (Figura 01): a efetividade – 

cuidados de saúde prestados com base em evidências científicas, condição que resulta 

no alcance de melhores resultados para a saúde dos indivíduos; a eficiência – 

prestação de cuidados de saúde sem desperdício dos recursos utilizados; o acesso – 

prestação de cuidados de saúde sem atrasos significativos; a aceitabilidade – prestação 

dos cuidados de saúde adaptados aos desejos e expectativas dos pacientes e 
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familiares; a equidade – prestação de cuidados de saúde independente de 

características pessoais, como sexo, etnia, região geográfica, ou condição social e 

econômica; a segurança – prestação de cuidados de saúde com potencial mínimo de 

causar danos aos pacientes decorrentes do processo assistencial (WHO, 2006). 

 

Figura 01 – As seis dimensões da qualidade em saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de WHO (2006). 

 

Para efetuar a avaliação de tal qualidade, deve ser analisada a tríade de 

Donabedian, que compreende (Figura 02): a estrutura – características físicas e 

organizacionais presentes no setor e necessárias ao desenvolvimento da assistência; o 

processo – prestação da assistência dispensada pelos profissionais aos pacientes e a 

consequente utilização dos recursos necessários para este fim; os resultados – 

consequências da atenção prestada.  
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Figura 02 – Modelo de avaliação da qualidade em saúde proposto por 

Donabedian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Donabedian (1986). 

 

 

A observação desses três elementos fundamenta-se no fato de que a estrutura 

influencia o processo de assistência e esta faz o mesmo sobre a saúde. Desse modo, 

percebe-se que as pesquisas voltadas para o aspecto da qualidade buscam esclarecer 

as relações existentes entre processo e resultados, como também entre estrutura e 

processo (DONABEDIAN, 1986).  

No que se refere à avaliação da qualidade da assistência ao parto normal, a 

avaliação do processo, uma das formas de realizá-la, conforme dito anteriormente, 

corresponde à comparação da assistência prestada com procedimentos considerados 

como referência. Nessa abordagem, destaca-se a chamada Prática Baseada em 

Evidência (PBE), que ganhou destaque nos últimos anos. Esse método, de acordo com 

Pedrolo et al (2009) busca aproximar os resultados oriundos da pesquisa à prática 

clínica, subsidiando a tomada de decisão a partir do estabelecimento de consensos 

decorrentes das melhores evidências disponíveis na literatura. Dessa forma, a PBE 

compreende uma ferramenta  

 

segura e organizada de estabelecer práticas profissionais que, em regra, 
assumir-se-ão como as mais adequadas, com previsível garantia dos 
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melhores resultados e otimizando os recursos disponíveis, de acordo 
com a participação ativa de todos os envolvidos nos complexos 
processos terapêuticos e de tomada de decisão (PEREIRA et al., 2012, 
p. 56). 

 

Ainda permite, igualmente, a combinação da pesquisa com a experiência 

organizacional, a experiência clínica, a opinião de especialistas e as preferências do 

paciente, considerando as evidências científicas disponíveis. Assim, a PBE assegura 

eficiência assistencial, considera riscos e benefícios do tratamento proposto, além de 

buscar desenvolver cuidados com custos ou tempos reduzidos, e promover a satisfação 

do paciente (NEWHOUSE et al., 2007). 

Entretanto, mesmo diante da relevância da PBE como norteadora das 

atividades nos serviços de saúde, diversos procedimentos no campo obstétrico 

continuaram a ser desenvolvidos sem levar em consideração evidências científicas e o 

impacto que acarretam para as mulheres e seus filhos. Frente a esse cenário, ressalta-

se o trabalho realizado pela WHO, que sumariou as práticas da assistência ao parto 

normal em quatro categorias e propôs recomendações fundamentadas em evidências 

científicas, conforme descrito abaixo (WHO, 1996, p. 34-7): 

 

Categoria A: Práticas que são demonstradamente úteis e que 
devem ser estimuladas 
1.  Plano individual determinando onde e por quem o parto será 
realizado, feito em conjunto com a mulher durante a gestação, e 
comunicado a seu marido/ companheiro e, se aplicável, a sua família;  
2.  Avaliação do risco gestacional durante o pré-natal, reavaliado a cada 
contato com o sistema de saúde e no momento do primeiro contato com 
o prestador de serviços durante o trabalho de parto e parto; 
3.  Monitorar o bem-estar físico e emocional da mulher ao longo do 
trabalho de parto e parto, assim como ao término do processo do 
nascimento; 
4.  Oferecer líquidos por via oral durante o trabalho de parto e parto; 
5.  Respeitar a escolha da mãe sobre o local do parto, após ter recebido 
informações; 
6.  Fornecimento de assistência obstétrica no nível mais periférico onde 
o parto for viável e seguro e onde a mulher se sentir segura e confiante; 
7.  Respeito ao direito da mulher à privacidade no local do parto; 
8.  Apoio empático pelos prestadores de serviço durante o trabalho de 
parto e parto; 
9.  Respeito à escolha da mulher quanto ao acompanhante durante o 
trabalho de parto e parto; 
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10.  Fornecer às mulheres todas as informações e explicações que 
desejarem; 
11.  Métodos não invasivos e não farmacológicos para alívio da dor, 
como massagem e técnicas de relaxamento, durante o trabalho de 
parto; 
12.  Monitoramento fetal por meio de ausculta intermitente; 
13.  Uso de materiais descartáveis apenas uma vez e descontaminação 
adequada de materiais reutilizáveis durante todo o trabalho de parto e 
parto;  
14.  Usar luvas no exame vaginal, durante o nascimento do bebê e na 
dequitação da placenta; 
15.  Liberdade de posição e movimento durante o trabalho do parto; 
16.  Estímulo a posições não supinas (deitadas) durante o trabalho de 
parto e parto; 
17.  Monitoramento cuidadoso do progresso do trabalho de parto, por 
exemplo pelo uso do partograma da WHO; 
18.  Utilizar ocitocina profilática na terceira fase do trabalho de parto em 
mulheres com um risco de hemorragia pós-parto, ou que correm perigo 
em consequência de uma pequena perda de sangue; 
19.  Condições estéreis ao cortar o cordão; 
20.  Prevenir hipotermia do bebê; 
21.  Contato cutâneo direto precoce entre mãe e filho e apoio ao início 
da amamentação na primeira hora do pós-parto, conforme diretrizes da 
WHO sobre o aleitamento materno;  
22.  Examinar rotineiramente a placenta e as membranas ovulares. 
 
Categoria B: Práticas claramente prejudiciais ou ineficazes e que 
devem ser eliminadas 
1.  Uso rotineiro de enema; 
2.  Uso rotineiro de tricotomia; 
3.  Infusão intravenosa rotineira em trabalho de parto; 
4.  Cateterização venosa profilática de rotina; 
5.  Uso rotineiro da posição supina durante o trabalho de parto; 
6.  Exame retal; 
7.  Uso de pelvimetria por raios-X; 
8.  Administração de ocitócicos em qualquer momento antes do parto de 
um modo que não permita controlar seus efeitos; 
9.  Uso rotineiro da posição de litotomia com ou sem estribos durante o 
trabalho de parto e parto; 
10.  Esforços de puxo prolongados e dirigidos (manobra de Valsalva) 
durante o segundo estágio do trabalho de parto;  
11.  Massagens e distensão do períneo durante o segundo estágio do 
trabalho de parto; 
12.  Uso de comprimidos orais de ergometrina na dequitação para 
prevenir ou controlar hemorragias; 
13.  Uso rotineiro de ergometrina por via parenteral no terceiro estágio 
do trabalho de parto; 
14.  Lavagem rotineira do útero depois do parto; 
15.  Revisão rotineira (exploração manual) do útero depois do parto. 
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Categoria C: Práticas em relação às quais não existem evidências 
suficientes para apoiar uma recomendação clara e que devem ser 
utilizadas com cautela até que mais pesquisas esclareçam a 
questão 
1.  Método não farmacológico de alívio da dor durante o trabalho de 
parto, como ervas, imersão em água e estimulação nervos; 
2.  Amniotomia precoce de rotina (romper a bolsa d’água) no primeiro 
estágio do trabalho de parto; 
3.  Pressão no fundo uterino durante o trabalho de parto e parto; 
4.  Manobras relacionadas à proteção ao períneo e ao manejo do polo 
cefálico no momento do parto; 
5.  Manipulação ativa do feto no momento de nascimento;  
6.  Uso rotineiro de ocitocina, tração controlada do cordão ou sua 
combinação durante o terceiro estágio do trabalho de parto; 
7.  Clampeamento precoce do cordão umbilical; 
8.  Estimulação do mamilo para aumentar contrações uterinas durante o 
terceiro estágio do parto-dequitação. 
 
Categoria D: Práticas frequentemente utilizadas de modo 
inadequado€   
1.  Restrição hídrica e alimentar durante o trabalho de parto;  
2.  Controle da dor por agentes sistêmicos; 
3.  Controle da dor por analgesia peridural; 
4.  Monitoramento eletrônico fetal;  
5.  Utilização de máscaras e aventais estéreis durante a assistência ao 
parto; 
6.  Exames vaginais repetidos e frequentes, especialmente por mais de 
um prestador de serviços; 
7.  Correção da dinâmica com a utilização de ocitocina; 
8.  Transferência rotineira da parturiente para outra sala no início do 
segundo estágio do trabalho de parto; 
9.  Cateterização da bexiga; 
10.  Estímulo para o puxo quando se diagnostica dilatação cervical 
completa ou quase completa, antes que a própria mulher sinta o puxo 
involuntário; 
11.  Adesão rígida a uma duração estipulada do segundo estágio do 
trabalho de parto, como, por exemplo, uma hora, se as condições 
maternas e do feto forem boas e se houver progresso do trabalho de 
parto; 
12.  Parto operatório; 
13.  Uso liberal ou rotineiro de episiotomia; 
14.  Exploração manual do útero depois do parto. 

 

A determinação de tais categorias contou com a participação de experts 

oriundos de diversos lugares do mundo e membros da sociedade civil organizada, 

representando uma verdadeira força-tarefa interdisciplinar. Para tanto, consideraram-se 

metanálises da Cochrane Collaboration e outros estudos robustos. Todavia, é preciso 

destacar que, apesar da sua influência no campo obstétrico, muitos problemas ainda 
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estão à espera de soluções, em especial no que se refere a oportunizar às mulheres a 

vivência integral do parto (ROCHA; NOVAES, 2010).  

No âmbito do processo avaliativo em saúde é comum a instituição de 

indicadores de qualidade, uma vez que possibilitam a descrição de um determinado 

fenômeno, sua avaliação em um período de tempo específico, bem como a qualidade 

de ações desenvolvidas (VIEIRA; KURCGANT, 2010). Os indicadores de processo, por 

exemplo, permitem monitorar os resultados obtidos através da assistência prestada, 

figurando-se como um mecanismo relevante de gestão, capaz de fundamentar ações 

estratégicas, com base nas características da população (ANDREUCCI; CECATTI, 

2011). 

Para avaliação da qualidade da assistência ao parto, alguns indicadores de 

processo podem ser utilizados: a porcentagem de mulheres com trabalho de parto 

induzido ou submetidas à cesariana eletiva (Indicador A), e a porcentagem de mulheres 

atendidas por um profissional de saúde (Indicador B), associados ao Índice de Bologna 

(Indicador C), os quais podem traduzir a efetividade dos cuidados prestados.  

(CHALMERS; PORTER, 2001).  

O índice de Bologna favorece uma avaliação quantitativa e mais precisa sobre a 

qualidade da assistência ao parto normal (GIGLIO; FRANÇA; LAMOUNIER, 2011). 

Esse índice é composto por cinco variáveis: presença de um acompanhante no parto; 

uso do partograma; ausência de estimulação do trabalho de parto (uso de ocitocina, 

fórcipe, manobra de Kristeller) ou cesariana de urgência; parto na posição não supina; e 

contato pele a pele entre mãe e filho, pelo menos 30 minutos na primeira hora. A cada 

variável é atribuída a nota “1”, se presente, e “0”, se ausente, e o valor do índice é 

obtido por meio do somatório dos resultados. O valor “0” indica a menor qualidade e “5”, 

a maior qualidade (CHALMERS; PORTER, 2001). 

Desse modo, os resultados obtidos por meio de monitoramentos contínuos são 

capazes de contribuir para a produção de melhorias nos indicadores institucionais. 

Entretanto, convém lembrar que esta não é uma tarefa fácil, principalmente quando 

uma cultura de avaliação não está integrada à rotina do serviço de saúde, porém os 

benefícios associados a essas atividades justificam a busca pela superação dos 

desafios ora presentes. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 Delineamento do estudo 

 

 

Diante do propósito da pesquisa, optou-se pelo desenvolvimento de um estudo 

transversal, com abordagem quantitativa. Os estudos transversais apresentam a coleta 

de dados em determinado espaço de tempo e por isso refletem o que aconteceu no 

momento da sua realização, descrevendo o estado do fenômeno. Estes são 

comumente utilizados em pesquisas epidemiológicas no campo da saúde. Além disso, 

atuam como geradores de hipóteses, permitindo conhecer a distribuição de um número 

significativo de eventos e situações em uma determinada comunidade (PASSOS; 

RUFFINO-NETTO, 2011). 

A abordagem quantitativa faz uso da análise estatística para efetuar o 

tratamento dos dados. Para tanto, utiliza a estatística descritiva e/ou inferencial no 

intuito de garantir a imparcialidade dos resultados e a não influência do pesquisador 

(MASCARENHAS, 2012). De modo geral, busca avaliar o comportamento de uma 

variável, de acordo com a frequência com que ela ocorre, e, com base nessa avaliação, 

propõe explicações para o fenômeno estudado. Além do que já foi descrito, apresenta 

como características marcantes a objetividade na análise dos resultados, a mensuração 

de variáveis e a coleta de dados baseada na lógica cartesiana (CESARIN; CESARIN, 

2011). 

O presente estudo fundamentou-se no protocolo do Strengthening the 

Reporting of Observational Studies in Epidemiology para estudos transversais. Esse 

protocolo corresponde a uma lista de 22 itens que devem ser contemplados durante a 

elaboração de um estudo transversal, divididos em seis categorias: título e resumo; 

introdução; métodos; resultados; discussões; e outras informações (STROBE, 2007). 

A avaliação da qualidade em saúde envolve a análise de estrutura, processo e 

resultados (DONABEDIAN, 1986). Entretanto, dada a complexidade dos estudos 

avaliativos, é pertinente delimitar o objeto da avaliação, o que neste estudo 



40 
 

compreendeu o elemento ‘processo’, ou seja, a assistência prestada durante o parto 

normal.  

 

 

4.2 Local do estudo 

 

 

O estudo foi desenvolvido em duas maternidades situadas na cidade do Natal. 

Esta está inserida no litoral oriental (leste) do Estado do Rio Grande do Norte, na região 

Nordeste do Brasil, e corresponde à capital do estado, com área territorial 

correspondente a 168,53 km2 (NATAL, 2013). Contava, em 2010, com uma população 

de 803.739 habitantes e densidade demográfica de 4.805,24 hab/km2, sendo a 

população estimada para 2014 de 862.044 habitantes (IBGE, 2014). A cidade encontra-

se dividida em quatro zonas, a saber: Norte, Sul, Leste e Oeste.  

No ano de 2012, de acordo com dados fornecidos pela da Secretaria Municipal 

de Saúde, registraram-se 15.170 nascimentos atendidos pelo SUS, dos quais 8.574 

foram classificados como partos normais. Estes ocorreram nas seis instituições de 

saúde públicas que prestam assistência obstétrica no Município de Natal: Unidade 

Mista de Felipe Camarão; Unidade Materno-Infantil de Saúde das Quintas; Maternidade 

Professor Leide Moraes; Hospital Santa Catarina; Maternidade Escola Januário Cicco; e 

Hospital Central Coronel Pedro Germano. 

A intenção inicial foi desenvolver a pesquisa nas três maternidades públicas 

municipais, sendo duas maternidades localizadas na Zona Oeste da cidade – 

Maternidade A (Unidade Mista de Felipe Camarão) e B (Unidade Materno-Infantil de 

Saúde das Quintas), e uma na Zona Norte – Maternidade C (Maternidade Professor 

Leide Moraes) (Figura 03). Entretanto, a maternidade C foi fechada no ano de 2013 

para fins de reformas estruturais, com previsão de reestabelecimento das atividades no 

ano de 2014, o que não ocorreu até o período estabelecido para a coleta de dados. 

Assim, considerou-se como locais de estudo as duas maternidades da Zona Oeste. A 

escolha dos locais de estudo justificou-se pelo fato de essas instituições representarem 

a assistência obstétrica pública oferecida à mulher em casos de partos com risco 
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habitual no ano de 2012. Essas instituições foram responsáveis pelo atendimento de 

55,15% dos partos normais ocorridos na rede pública municipal, tornando-as campo 

favorável à investigação do objeto de estudo. A seguir estão descritas suas 

características. 

 

 Figura 03 – Unidades de saúde por bairro de Natal/RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Natal (2013). 
 

 

A Maternidade A foi inaugurada no ano de 2001 e integra uma Unidade Mista 

de Saúde, pois no mesmo estabelecimento atuam seis equipes da Estratégia Saúde da 

Família. É responsável pela prestação de assistência a parturientes com risco habitual 

da Zona Oeste do Município de Natal. Além disso, atende a demanda de outras regiões 
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e municípios, com média mensal de 500 atendimentos. É considerada um Hospital 

Amigo da Criança, título recebido em 2001. Foi credenciada no Projeto Nascer e em 

2002 recebeu o título de Honra ao Mérito do prêmio nacional Galba de Araújo. Essas 

premiações deram-se em virtude do reconhecimento quanto às práticas humanizadas 

desenvolvidas no âmbito institucional. Atualmente encontra-se inserida no Programa da 

Rede Cegonha com proposta de expansão do número de leitos e instalação de um 

centro cirúrgico.  

Seu efetivo é composto por aproximadamente 150 servidores, dentre os quais 

estão médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, psicólogos, 

nutricionistas, fonoaudiólogos, farmacêuticos e assistentes sociais (CNES, 2014). 

Apresenta dois leitos de pré-parto, uma sala de parto normal e 20 leitos para 

alojamento conjunto. Em 2012 foram realizados 610 partos normais. 

A Maternidade B foi reinaugurada em 2008 após reforma para adequações na 

estrutura física. Nos anos de 2003 e 2005 foi agraciada, respectivamente, com dois 

prêmios nacionais, a saber: o título de Hospital Amigo da Criança e o título de Honra ao 

Mérito do prêmio nacional Galba de Araújo. Em 2011, recebeu nova certificação de 

Hospital Amigo da Criança. 

Os recursos humanos dessa instituição compreendem cerca de 160 servidores, 

dentre os quais estão médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, 

nutricionistas, farmacêuticos, assistentes sociais e fonoaudiólogos (CNES, 2014). Conta 

com quatro enfermarias para alojamento conjunto (28 leitos), três enfermarias 

destinadas ao pré-parto (9 leitos), duas salas de parto e um centro cirúrgico. No ano de 

2012 foram realizados 1.486 partos, sendo 1.103 classificados como partos normais. 

 

 

4.3 População e amostra 

 

 

As participantes do estudo compreenderam puérperas, cujo filho nasceu vivo, 

pela via transpélvica, com início de trabalho de parto espontâneo ou induzido, e que 

apresentaram condições físicas e emocionais para responder aos questionamentos 
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propostos. Foram excluídas do estudo puérperas adolescentes que não estavam 

acompanhadas por seus responsáveis legais no momento da entrevista a fim de 

autorizar a participação na pesquisa. Igualmente a exclusão foi realizada quando o 

parto ocorreu no domicílio. 

Para a obtenção do tamanho da amostra, a princípio estabeleceu-se contato 

com a Secretaria Municipal de Saúde de Natal com a finalidade de identificar o número 

de partos por tipo, normal ou cesáreo, ocorridos no ano de 2012, com especificações 

relativas ao quantitativo de partos normais nas duas maternidades selecionadas. Com 

base nessas informações, realizou-se uma divisão da população em dois estratos 

(grupos), sendo cada um composto pelo número de partos ocorridos nas maternidades 

A e B (Figura 04).  

 

População:  

 

Estrato A (Unidade Mista de Felipe Camarão) – 610 partos. 

Estrato B (Unidade Materno-Infantil de Saúde das Quintas) –1.103 partos. 

 

Amostra: 

 

O plano amostral utilizado foi Amostragem Aleatória Estratificada com Alocação 

Proporcional. Esse plano caracteriza-se por dividir a população em partes que sejam 

mais homogêneas do que a população em geral (BOLFARINE; BUSSAB, 2005). Assim, 

estabeleceu-se uma amostra de mulheres atendidas dentro de cada maternidade, 

alocando o tamanho da amostra de maneira proporcional ao tamanho de cada estrato.  

O tamanho da amostra foi calculado através do seguinte procedimento: atribuiu-

se um α=5% e margem de erro de 0,05. Como a proporção era desconhecida, foi 

atribuído um p=0,5 (proporção). A alocação proporcional trata-se dos pesos de cada 

estrato dado pelo wh. 
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Fórmula do tamanho da amostra com alocação proporcional (BOLFARINE; 

BUSSAB, 2005): 

 

 

 

Sendo: 

 

n= tamanho de amostra;  

Nh= número de indivíduos em cada estrato;  

p = proporção de pacientes;  

q= complementar da proporção; 

wh= pesos de cada estrato;  

N= número de indivíduos da população em estudo;  

E=erro amostral e  = 1,96 (nível de significância de 5%) 

 

Fórmula da alocação proporcional: 

 

    

  

 

Sendo: 

 

wh= pesos de cada maternidade (pesos); 

Nh= número de indivíduos em cada estrato;  

N= número de indivíduos da população em estudo; 

n= tamanho da amostra 
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Tamanho da amostra para cada maternidade 

 
                                               

 
 

Estrato A (Unidade Mista de Felipe Camarão) – 112 pacientes 

Estrato B (Unidade Materno-Infantil de Saúde das Quintas) – 202 pacientes 

 

Figura 04 – Processo de seleção da amostra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria da pesquisa (2014). 

Número de partos 
(15.170) 

Número de partos normais 
(8.574) 

Número de partos cesáreos 

(6.596) 

Maternidade A 

(610) 

Maternidade B 

(1.103) 

População 
(N = 1.713) 

Outras instituições 

(5.468) 

Maternidade A 
(nA = 112) 

Maternidade B 
(nB = 202) 

Amostra total 

(nT = 314) 
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As puérperas foram selecionadas de forma consecutiva no momento da visita 

das entrevistadoras à maternidade. Essas compreenderam a mestranda responsável 

pela pesquisa e duas estudantes, regularmente matriculadas no curso de graduação 

em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que estavam 

cursando disciplina relacionada à obstetrícia. Além disso, acordou-se uma 

disponibilidade de 8 horas semanais para atuação como voluntárias no referido projeto 

de pesquisa. O processo seletivo contou com análise de currículo e entrevista com a 

orientadora e mestranda.  

Após o término dessa etapa, deu-se início à capacitação das discentes, que 

objetivou contribuir para a uniformidade dos procedimentos a serem adotados pelas 

entrevistadoras na obtenção dos dados. Essa capacitação foi ministrada pela 

mestranda e contou com dois encontros, perfazendo um total de 6 horas, assim 

distribuídas: 1º encontro - apresentação do projeto (carga-horária: 3 horas); 2º encontro 

– orientações acerca do instrumento de coleta de dados e sobre a técnica de entrevista 

(3 horas).  

A coleta de dados nas maternidades ocorreu em regime de escala, sempre com 

participação e supervisão da mestranda responsável. 

 

 

4.4 Instrumento de coleta de dados e variáveis 

 

 

O instrumento de coleta de dados A (APÊNDICE A) do presente estudo foi 

construído com base nas recomendações da WHO (1996) para a assistência ao parto 

normal. A sua estruturação apresenta sete dimensões: informações sociodemográficas 

(I); antecedentes obstétricos (II); parto (III); Categoria A (IV); Categoria B (V); Categoria 

C (VI); e Categoria D (VII) (Quadros de 01 a 04). As variáveis presentes em cada 

dimensão serão descritas a seguir: 
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Quadro 01 – Variáveis sociodemográficas 

VARIÁVEL ESCALA DE MEDIÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

Idade  Anos Quantitativa discreta 

Raça 1. Branca 
2. Preta 
3. Amarela 
4. Parda 
5. Indígena 

 
 

Categórica nominal 
 

Município de residência 1. Natal 
2. Outro_______________ 

Escolaridade  Anos Quantitativa discreta 

Estado civil 1. Solteira 
2. Casada 
3. Divorciada 
4. Viúva 
5. União consensual 

 
 

Categórica nominal 
 

Profissão Questão aberta 

Renda familiar Número de salários mínimos Quantitativa contínua 

Religião Questão aberta Categórica nominal 
Fonte: Própria da pesquisa (2014). 

 
Quadro 02 – Variáveis relativas aos antecedentes obstétricos e ao último parto 

VARIÁVEL ESCALA DE MEDIÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

Gestações Número de gestações  
Quantitativa discreta 

 
Partos Número de partos 

Abortos Número de abortos 

Filhos Número de filhos 

Filho(s) morto(s)  1. Sim 
2. Não 

Categórica nominal 
 

Quantidade Número de filhos mortos Quantitativa discreta 
 

Tempo de sobrevivência Meses Quantitativa discreta 

Motivo da morte Questão aberta  
 

Categórica nominal 
Realização de pré-natal 1. Sim 

2. Não 

Local do pré-natal 1. Hospital público 
2. Posto de saúde/UBS 
3. Clínica particular 
4. Clínica particular 
conveniada a plano de saúde 

Início do pré-natal Meses Quantitativa discreta 
 Consultas de pré-natal Número de consultas 

Idade gestacional Semanas 

Data do parto Dia, mês e ano 

Horário do parto Horas e minutos Quantitativa contínua 

Local do parto 1. Sala de parto 
2. Sala de pré-parto 
3. Outro local____________ 

 
 
 
 

Categórica nominal 
  
 

Assistência profissional no parto 1. Sim 
2. Não 

Tipo de profissionais 1. Enfermeiro 
2. Médico 
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3. Técnico de enfermagem 
4. Estudante de enfermagem 
5. Estudante de medicina 
6. Outro_________________ 

Posição do parto 1. Deitada de costas 
2. Deitada de lado 
3. Sentada 
4. De cócoras 
5. Em pé 
6. Outro_________________ 

Apgar (1’-5’-10’) Valor (número) do Apgar Quantitativa discreta 

Peso do RN Kg Quantitativa contínua 
 Fonte: Própria da pesquisa (2014). 

 
Quadro 03 – Variáveis relativas à categoria A 

VARIÁVEL ESCALA DE MEDIÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

Oferecimento de líquidos 1. Sim 
2. Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categórica nominal 

Garantia da privacidade 1. Sim 
2. Não 

Presença do acompanhante 1. Sim 
2. Não 

Acompanhante 1. Companheiro 
2. Mãe 
3. Amigo(a) 
4. Outro________________ 

Conhecimento da lei do acompanhante 1. Sim 
2. Não 

Presença de dúvidas/realização de 
perguntas 

1. Sim 
2. Não 

Pergunta respondida 1. Sim 
2. Não 

Aplicação de métodos não farmacológicos 
para alívio da dor 

1. Sim 
2. Não 

Tipo do método 1. Banho de chuveiro 
2. Caminhada 
3. Exercícios de respiração 
4. Massagens 
5. Bola de parto 
6. Cavalinho 
7. Outro________________ 

Monitoramento fetal por meio de ausculta 
intermitente 

1. Sim 
2. Não 

Estímulo a posições não supinas 1. Sim 
2. Não 

Existência de partograma 1. Sim 
2. Não 

Preenchimento do partograma 1. Sim 
2. Não 

Profissional que preencheu o partograma 1. Enfermeiro 
2. Médico 
3. Outro________________ 

Contato cutâneo precoce entre mãe e RN 1. Sim 
2. Não 
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Estímulo à amamentação 1. Sim 
2. Não 

Acolhimento/apoio 1. Sim 
2. Não 

Intimidação ou constrangimento 1. Sim 
2. Não 

Palavra/expressão de 
intimidação/constrangimento 

Questão aberta 

Opção de escolha da maternidade 1. Sim 
2. Não 

Ida a outras maternidades 1. Sim 
2. Não 

Número de ida a outras maternidades Número de idas Quantitativa discreta 
Fonte: Própria da pesquisa (2014). 

 

Quadro 04 – Variáveis relativas às categorias B, C e D 

VARIÁVEL ESCALA DE MEDIÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

Enema 1. Sim 
2. Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categórica nominal 

Tricotomia 1. Sim 
2. Não 

Infusão intravenosa rotineira no trabalho de 
parto 

1. Sim 
2. Não 

Uso rotineiro da posição supina no trabalho 
de parto 

1. Sim 
2. Não 

Parto em posição de litotomia 1. Sim 
2. Não 

Uso de ocitocina antes do parto 1. Sim 
2. Não 

Manobra de Kristeller 1. Sim 
2. Não 

Restrição hídrica e alimentar durante o 
trabalho de parto 

1. Sim 
2. Não 

Tipo de analgesia 1. Peridural 
2. Raquimedular 
3. Não recebeu 

Toques vaginais frequentes 1. Sim 
2. Não 

Quantidade de toques vaginais Número de toques vaginais Quantitativa discreta 

Quantidade de profissionais que realizaram 
exame vaginal 

Número de profissionais Quantitativa discreta 

Profissionais que realizaram toque vaginal 1. Enfermeiro 
2. Médico 
3. Estudante de enfermagem 
4. Estudante de medicina 
5. Outro_________________ 

 
 
 
 

Categórica nominal 

Episiotomia 1. Sim 
2. Não 

Anestesia 1. Sim 
2. Não 

Dor na episiorrafia 1. Sim 
2. Não 

Fonte: Própria da pesquisa (2014). 
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As Categorias A, B, C e D contêm respectivamente 22, 15, 8 e 14 

recomendações. Entretanto, optou-se por selecionar os aspectos julgados para este 

estudo como mais pertinentes e que poderiam impactar diretamente na qualidade da 

assistência ao parto normal, tendo por referência outros estudos que também fizeram 

uso das recomendações da WHO (D’ORSI et al., 2005; SANDIN-BOJÖ et al., 2006; 

NAGAHAMA; SANTIAGO, 2011; GLIGLIO; FRANÇA; LAMOUNER, 2011) e as 

sugestões advindas dos juízes avaliadores participantes do processo de validação do 

instrumento. 

O instrumento foi enviado para nove especialistas na área obstétrica, 

denominados de juízes avaliadores, a fim de validar o seu conteúdo. Estes foram 

selecionados a partir de análise do Currículo Lattes e contatados por e-mail. 

Compreende-se como validação de conteúdo a relação entre os itens presentes no 

instrumento e o que se deseja avaliar, isto é, se tais itens representam de forma 

adequada a característica aferida (AMBIEL et al., 2011).  

O número de juízes avaliadores foi determinado com base nas recomendações 

de Pasquali et al (2010) e escolhidos de acordo com os seguintes critérios: possuir 

graduação em enfermagem, pós-graduação na área de formação (lato sensu ou stricto 

sensu) e experiência profissional de no mínimo três anos de prática assistencial em 

obstetrícia. Dos profissionais contatados, apenas seis atenderam à solicitação de 

participar dessa etapa da pesquisa. Desses, cinco eram do sexo feminino, com idade 

entre 30 e 71 anos, média de 49,67 (±15,37). Quanto à titulação acadêmica, houve 

igual valor entre o número de mestres e doutores, três, e a experiência profissional 

mínima foi de 7 anos e a máxima de 37 anos, média de 21,33 (±13,49).   

Os juízes avaliadores receberam uma carta-convite (APÊNDICE B), contendo a 

solicitação para colaborarem com a pesquisa e as instruções necessárias ao 

preenchimento do formulário elaborado para validação de conteúdo (APÊNDICE C). A 

participação dos profissionais deu-se mediante assinatura prévia do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para juiz avaliador (APÊNDICE D). 

A análise das questões presentes no instrumento, formuladas a partir das 

categorias da WHO, ocorreu quanto à relevância de cada item (Sim/Não). Assim, 

mediante uso de formulário específico (APÊNDICE E) os juízes emitiram sua avaliação 
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sobre cada item do instrumento, bem como efetuaram sugestões para acréscimo, 

exclusão ou modificação, com as devidas justificativas. As sugestões foram avaliadas 

pela mestranda e orientadora, as quais elaboraram uma versão consensual do 

instrumento, considerando o que foi proposto. A nova versão foi encaminhada aos 

juízes avaliadores para emissão de parecer final.  

Para aferir a validade de conteúdo utilizou-se o coeficiente de kappa (k) e o 

índice de validade de conteúdo (IVC). Estes compreendem medidas utilizadas para 

quantificar a concordância entre os avaliadores durante o processo de validação 

(ALEXANDRE; COLLUCI, 2011). 

A concordância, também chamada de fidedignidade interjuízes, corresponde ao 

grau em que dois ou mais avaliadores, de forma independente, concordam com 

determinado item. Nesse sentido, quanto maior a concordância, maior a fidedignidade 

do instrumento (MALLOY-DINIZ et al., 2010). O coeficiente de kappa permite a correção 

das concordâncias ao acaso e varia de -1 (ausência total de concordância) a +1 

(concordância total) (DOI; WILLIAMS, 2013). Para o cálculo do coeficiente de kappa, 

utilizou-se o Online Kappa Calculator (RANDOLPH, 2008), sendo considerados 

aceitáveis resultados > 0,61. A classificação do nível de concordância de acordo com o 

valor obtido está expressa no Quadro 05: 

 

Quadro 05 – Categorização dos valores do coeficiente de kappa 

VALOR DE k NÍVEL DE CONCORDÂNCIA 

    < 0,00 Ruim 

0,00 - 0,20 Fraca 

0,21 - 0,40 Sofrível 

0,41 - 0,60 Regular 

0,61 - 0,80 Boa 

0,81 - 0,99 Ótima 

    1,00 Perfeita 
           Fonte: Adaptado de LANDS; KOCH, 1977 apud PEREIRA, 2006. 

 

O IVC permite a avaliação da concordância entre os avaliadores em termos de 

representatividade da medida em relação ao conteúdo sob análise. Para tanto, efetua-

se a divisão entre o número de avaliadores que consideram o item relevante ou muito 
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relevante pelo total de avaliadores. Como resultado, tem-se a proporção de avaliadores 

que consideram o item válido (RUBIO et al., 2003). Recomenda-se um IVC ≥ 0,90 como 

padrão para estabelecer que o item apresenta excelente resultado quanto à validade de 

conteúdo (POLIT; BECK, 2013). Por sua vez, a avaliação do instrumento de forma geral 

foi obtida pela média dos IVC individuais (POLIT; BECK, 2006). No presente estudo, 

para o cálculo do IVC de cada item, considerou-se o resultado da divisão entre o 

número de respostas concordantes pelo número total de juízes.  

  

 

IVC = Nº de respostas concordantes 

                   Nº total de juízes 

  

 

Na avaliação inicial, as categorias que apresentaram valores abaixo do 

estabelecido (k>0,61; IVC≥0,90) foram práticas úteis (k=0,54; IVC=0,88) e práticas 

inadequadas (k=0,55; IVC=0,85), tendo a avaliação geral do protocolo obtido k=0,67 e 

IVC=0,91. Após a readequação do instrumento com base na solicitação dos juízes 

avaliadores, observou-se que apenas a categoria práticas inadequadas (k=0,75; 

IVC=0,94) não apresentou concordância perfeita. Entretanto, obteve valores aceitáveis 

para o presente estudo. Além disso, na segunda avaliação, a versão final do 

instrumento obteve concordância ótima (k=0,96; IVC=0,99). Desse modo, o instrumento 

foi considerado válido quanto ao conteúdo (Tabela 01). 
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Tabela 01 – Julgamento das categorias do instrumento nas avaliações 1 e 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria da pesquisa (2014). 

 

Após esta etapa o instrumento foi pré-testado mediante visita à maternidade A. 

Para tanto, consideraram-se 15% do tamanho total da amostra estimada para o estudo, 

o que compreendeu 48 puérperas. Estas foram convidadas a participar da pesquisa 

depois de esclarecidas sobre os objetivos deste estudo, da importância de sua 

participação e da assinatura do TCLE. Frente a esse procedimento, foi avaliada a 

compreensibilidade do documento e verificado se este conduzia a respostas primordiais 

relativas ao objetivo do estudo. Ressalta-se não terem sido necessárias modificações 

adicionais. Mediante comprovação da adequabilidade do instrumento para a pesquisa, 

deu-se início à coleta de dados propriamente dita. Em virtude da ausência de 

modificações do instrumento após o pré-teste, a amostra dessa etapa foi incluída na 

amostra final do estudo. 

Associados às recomendações da WHO, utilizaram-se três indicadores para 

quantificar a qualidade da assistência ao parto normal (ANEXO A): 

Indicador A – porcentagem de mulheres com trabalho de parto induzido ou 

submetidas à cesariana eletiva;  

Indicador B – porcentagem de mulheres atendidas por um profissional de 

saúde. 

Indicador C – Índice de Bologna. 

 

As variáveis associadas a estes três indicadores estão descritas no Quadro 06. 

CATEGORIAS DO INSTRUMENTO AVALIAÇÃO 1 AVALIAÇÃO 2 

 
K IVC K IVC 

Informações sociodemográficas 0,70 0,92 1,00 1,00 

Antecedentes obstétricos 0,86 0,97 1,00 1,00 

Parto  0,71 0,93 1,00 1,00 

Práticas úteis 0,54 0,88 1,00 1,00 

Práticas prejudiciais 0,71 0,92 1,00 1,00 

Práticas sem evidências 1,00 1,00 1,00 1,00 

Práticas inadequadas 0,55 0,85 0,75 0,94 

Valores globais 0,67 0,91 0,96 0,99 
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Quadro 06 – Variáveis relativas aos indicadores A, B e C 

VARIÁVEL ESCALA DE MEDIÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

Trabalho de parto 1. Espontâneo 
2. Indução do parto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categórica nominal  

Profissional que prestou assistência 1. Enfermeiro 
2. Médico 
3. Técnico de enfermagem 
4. Estudante de 
enfermagem 
5. Estudante de medicina 
6. Outro_______________ 

Presença de acompanhante 1. Sim 
0. Não 

Uso do partograma 1. Sim 
0. Não 

Nascimento sem estimulação do trabalho de 
parto 

1. Sim 
0. Não 

Posição não supina 1. Sim 
0. Não 

Contato pele a pele 1. Sim 
0. Não 

Somatório do Índice de Bologna Número da pontuação 
obtida 

Quantitativa contínua 

Fonte: Própria da pesquisa (2014). 

 

 

4.5 Coleta de dados 

 

 

A coleta de dados ocorreu no período de abril a julho de 2014. A visita às 

maternidades processou-se de forma consecutiva, com intervalos de 24 horas, a contar 

do início do primeiro dia de coleta. Esse espaço de tempo justificou-se pelo fato de a 

permanência da puérpera na instituição durar, normalmente, 48 horas. Dessa forma, 

minimizaram-se as chances de em uma visita subsequente serem encontradas as 

puérperas do dia anterior. 

A coleta de dados foi iniciada pela maternidade A. Como não havia realização 

de cirurgia cesariana na instituição, todas as puérperas que atenderam aos critérios 

estabelecidos para o estudo foram selecionadas.  A aproximação com as puérperas 

deu-se mediante convite oral durante visita aos alojamentos conjuntos. Apresentaram-

se os objetivos e relevância da pesquisa, como também se ressaltou que a sua 

participação contribuiria para a avaliação da qualidade da assistência dos partos 
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normais, com vistas à produção de informações capazes de possibilitar a elaboração de 

estratégias que acarretem melhorias da assistência institucional. Mediante aceitação da 

contatada, deu-se início à entrevista estruturada no referido local.  

A entrevista consiste em uma técnica de coleta de dados, que tem a finalidade 

de possibilitar ao pesquisador a obtenção de dados sobre um determinado assunto, por 

meio de uma conversação com o indivíduo de quem se deseja obter informações 

(CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007). Quando estruturada, o pesquisador dispõe de um 

roteiro de questões previamente elaborado, não sendo permitida a sua modificação 

durante a coleta dos dados (BARROS; LEHFELD, 2007).  

A duração média das entrevistas correspondeu a 8,54 minutos (±1,97) e, após o 

seu término, procedeu-se à coleta de informações adicionais nos prontuários. Em 

seguida, quantificou-se o total de entrevistas realizadas no dia e as informações foram 

registradas em uma planilha de monitoramento (APÊNDICE F). No caso da 

maternidade B, como a instituição realiza cirurgia cesariana, além das etapas 

procedidas na maternidade A, obteve-se informações sobre o fato de o parto cesáreo 

ter ocorrido de forma eletiva ou em caráter de urgência, de acordo com o indicador B. 

Destaca-se que todo o material coletado ficará sob responsabilidade da 

pesquisadora, e preservado no âmbito do Departamento de Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por um prazo de 5 anos, com garantia 

de que nenhuma outra pessoa terá acesso a ele, de acordo com o Termo de 

Confidencialidade da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

(BRASIL, 2013b). A coleta de dados está descrita na Figura 05: 
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Figura 05 – Processo de coleta de dados 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria da pesquisa (2014). 
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4.6 Aspectos éticos 

 

 

Por se tratar de pesquisa com seres humanos, o estudo em pauta seguiu os 

preceitos definidos pela Resolução nº 466/2012, do CNS, a qual dispõe sobre normas e 

diretrizes que regulamentam a pesquisa nesses casos (BRASIL, 2013b). Foi solicitada, 

por meio de ofício (APÊNDICE G), à Secretaria Municipal de Saúde, assinatura da 

Carta de Anuência (ANEXO B), autorizando o desenvolvimento do estudo nas 

instituições selecionadas e do Termo de Concessão (ANEXO C) para manuseio dos 

prontuários.  

De posse de todos os documentos necessários, o projeto foi cadastrado na 

Plataforma Brasil para posterior apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Após recebimento de Parecer favorável 

ao desenvolvimento da pesquisa sob nº 562.313 e Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética: 25958513.0.0000.5537 (ANEXO D), iniciaram-se o processo de 

validação do instrumento, pré-teste e coleta de dados, conforme declaração constante 

no Apêndice H. Por meio da assinatura do Termo de Confidencialidade, os envolvidos 

na pesquisa se comprometeram a manter sigilo absoluto sobre os dados coletados 

(APÊNDICE I). 

As mulheres foram informadas de que a pesquisa ofereceria riscos mínimos, 

não necessitava de procedimentos invasivos, tampouco apresentava potencial para 

danos biológicos, econômicos ou psicológicos, exceto algum constrangimento em 

responderem aos questionamentos. Igualmente, foram devidamente orientadas quanto 

a sua aceitação em participar não lhes conferir nenhum tipo de benefício financeiro ou 

ônus, visto a entrevista ocorrer durante o período de sua permanência na maternidade. 

Além disso, todas as informações geradas pelo estudo seriam utilizadas exclusivamente 

para fins científicos voltados à área obstétrica. 

Antes da realização da entrevista, as participantes foram orientadas a 

assinarem o TCLE (APÊNDICE J) após a sua leitura e sobre o fato de poderem solicitar 

sua exclusão da pesquisa a qualquer momento sem que isso lhes causasse prejuízo. 

Ademais, para obter maiores esclarecimentos poderiam entrar em contato com a 
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pesquisadora por meio do número de telefone existente no documento por ela 

assinado. Ressalta-se que as puérperas com idade inferior a 18 anos só participaram 

do estudo mediante assinatura do TCLE pelos responsáveis legais (APÊNDICE K) e de 

sua assinatura no Termo de Assentimento (APÊNDICE L). 

 

 

4.7 Análise dos dados 

 

 

Os dados obtidos foram digitados em uma planilha do programa Microsoft 

Oficce Excel® versão 2010 e depois exportados para o programa IBM SPSS Statistics® 

version 20.0 com a finalidade de compor o banco de dados. A princípio foi realizado um 

estudo descritivo das variáveis relativas às informações sociodemográficas, 

antecedentes obstétricos e parto, por meio da distribuição de frequências relativa e 

absoluta, mínimo, máximo, mediana, média e desvio padrão. 

A apresentação dos resultados quanto aos outros municípios de residência, 

para as puérperas residentes fora de Natal, deu-se com auxílio do software Terra View 

4.2.2. Para a análise das categorias relacionadas às recomendações da WHO utilizou-

se frequência absoluta e relativa. Os testes Qui-Quadradro de Pearson e Exato de 

Fisher, este último para os casos em que a frequência esperada foi menor que 5, 

compararam as diferenças observadas entre as duas maternidades. 

Ademais, calculou-se a porcentagem de mulheres com trabalho de parto 

induzido ou submetidas à cesariana eletiva (Indicador A) e a porcentagem de mulheres 

atendidas por um profissional de saúde (Indicador B). Por meio dos resultados obtidos 

através do índice de Bologna (Indicador C), a qualidade foi avaliada da seguinte 

maneira: quanto mais próximo de 5, melhor a qualidade, e quanto mais próximo de 0, 

pior a qualidade (Figura 06), sendo a mediana (2,5) utilizada para classificar a 

assistência em adequada ou inadequada. Utilizou-se o teste U de Mann-Whitney para 

comparar as médias obtidas nas duas maternidades no índice de Bologna. Considerou-

se em todos os testes estatísticos nível de significância de 5%. 
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 Figura 06 – Análise dos dados referentes ao índice de Bologna 
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Fonte: Própria da pesquisa (2014). 
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5 RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo são apresentados dados quanto às características 

sociodemográficas e obstétricas das participantes; a utilização das recomendações da 

WHO para assistência ao parto normal pelas duas maternidades; e sobre a avaliação 

da qualidade da assistência ao parto normal de acordo com índice de Bologna e 

indicadores associados. 

 

 

5.1 Características sociodemográficas e obstétricas das participantes 

 

 

No período em que a coleta de dados processou-se, foram abordadas 500 

puérperas, 125 (25%) na Maternidade A e 375 (75%) na Maternidade B. Destas, 348 

tiveram parto normal e, mediante os critérios estabelecidos, foram excluídas 34 

(9,77%). Assim, 314 compuseram a amostra, sendo 112 (35,67%) na Maternidade A e 

202 (64,33%) na Maternidade B (Figura 07). 

 

Figura 07 – Processo de seleção das puérperas 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria da pesquisa (2014). 
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A Tabela 02 apresenta as características sociodemográficas da amostra 

estudada. As puérperas atendidas nas duas maternidades apresentaram características 

semelhantes quanto às variáveis analisadas, exceto para município de residência 

(p=0,001), escolaridade (p>0,001) e renda familiar (p=0,005). Identificou-se que a idade 

variou de 14 a 44 anos, média de 24,83 (±6,07), com predomínio da faixa etária entre 

20 e 29 anos (53,82%). Ressalta-se o percentual de puérperas com idade inferior a 20 

anos (22,29%). A cor de maior frequência foi a parda (52,87%) e o município de 

residência, Natal (83,76%). A Figura 08 demonstra a distribuição dos outros municípios 

declarados como locais de residência das puérperas, com destaque para Macaíba 

(25,49%), Nova Cruz (7,48%) e São José de Mipibu (7,48%).  

A média de escolaridade correspondeu a 8,62 (±2,84), com variação entre 

ausência total e 16 anos, sobressaindo-se a categoria igual ou superior a 9 anos 

(56,37%). Quanto ao estado civil, a maioria das puérperas relatou estar em união 

consensual (48,41%; n=152), seguida pelas solteiras (30,25%). A profissão mais 

relatada foi do lar (56,05%) e a renda da maioria esteve entre 1 e 2 salários mínimos 

(79,61%).  Relativo à religião, a católica predominou entre as demais (56,37%).  
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Tabela 02 – Características sociodemográficas das puérperas atendidas nas 

maternidades A e B. Natal/RN, Brasil, 2014 

 

 VARIÁVEIS GERAL MATERNIDADE A MATERNIDADE B Valor-p 

 N % N % n %  

Faixa etária (anos)        
<20 70 22,29 22 19,64 48 23,76  
20-29 169 53,82 58 51,79 111 54,95 0,319 
≥30 75 23,89 32 28,57 43 21,29  
Cor        
Parda 166 52,87 61 54,46 105 51,98  
Branca 87 27,71 35 31,25 52 25,74  
Preta 57 18,15 16 14,29 41 20,30 0,369* 
Amarela 03 0,96 00 - 03 1,49  
Indígena 01 0,32 00 - 01 0,50  
Município de residência        
Natal 263 83,76 83 74,11 180 89,11 0,001 
Outro 51 16,24 29 25,89 22 10,89  
Escolaridade (anos)        
<9 137 43,63 64 57,14 73 36,14 <0,001 
≥9 177 56,37 48 42,86 129 63,86  
Estado civil        
União consensual 152 48,41 56 50,00 96 47,52  
Solteira 95 30,25 35 31,25 60 29,70  
Casada 65 20,70 20 17,86 45 22,28 0,590* 

Divorciada 01 0,32 00 - 01 0,50  
Viúva 01 0,32 01 0,89 00 -  
Profissão        
Do lar 176 56,05 69 61,61 107 52,97  
Doméstica 20 6,37 09 8,04 11 5,45 0,127 
Outras 118 37,58 34 30,36 84 41,58  
Renda (salários)†        
<1  40  12,94 15 13,64 25 12,56  
1 a 2  246 79,61 94 85,45 152 76,38 0,005* 

3 e + 23 7,44 01 0,91 22 11,06  
Religião        
Católica 177 56,37 68 60,71 109 53,96  
Evangélica 88 28,03 30 26,79 58 28,71  
Testemunha de Jeová 03 0,96 01 0,89 02 0,99 0,858* 
Espírita 02 0,64 00 - 02 0,99  
Sem religião 44 14,01 13 11,61 31 15,35  
Fonte: Própria da pesquisa (2014); Legenda: 

*
Teste Exato de Fisher; 

†
Excluído: não soube informar 

(1,59%; n=05).  
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Natal 

Figura 08 – Distribuição espacial das puérperas que pariram em Natal e 

residiam em outros municípios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria da pesquisa (2014). 

 

Na tabela 03 são apresentadas informações obstétricas e relativas ao parto. O 

número médio de gestações contabilizou 2,29 (±1,71), com variação entre 1 e 11, 

sendo 138 (43,95%) primigestas. No que se refere ao número de partos, a média 

alcançou 2,05 (±1,41), mínimo de 1 e máximo de 9. Houve discreto histórico de partos 

cesarianos (2,55%) e fórceps (2,55%). A ocorrência de aborto foi citada por 56 (17,83%) 

puérperas, variando entre 1 e 4 abortos e média de 1,36 (±0,70).  

Os óbitos infantis ocorridos após o nascimento em gestações anteriores 

apresentaram baixa representatividade (1,91%). Destes, 3 ocorreram no primeiro ano 

de vida e tiveram como causa desidratação e pneumonia. A assistência pré-natal foi 

prestada a 301 (95,86%) puérperas, com média de 6,57 (±2,44) consultas, mínimo de 1 

e máximo de 15 e mais da metade realizou 7 ou mais consultas (51%). O início do pré-

natal ocorreu no geral em torno do 1º trimestre de gestação (72,33%) e teve como 

principal local de atendimento o posto de saúde/unidade básica de saúde (87,71%). Em 
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termos do local do parto no âmbito da maternidade, a sala de parto alcançou maior 

percentual (92,99%). 

Sobre informações relativas aos recém nascidos, observou-se que a 

prematuridade (0,65%) e o baixo peso (1,62%) apresentaram baixos percentuais. O 

Apgar no 1º minuto >7 ocorreu em 281 casos (89,49%), com variação de 1 e 9, média 

de 8,30 (±1,07)  e  no 5º minuto em 310  (98,73%), média de 8,94 (±0,51) e variação 

entre 3 e 10. As diferenças foram estatisticamente significativas apenas para as 

variáveis gestações (p=0,001) e local do pré-natal (p=0,003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Tabela 03 – Informações obstétricas e relativas ao parto das puérperas atendidas nas 

maternidades A e B. Natal/RN, Brasil, 2014 

 

VARIÁVEIS GERAL MATERNIDADE A MATERNIDADE B Valor-p 

 N % n % n %  

Gestações        
1 138 43,95 36 32,14 102 50,50  
2-3 118 37,58 45 40,18 73 36,14 0,001 

4 e + 58 18,47 31 27,68 27 13,37  
Abortos†        
1 42 75,00 16 69,57 26 78,79 0,433 
>1 14 25,00 07 30,43 07 21,21  
Realização de pré-natal        
Sim 301 95,86 110 98,21 191 94,55 0,147* 
Não  13 4,14 02 1,79 11 5,45  
Início do pré-natal (meses)‡§        
≤3 217 72,33 79 71,82 138 72,63 0,879 
>3 83 27,67 31 28,18 52 27,37  
Consultas de pré-natal‡¥         
1-3 28 9,33 11 10,09 17 8,90  
4-6 119 39,67 42 38,53 77 40,31 0,920 
7 e + 153 51,0 56 51,38 97 50,79  
Local do pré-natal        
Posto de saúde/UBS 264 87,71 102 92,73 162 84,82 0,044 

Outro local 37 12,29 08 7,27 29 15,18  
Local do parto        
Sala de parto 292 92,99 101 90,18 191 94,55 0,146 
Outro local 22 7,01 11 9,82 11 5,45  
Prematuridade£        
<37 02 0,65 00 - 02 1,01 0,539* 
≥37 301 99,35 111 100,00 197 98,99  
Baixo peso€        
<2.500 05 1,62 02 1,79 03 1,52 1,000* 
≥2.500 304 98,38 110 98,21 194 98,48  
Apgar 1º minuto         
≤7 33 10,51 10 8,93 23 11,39 0,496 
>7 281 89,49 102 91,07 179 88,61  
Apgar 5º minuto        
≤7 04 1,27 01 0,89 03 1,49 1,000* 
>7 310 98,73 111 99,11 199 98,51  

Fonte: Própria da pesquisa (2014); Legenda: 
*
Teste Exato de Fisher; 

†
Valores para puérperas que 

relataram aborto (17,83%; n=56);
 ‡

Valores para puérperas que realizaram pré-natal (95,86%; n=301); 
§
Excluído: não soube informar (0,33%; n=01); 

¥
Excluído: não identificado (0,33%; n=01);

 £
Excluído: não 

identificado (1,27%; n=04); 
€
Excluído: não identificado (1,59%; n=05). 
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5.2 Recomendações da WHO para assistência ao parto normal 

 

 

As Tabelas 04 e 05 apresentam a utilização das recomendações da WHO para 

a assistência ao parto normal por categorias. Sobre a categoria A, houve oferecimento 

de líquidos por via oral no trabalho de parto e parto (45,54%), respeito à privacidade 

(90,13%), presença de acompanhante (85,67%), pergunta respondida em caso de 

dúvidas/questionamentos (96,43%) e auxílio para alívio da dor por meio de métodos 

não invasivos e não farmacológicos (79,30%). Os métodos mais utilizados 

corresponderam ao banho de chuveiro (46,18%), caminhada (45,86%) e realização de 

massagens (34,71%). Também foram citados o cavalinho (33,12%), exercícios de 

respiração (27,07%) e bola de parto (8,92%). Ressaltasse que o último método esteve 

disponível exclusivamente para a maternidade A, pois a B não o dispunha. 

 Além disso, observou-se monitoramento fetal por meio de ausculta cardíaca 

(96,18%), orientação quanto à possibilidade de posições não supinas durante o 

trabalho de parto (59,24%), existência de partograma (2,23%), contato cutâneo direto 

precoce, pelo menos 30 minutos na primeira hora de vida, entre mãe e filho (78,66%), 

orientação quanto ao início da amamentação na primeira hora pós-parto (78,34), apoio 

ou acolhimento pelos profissionais de saúde (92,36%), e escolha prévia da maternidade 

pela puérpera (51,91%).  Identificaram-se diferenças entre as maternidades para as 

variáveis oferecimento de líquidos por via oral (p=0,018), estímulo a posições não 

supinas (p=0,002), existência de partograma (p=0,001) e apoio ou acolhimento pelos 

profissionais de saúde (p=0,047). 

Em termos da categoria B, não foi relatada a realização de enema e tricotomia 

em âmbito institucional em nenhum dos casos. Houve infusão intravenosa no trabalho 

de parto (48,73%), posição supina durante todo o trabalho de parto (23,57%), parto em 

posição de litotomia (99,68%) e uso de ocitocina antes do parto (52,87%). No caso das 

categorias C e D, foram verificados pressão no fundo uterino (22,29%), restrição hídrica 

e alimentar (18,15%), mais de 3 toques vaginais (31,60%), mais de 1 examinador 

(60,77%) e realização de episiotomia (50,64%). Informações sobre analgesia peridural 

não estiveram presentes para nenhum dos casos avaliados. As diferenças entre as 
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maternidades foram observadas quanto à infusão intravenosa (p<0,001), posição 

supina (<0,001), uso de ocitocina (<0,001), restrição hídrica e alimentar (p=0,002), e o 

fato de o toque ser realizado por mais de 01 examinador (p=0,011). 
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Tabela 04 – Utilização das recomendações da WHO para assistência ao parto normal 

nas maternidades A e B (Categoria A). Natal/RN, Brasil, 2014 

 

CATEGORIAS/ITENS GERAL MATERNIDADE A MATERNIDADE B Valor-p 

 N % n % n %  

A. PRÁTICAS DEMONSTRADAMENTE ÚTEIS E QUE DEVEM SER ESTIMULADAS 
Oferecimento de líquidos         

Sim 143 45,54 61 54,46 82 40,59 0,018 

Não 171 54,46 51 45,54 120 59,41  
Privacidade         
Sim 283 90,13 104 92,86 179 88,61 0,227 
Não 31 9,87 08 7,14 23 11,39  
Presença de um acompanhante        
Sim 269 85,67 96 85,71 173 85,64 0,986 
Não 45 14,33 16 14,29 29 14,36  
Pergunta respondida†        
Sim 54 96,43 20 100,00 34 94,44 0,532* 
Não 02 3,57 00 - 02 5,56  
Auxílio para alívio da dor‡         
Sim 249 79,30 94 83,93 155 76,73 0,132 
Não 65 20,70 18 16,07 47 23,27  
Monitoramento fetal (ausculta)        
Sim 302 96,18 111 99,11 191 94,55 0,062* 
Não 12 3,82 01 0,89 11 5,45  
Estímulo a posições não 
supinas 

       

Sim 186 59,24 79 70,54 107 52,97 0,002 
Não 128 40,76 33 29,46 95 47,03  
Existência de partograma        

Sim 07 2,23 07 6,25 00 - 0,001* 
Não 307 97,77 105 93,75 202 100,00  
Contato pele a pele mãe e filho        
Sim 247 78,66 86 76,79 161 79,70 0,546 
Não 67 21,34 26 23,21 41 20,30  
Estímulo a amamentação         
Sim 246 78,34 92 82,14 154 76,24 0,224 
Não 68 21,66 20 17,86 48 23,76  
Acolhimento         

Sim 290 92,36 108 96,43 182 90,10 0,047* 

Não 24 7,64 04 3,57 20 9,90  
Escolha da maternidade        
Sim 163 51,91 61 54,46 102 50,50 0,500 
Não 151 48,09 51 45,54 100 49,50  

Fonte: Própria da pesquisa (2014); Legenda: 
*
Teste Exato de Fisher; 

†
Valores para puérperas que 

realizaram perguntas (17,83%; n=56);
 ‡
Métodos não invasivos e não farmacológicos. 
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Tabela 05 – Utilização das recomendações da WHO para assistência ao parto normal 

nas maternidades A e B (Categorias B, C e D). Natal/RN, Brasil, 2014 

 

 

CATEGORIAS/ITENS GERAL MATERNIDADE A MATERNIDADE B Valor-p 

 n % n % N %  

B. PRÁTICAS CLARAMENTE PREJUDICIAIS OU INEFICAZES E QUE DEVEM SER ELIMINADAS 
Enema        
Sim - - - - - - - 
Não 314 100,00 112 100,00 202 100,00  
Tricotomia        
Sim - - - - - - - 
Não 314 100,00 112 100,00 202 100,00  
Infusão intravenosa rotineira TP        

Sim 153 48,73 38 33,93 115 56,93 <0,001 

Não 161 51,27 74 66,07 87 43,07  
Posição supina no TP        
Sim 74 23,57 12 10,71 62 30,69 <0,001 

Não 240 76,43 100 89,29 140 69,31  
Parto em posição de litotomia        
Sim 313 99,68 111 99,11 202 100,00 0,357* 

Não 01 0,32 01 0,89 00 -  
Uso de ocitocina antes do parto        
Sim 166 52,87 34 30,36 132 65,35 <0,001 

Não 148 47,13 78 69,64 70 34,65  
C E D. PRÁTICAS SEM EVIDÊNCIAS SUFICIENTES OU UTILIZADAS DE MODO INADEQUADO 
Pressão no fundo uterino        
Sim 70 22,29 21 18,75 49 24,26 0,261 
Não 244 77,71 91 81,25 153 75,74  
Restrição hídrica e alimentar no 
TP 

       

Sim 57 18,15 10 8,93 47 23,27 0,002 

Não 257 81,85 102 91,07 155 76,73  
Analgesia peridural        
Sim - - - - - - - 
Não 314 100,00 112 100,00 202 100,00  
Mais de 03 toques†‡§        
Sim 97 31,60 29 26,61 68 34,34 0,163 
Não 210 68,40 80 73,39 130 65,66  
Mais de 01 examinador‡¥        
Sim 189 60,77 57 51,35 132 66,00 0,011 

Não 122 39,23 54 48,65 68 34,00  
Episiotomia         
Sim 159 50,64 52 46,43 107 52,97 0,267 
Não 155 49,36 60 53,57 95 47,03  

Fonte: Própria da pesquisa (2014); Legenda: Própria pesquisa (2014); 
*
Teste Exato de Fisher; 

†
Valor da 

mediana utilizado para categorização;
 ‡

Valores para puérperas nas quais foi realizado toque vaginal 
(99,68%; n=313); 

§
Excluído: não soube informar (1,92%; n=06);

 ¥
Excluído: não soube informar (0,64%; 

n=02). 
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5.3 Avaliação da qualidade da assistência ao parto normal 

 

 

O indicador A, porcentagem de mulheres com trabalho de parto induzido ou 

submetidas à cesariana eletiva, permite evidenciar que a indução do trabalho de parto 

deu-se para 8 (1,72%) mulheres e 53 (11,37%) partos cesáreos ocorreram de forma 

eletiva, representando um total de 13,09%. Apenas a Maternidade B realiza partos 

cesáreos e indução de partos. 

Todas as parturientes foram assistidas por um profissional de saúde (Indicador 

B), sendo descritas em especial as figuras do médico (80,57%) e enfermeiro (65,92%). 

Ressalta-se que 101 (32,17%) puérperas não souberam informar ao certo por quem a 

assistência foi prestada, em virtude da ausência de identificação da pessoa que lhe 

assistiu. 

Em termos do indicador C, índice de Bologna, este variou de 00 a 04 pontos; 04 

(0,64%), 03 (27,07%), 02 (52,55%), 01 (17,83%), 00 (1,91%) (Tabela 06). A média geral 

correspondeu a 2,07 (±0,74). Houve diferença estatisticamente significativa entre as 

médias das maternidades (p<0,001). A Figura 09 apresenta o resultado do índice de 

Bologna por maternidade. Dentre as cinco variáveis que integram o índice de Bologna, 

os percentuais mais baixos foram referentes ao parto na posição não supina (0,32%) e 

uso do partograma (2,23%) (Figura 10).  

 

Tabela 06 – Índice de Bologna por nota para as maternidades A e B. Natal/RN, Brasil, 

2014 

 

VALOR GERAL MATERNIDADE A MATERNIDADE B 

 n % N % n % 

0 06 1,91 02 1,79 04 1,98 
1 56 17,83 14 12,5 42 20,79 
2 165 52,55 47 42,00 118 58,42 
3 82 27,07 47 42,00 38 18,81 
4 02 0,64 02 1,80 00 0,00 
Total 314 100,00 112 100,00 314 100,00 

Fonte: Própria da pesquisa (2014). 
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Figura 09 – Média e desvio padrão do índice de Bologna por maternidade 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Própria da pesquisa (2014). 

 

Figura 10 – Percentual das variáveis que compõem o índice de Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 Fonte: Própria da pesquisa (2014). 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

No intuito de organizar a discussão dos resultados, este capítulo encontra-se 

estruturado da seguinte forma: características sociodemográficas e obstétricas das 

participantes; recomendações da WHO para assistência ao parto normal nas duas 

maternidades; e avaliação da qualidade da assistência ao parto normal de acordo com 

índice de Bologna e indicadores associados. 

  

 

6.1 Características sociodemográficas e obstétricas das participantes 

 

 

Em termos das características sociodemográficas das puérperas atendidas nas 

maternidades, média de idade semelhante foi encontrada por Capeli et al. (2014) para 

puérperas de uma maternidade situada no Rio de Janeiro (24,99; ±4,4). Do mesmo 

modo, houve concordância entre os resultados obtidos e a faixa etária predominante, 

20 a 29 anos, para nascimentos ocorridos no Estado do Rio Grande do Norte no 

período de 2008 a 2011 (53,8%) (CARVALHO et al., 2014).  

Contudo, o percentual de puérperas com idade inferior a 20 anos no presente 

estudo foi superior ao encontrado em outras publicações, as quais, em geral, 

apresentaram valores abaixo de 19% para essa categoria (FONSECA et al., 2014; 

ROZARIO et al., 2013; SILVA et al., 2009), resultado que evidencia a problemática da 

gravidez na adolescência. Além disso, é importante destacar que 23 adolescentes 

foram excluídas da pesquisa por não possuírem, durante a coleta de dados, um 

responsável legal para autorizar sua participação, contribuindo para subestimar os 

percentuais obtidos.  Ademais, essa ausência parcial ou total de suporte familiar sugere 

maior vulnerabilidade aos desconfortos inerentes ao período puerperal. 

A gravidez na adolescência figura-se como um evento que pode implicar em 

uma série de consequências conflituosas para a mãe adolescente, seu filho, familiares 

e sociedade de modo geral. Igualmente, evidencia deficiências no desenvolvimento 
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socioeconômico e no nível de escolaridade das regiões onde o fenômeno se processa 

de forma mais intensa. Assim, políticas de saúde reprodutiva voltadas a essa parcela da 

população são essenciais para minimizar o impacto de uma gravidez nesse período 

(MARTINS et al., 2014).  

É importante destacar que a adolescência isoladamente não representa risco 

gestacional. Entretanto, uma série de fatores deve ser levada em consideração, a 

exemplo do baixo nível socioeconômico, dificuldades de acesso a serviços de saúde, 

comportamentos de risco e hábitos nutricionais inadequados. Estes, quando associados 

exercem influência direta nos resultados de saúde maternos e fetais (SANTOS et al., 

2014). 

Todavia, o suporte social fornecido às adolescentes minimiza possíveis fatores 

vulnerabilizantes em um período de transição e intensas modificações. Nesse contexto, 

a figura materna é vista como elemento central da rede de suporte, o que evidencia a 

relevância da família no transcurso do período gravídico e puerperal. Por sua vez, os 

serviços de saúde e os profissionais integrantes de suas equipes devem estar atentos 

na identificação da rede de suporte disponível no intuito de compreender a situação de 

saúde dessas adolescentes e contribuir para a vivência de uma maternidade saudável 

(BRAGA et al., 2014). 

O maior percentual de cor de pele parda mencionado pelas entrevistadas reflete 

a miscigenação presente no país, e também foi encontrado em outra pesquisa sobre 

puérperas atendidas em uma maternidade no Estado do Espírito Santo, a qual 

apresentou percentual de 49,8% (LEITE et al., 2013). Quanto à procedência, o fato de 

as maternidades estarem situadas na cidade do Natal justifica ocorrência maior de 

atendimentos às gestantes residentes nesta localidade. Entretanto, também foram 

assistidas parturientes oriundas de outros municípios do estado, com diferenças 

estatisticamente significativas entre as maternidades. A maternidade A apresentou 

maior percentual de puérperas residentes em outros municípios. Isso pode ser 

explicado pelo fato das gestantes com risco habitual serem encaminhadas para essa 

instituição, seja pelo município de origem, municípios no trajeto de deslocamento, ou 

mesmo pelas demais maternidades existentes na própria cidade do Natal. 
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Diante dessa realidade, entende-se que, pela lógica do modelo de 

regionalização adotado pelo SUS, para a existência de integralidade na atenção, os 

municípios não necessariamente precisam dispor de todos os serviços em seu território 

(CARNEIRO; FOSTER; FERREIRA, 2014).  Além disso, a publicação do Pacto pela 

Saúde em 2006 introduziu a concepção de responsabilidade sanitária, por meio da qual 

a gestão do SUS deve ser construída de forma solidária e em cooperação pelas três 

esferas de governo (BRASIL, 2006a).  

O território, por sua vez, passa a ser organizado em regiões de saúde, definidas 

como “espaço geográfico contínuo constituído por agrupamento de municípios limítrofes 

[...] com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações 

e serviços de saúde” (BRASIL, 2011b, p. 01). Entretanto, quando esse processo não se 

dá de forma organizada, abre espaço para questionamentos quanto à cobertura e 

resolutividade das instituições de saúde presentes em alguns municípios e dos 

compromissos firmados pelos gestores em termos da demanda pactuada.  

Desse modo, chama a atenção a considerável distância existente entre 

determinados municípios de residência e o local de ocorrência do parto. Por vezes 

parturientes deslocam-se em condições precárias, encaminhadas pelo seu município de 

origem, sem nenhuma certeza quanto ao local onde serão assistidas, mas na 

esperança de encontrar atendimento em uma maternidade da capital. Em virtude da 

fragilidade quanto à regulação de vagas existentes, elas acabam peregrinando por 

várias instituições de saúde. Além disso, a demanda excedente gera sobrecarga na 

rede municipal e deficiências na qualidade do serviço prestado. 

Nesse sentido, apesar do desenvolvimento nos últimos anos de consideráveis 

mecanismos voltados à melhoria da qualidade assistencial prestada às gestantes, as 

ações destinadas à garantia de acesso adequado ao local do parto, em muitos casos, 

são insuficientes. Soma-se a isso o fato de a existência de deslocamentos extensos e 

deficiências assistenciais nos serviços de saúde, em associação, serem fatores de risco 

para mortalidade infantil. Assim, considerando as diferenças regionais presentes no 

território, marcado pela presença de grandes centros urbanos em contraste com regiões 

minimamente povoadas, faz-se necessário adaptar e reorganizar a rede assistencial 
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visando melhorias reais no âmbito da saúde materna e infantil (ALMEIDA; 

SZWARCWALD, 2012). 

 Em termos de escolaridade, o fato de mais de 50% da amostra apresentar 9 ou 

mais anos de estudo correspondeu a um achado positivo, visto que baixos níveis 

educacionais estão associados a eventos como a mortalidade infantil (GARCIA; 

SANTANA, 2011). A melhora do nível educacional das mães é descrita em outras 

pesquisas, como a desenvolvida no Município de Niterói, Rio de Janeiro, no período de 

2000 a 2009, que identificou redução anual da baixa escolaridade (p<0,05). No período 

de 10 anos, a categoria predominante passou a ser a escolaridade intermediária e 

também se observou discreta elevação do número de mulheres com mais de 12 anos 

de estudo (ROZARIO et al., 2013). O fato de a maternidade A ter apresentado menores 

percentuais quanto a um nível mais elevado de escolaridade pode estar relacionado ao 

território no qual está inserida: uma zona periférica da cidade que sofre com uma série 

de problemas econômicos e sociais. 

Entre as pesquisadas o estado civil predominante foi a união consensual, ou 

solteiras. Isso denota certa instabilidade conjugal, como também, em algumas 

situações, configura-se como um fator de risco (BRASIL, 2012c). No caso das solteiras, 

por exemplo, umas são obrigadas a assumir a maternidade sem contar com o suporte 

do parceiro, condição que pode trazer implicações no estabelecimento de vínculo com o 

filho (QUEIROZ et al., 2009).  

Referente à profissão exercida pelas puérperas, essa se apresentou 

diretamente ligada às condições econômicas e sociais que permeiam o seu contexto 

social. Neste trabalho, a profissão do lar foi a mais referida. Sobre esse assunto, estudo 

revelou que as mulheres tornam-se profissionais do lar por ausência de qualificação e 

oportunidades para ingressar no mundo de trabalho, bem como das responsabilidades 

que tradicionalmente lhes são atribuídas, sobretudo quando se trata dos cuidados com 

os filhos (TRINDADE et al., 2011). 

Quanto à renda familiar, predominou a de 1 a 2 salários. Para aquelas com 

renda inferior a um salário mínimo, o relato de auxílios sociais foi constante entre as 

pesquisadas. Outros estudos identificaram rendas para a maioria das puérperas de até 
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um salário mínimo (LEITE et al., 2013) ou  média de R$ 927,5 (±580,78),  (CAPELI et 

al., 2014).  

Informações do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada demonstraram que, 

entre os anos de 2001 e 2011, o percentual correspondente aos 10% de brasileiros 

mais pobres apresentou um crescimento de renda acumulado em torno de 91,2%. 

Nesse sentido, cabe destacar a participação do Programa Bolsa Família, benefício 

frequentemente relatado pelas entrevistadas com rendas mais baixas. Essa iniciativa 

configura-se como umas das políticas públicas mais eficientes no combate à 

desigualdade de renda e pobreza presentes no Brasil (IPEA, 2012). A diferença 

significativa de renda familiar entre as puérperas das duas maternidades, com melhores 

resultados para maternidade B, pode estar associada, dentre outras causas, à maior 

escolaridade das puérperas atendidas nessa instituição, considerando que a renda 

contribui para diferenças de escolaridade (SALVATO; FERREIRA; DUARTE, 2010). 

Quanto às informações sobre o número de gestações anteriores, resultado 

semelhante foi encontrado em estudo desenvolvido junto a gestantes atendidas em 

consultas de enfermagem ambulatorial de pré-natal ao longo de quatro décadas em um 

hospital de clínicas situado na Região Sul do Brasil (2,02; ±1,35) (MARQUES et al., 

2012). A existência de diferenças significativa entre as maternidades, com maior 

número de primigestas na maternidade B, pode refletir algumas características 

sociodemográficas das puérperas, como melhores níveis de renda familiar e 

escolaridade, assim como menor faixa etária em comparação com a maternidade A. 

Sobre esse assunto, uma pesquisa que buscou traçar o perfil de mulheres com alta 

fecundidade revelou a presença de características como idade em torno de 35 anos, 

cinco anos de escolaridade e renda aproximada de R$600,00 (SOARES; SCHOR, 

2013). 

Em relação ao histórico de partos, apesar do discreto relato de cesáreas entre 

as participantes, evidenciou-se que uma cesárea anterior não impossibilitou a 

ocorrência de parto normal em gestações futuras. Nos casos de uma cesárea prévia, é 

importante ressaltar para a gestante a possibilidade de escolher entre uma cesariana 

eletiva de repetição ou uma tentativa de parto normal. Tal decisão, normalmente, é 

permeada por uma série de considerações como o risco individual de ruptura uterina, 
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as chances de sucesso do parto vaginal, o acesso à assistência de saúde, os desejos 

pessoais e o que se espera do trabalho de parto e parto (KING, 2011). O mais 

importante nesses casos é o esclarecimento baseado nas melhores evidências 

científicas disponíveis.  

Um consenso estabelecido pelo National Institutes of Health no caso de parto 

vaginal após cesárea identificou o parto vaginal como uma opção razoável para 

inúmeras mulheres. Destaca-se que tanto o parto vaginal quanto a cesariana eletiva 

apresentam riscos e benefícios distintos para mãe e filho. Além disso, uma avaliação 

deve ser feita, com garantia de um processo decisório entre o profissional e a gestante 

(CUNNINGHAM et al., 2010). Nos Estados Unidos, por exemplo, cesáreas de repetição 

foram responsáveis por 30,9% de todos os partos ocorridos por essa via entre 2002 e 

2008 (ZHANG et al., 2010). Assim, disponibilizar a possibilidade de um parto vaginal 

após cesárea, com base em avaliação criteriosa, pode contribuir para a redução das 

taxas de parto cesáreo. 

Em termos das perdas fetais (17,83%), estas apresentaram-se inferiores aos 

percentuais obtidos em pesquisa sobre a prevalência desse evento de forma voluntária 

no Brasil. Segundo o estudo, das 1.831 puérperas entrevistas, 482 (26,3%) relataram 

histórico de perda fetal espontânea (MACHADO et al., 2013). Vale salientar que o 

questionamento sobre o aborto causou em algumas puérperas certo desconforto, 

mesmo quando tratava-se de um aborto espontâneo, o que era enfatizado pela 

puérpera como forma de se resguardar. Essa reação pode ser explicada pelo fato de o 

aborto voluntário ser considerado crime no Brasil, salvo em casos praticados por 

médico, nos quais não existe outro modo de salvar a vida da mãe ou quando a gravidez 

decorre de estupro (BRASIL, 1940). 

No que se refere aos baixos percentuais de óbitos infantis, isso reflete o 

empenho de entidades internacionais e do governo brasileiro, no intuito de reduzir a 

mortalidade infantil no país. Dentre algumas iniciativas, destaca-se o Pacto pela 

Redução da Mortalidade Infantil na Região Nordeste e Amazônia Legal, instituído pelo 

governo federal visando reduzir as desigualdades entre as regiões (GARCIA; 

SANTANA, 2011). Um estudo sobre mortalidade infantil no Brasil, desenvolvido entre 

2000 e 2009, demonstrou que ocorreu redução da taxa de mortalidade infantil em todas 
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as unidades federativas do país, com decréscimo anual no período de 4,7%, ficando a 

Região Nordeste com o melhor resultado (6%). Dentre os seus estados, o Rio Grande 

do Norte foi um dos que apresentou decréscimo superior a 6%, contribuindo assim para 

um melhor desempenho dessa região frente às demais (FRIAS et al., 2013). 

No âmbito da assistência pré-natal, o Ministério da Saúde (2012) preconiza a 

realização de no mínimo seis consultas, com início preferencialmente no primeiro 

trimestre da gestação. Entende-se que uma assistência pré-natal adequada envolve 

identificação e intervenção de potenciais situações de risco, sistema articulado de 

regulação dos leitos obstétricos, bem como atendimento qualificado durante o parto. 

Isso posto, apesar de a existência de puérperas com relato de não realização 

do pré-natal, o fato da maioria ter recebido esse tipo de assistência representa 

importante avanço em termos de cobertura. Um estudo nacional de base populacional, 

Nascer no Brasil, realizado entre 2011 e 2012, demostrou que em nível nacional esse 

tipo de assistência foi prestada a 98,7% das puérperas entrevistas. Na Região Nordeste 

o percentual foi igual a 98,5%, resultados próximos aos encontrados no presente 

estudo (VIELLAS et al., 2014). 

Entretanto, uma cobertura praticamente universal não é sinônimo de assistência 

adequada. Isso pode ser comprovado ao se verificar que pouco mais da metade das 

puérperas realizou sete consultas ou mais e cerca de 72% iniciaram precocemente o 

acompanhamento pré-natal. Outros estudos desenvolvidos no Brasil também 

evidenciaram percentuais denotando a necessidade de melhorias para esses dois 

componentes (COUTINHO et al., 2010; MARTINELLI et al., 2014; CESAR et al., 2012). 

Os pré-natais de gestantes de risco habitual, no âmbito do SUS, são 

normalmente desenvolvidos nas unidades básicas de saúde, conforme visto nesta 

pesquisa. Esses espaços contam com agentes comunitários de saúde, técnicos de 

enfermagem, enfermeiros, médicos e dentistas que juntos integram a equipe de saúde 

responsável por prestar um atendimento integral, com foco na promoção da saúde e 

prevenção de agravos (BRASIL, 2012c). 

Desse modo, para além dos padrões mínimos preconizados em cada 

componente, é preciso levar em consideração a qualidade da assistência que é 

fornecida. Quando realizada de forma precoce e considerando-se as intervenções 



79 
 

necessárias a esse período, a possiblidade de desfechos seguros é maior. Assim, cabe 

aos profissionais da rede básica de saúde primar pelas boas práticas na assistência 

pré-natal e assegurar um atendimento com maior nível de qualidade possível 

(FIGUEIREDO et al., 2013a). 

A diferença observada quanto ao local do pré-natal, com maior percentual de 

outros locais (clínicas particulares ou conveniadas a plano de saúde) para a 

maternidade B, sugere a influência de aspectos como a renda familiar, por exemplo, 

maior no caso das puérperas atendidas nessa maternidade. Estudo comparando a 

assistência pré-natal em serviços públicos e privados identificou que a renda das 

puérperas atendidas na rede privada correspondia, aproximadamente, ao dobro das 

atendidas na rede pública (CESAR et al., 2012). 

A sala de parto, como era de se esperar, foi o local onde preferencialmente se 

deu a ocorrência do nascimento. Outros locais, sala de pré-parto e corredor, foram 

mencionados em virtude da ocupação das salas de parto por outras parturientes no 

período expulsivo. Este achado ressalta a insuficiência estrutural das unidades para 

lidar, por vezes, com uma demanda acima das suas possibilidades. 

Em termos de características dos recém-nascidos, os percentuais de 

prematuridade e o baixo peso foram menores em relação a outros estudos, os quais 

apresentaram valores superiores, em geral, a 7% para os dois aspectos analisados 

(CARVALHO et al., 2014; ROZÁRIO et al., 2013; NORONHA; TORRES; KALE, 2012). 

Entretanto, esses estudos incluíram também partos cesáreos, o que pode ter 

contribuído para percentuais mais elevados.  

Pesquisa comparando as características dos nascidos vivos de acordo com o 

local de nascimento, por exemplo, evidenciou menores índices de baixo peso (3,2%) e 

prematuridade (1,1%) no centro de parto normal, unidade responsável pelo atendimento 

de partos de risco habitual (SILVA et al., 2009). A importância desses percentuais 

refere-se ao fato de a prematuridade e baixo peso ao nascer corresponderem a fatores 

associados à mortalidade neonatal, como demonstrado na pesquisa Nascer no Brasil, 

na qual os óbitos neonatais, concentrados nas Regiões Nordeste e Sudeste do país, 

ocorreram entre prematuros (81,7%) e nascidos com baixo peso (82%) (LANSKY et al., 

2014). 
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O Apgar configura-se como um método utilizado para avaliar as condições de 

vitalidade do recém-nascido após o parto (POSNER et al., 2014). Neste estudo, o baixo 

percentual de recém-nascidos com Apgar inferior a 7, especialmente no quinto minuto 

(1,27%), reflete boa adaptação à vida extrauterina nos primeiros minutos de vida. 

Ademais, também existe associação entre valores do Apgar inferiores a 7 e mortalidade 

neonatal (CHAVES; NASCIMENTO, 2014). 

 

 

6.2 Recomendações da WHO para assistência ao parto normal  

 

 

Os dados revelaram que, em geral, as práticas demonstradamente úteis e que 

devem ser estimuladas (categoria A) apresentaram melhores resultados na 

maternidade A, mas devem ser incentivadas em ambas as maternidades, 

principalmente para alguns itens avaliados. Em termos das práticas claramente 

prejudiciais ou ineficazes (categoria B) e práticas sem evidências suficientes ou 

utilizadas de modo inadequado (categorias C e D), algumas já não fazem parte da 

rotina das instituições. Entretanto, as que continuam a ser executadas apresentaram 

altos percentuais, sendo os maiores observados na maternidade B.  

 

 

6.2.1 Categoria A 

 

 

O oferecimento de líquidos por via oral no trabalho de parto ocorreu para menos 

da metade das puérperas, com piores resultados para a maternidade B. Todavia os 

resultados são superiores aos encontrados por uma pesquisa que avaliou a utilização 

das práticas da WHO em uma casa de parto no Sudeste do país, a qual identificou 

percentual de 39%. O referido estudo também considerou a possibilidade de alimentos 

sólidos e líquidos e, neste caso, o percentual elevou-se para 56,6% (SILVA et al., 

2013a). 
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Dentro dessa abordagem, revisão sistemática acerca da restrição de líquidos 

por via oral e alimentar durante o trabalho de parto, com cinco ensaios clínicos, 

envolvendo 3.130 mulheres, concluiu que não há benefícios ou malefícios associados a 

essa prática para mulheres com baixo risco de complicações: não houve diferenças 

estatisticamente significativas identificadas para nenhum dos desfechos avaliados 

quando comparadas as mulheres com restrição de líquidos e alimentos e aquelas que 

receberam alguma nutrição em trabalho de parto. Desse modo, tal prática não se 

justifica para o grupo analisado. Ademais, dada a ausência de pesquisas com mulheres 

que apresentem maior risco de complicações, inexistem evidências que apoiem a 

restrição (SINGATA; TRANMER; GYTE, 2013).  

A privacidade foi referida por grande parcela das puérperas. Todavia, esse 

resultado deve ser avaliado com cautela, pois era notável durante as respostas que 

para muitas puérperas a ausência de privacidade configurava-se algo inerente ao 

processo de parto e nascimento. Assim, mesmo diante dessa ocorrência, o seu ideário 

não permitia a real identificação, denotando a necessidade de investigações mais 

profundas sobre o que é privacidade para a puérpera no cenário do nascimento. 

Em contraste a esse resultado, uma investigação desenvolvida em uma 

maternidade escola identificou que apenas 15% das parturientes referiram ter 

privacidade (FIGUEIREDO et al., 2013b). Do ponto de vista dos profissionais, estudo 

realizado na Região Sul do país demonstrou que para eles a privacidade e a intimidade 

das parturientes eram respeitadas algumas vezes (43,8%) (SILVA et al., 2013b). Além 

disso, uma pesquisa de base populacional do Brasil identificou alguns fatores 

associados à maior privacidade durante o processo de parto e nascimento como 

escolaridade elevada, cesarianas, presença de acompanhante e fonte de pagamento 

privado (D’ORSI et al., 2014).  

Concernente à presença do acompanhante, resultados inferiores foram obtidos 

em pesquisa desenvolvida em nível de Brasil, onde obteve-se percentual igual a 75,5% 

para algum tipo de acompanhante durante a internação. Considerando-se as diferentes 

Regiões do país, a Centro-Oeste obteve o pior resultado (61,6%), seguida pela Norte 

(73,7%) e Nordeste (74,1%). Por outro lado, as Regiões Sul (80,5%) e Sudeste (77,6%) 

apresentaram os melhores resultados (DINIZ et al., 2014). Isso demonstra que 



82 
 

paulatinamente a presença do acompanhante durante o processo parturitivo começa a 

ser integrada como parte da rotina institucional nas maternidades investigadas. 

Uma revisão sistemática com 22 ensaios clínicos, envolvendo 15.288 mulheres, 

demonstrou que aquelas com apoio contínuo intraparto foram mais propensas ao parto 

vaginal espontâneo (RR: 1,08; IC95%: 1,04-1,12) e menos propensas à analgesia 

intraparto (RR:0,90; IC95%: 0,84-0,96), a comunicar insatisfação (RR: 0,69; IC95%: 

0,59-0,79), à cesariana (RR:0,78; IC95%: 0,67-0,91), ao parto vaginal instrumental 

(RR:0,90; IC95%: 0,85-0,96), à analgesia regional (RR: 0,93; IC95%: 0,88-0,99) e a 

recém-nascido com baixo índice de Apgar no 5º minuto (RR: 0,69; IC95%: 0,50-0,95). 

Além do mais, o trabalho de parto foi menor (MD -0,58horas; IC95%: -0,85 a -0,31). 

Desse modo, os autores concluíram que o apoio contínuo apresenta benefícios clínicos 

significativos, não apresenta prejuízos e, portanto, deve ser disponibilizado a todas as 

mulheres no processo parturitivo (HODNETT et al., 2013). 

Poucas mulheres realizaram questionamentos, mas as que o fizeram, em sua 

maioria, tiveram as dúvidas esclarecidas. Estudo relacionado à satisfação da mulher 

durante o processo parturitivo identificou que a clareza das explicações esteve 

associada ao nascimento nas Regiões Sudeste e Sul do Brasil, presença de 

acompanhante e fonte de pagamento privado. Quanto ao tempo para realização de 

perguntas, as mulheres com idade superior a 35 anos, da Região Sul, submetidas à 

cesariana, com acompanhante e fonte de pagamento privado, informaram ter mais 

tempo para a realização de questionamentos (D’ORSI et al., 2014). Assim, o 

fornecimento de explicações e informações às mulheres é algo fundamental para a 

compreensão desse momento, devendo esse item receber atenção especial dos 

prestadores de serviço. 

Em termos dos métodos não invasivos e não farmacológicos para alívio da dor, 

os resultados obtidos foram próximos aos encontrados em pesquisa desenvolvida em 

um hospital universitário no Sudeste do país. Os pesquisadores identificaram que 77% 

das parturientes fizeram uso de pelo menos um método não farmacológico, sendo 

banho de chuveiro o mais utilizado, situação também ocorrida nesta pesquisa 

(STANCATO; VERGÍLIO; BOSCO, 2011). Tal realidade demonstra a aceitação das 
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puérperas aos métodos não farmacológicos para alívio da dor no trabalho de parto, 

quando estão disponíveis em âmbito institucional. 

Estudo realizado com vista a sumariar a evidência de revisões sistemáticas 

sobre a eficácia e a segurança das intervenções não farmacológicas e farmacológicas 

para tratamento da dor no trabalho de parto, com 15 revisões Cochrane (255 estudos) e 

3 não Cochrane (55 estudos), concluiu que a maioria dos métodos não farmacológicos 

não são invasivos e parecem apresentar segurança à parturiente e ao seu filho. 

Entretanto a sua eficácia é incerta em virtude de evidência limitada de alta qualidade.   

Alguns métodos como imersão em água, massagem e relaxamento podem melhorar a 

dor do parto. Existe mais evidência para apoiar métodos farmacológicos, contudo estes 

causam mais efeitos adversos, a exemplo da analgesia peridural, que apresenta efetivo 

alívio da dor, porém causa aumento do parto vaginal instrumental. Assim, é preciso 

considerar as necessidades e circunstâncias de cada mulher (JONES et al., 2012). 

No monitoramento fetal, verificou-se apenas se houve ausculta cardíaca e isso 

foi relatado por praticamente todas as parturientes, ressaltando a importância dada 

pelos profissionais a esse procedimento, diferente do que ocorreu em estudo sobre a 

qualidade da assistência ao parto normal em uma cidade no Centro-Oeste do país, 

onde a ausculta não foi realizada em 29,1% dos casos (GIGLIO; FRANÇA, 

LOMOUNIER, 2011). A WHO (1996) preconiza a ausculta intermitente, entretanto, isso 

só poderia ser observado com uma análise mais criteriosa dos prontuários em busca de 

registros que evidenciassem a frequência de realização do monitoramento.  

O estímulo a posições não supinas, especificamente para o trabalho de parto, 

foi descrito por pouco mais da metade das puérperas, com melhores resultados na 

maternidade A. A respeito desse assunto, existem evidências claras de que a 

caminhada e posições verticais, em comparação com posições reclinadas ou cuidados 

no leito, possibilitam redução do tempo de trabalho de parto (MD -1,36; IC95%: -2,22 a -

0,51), risco de cesariana (RR: 0,71; IC95%: 0,54-0,94), necessidade de epidural (RR: 

0,81; IC95%: 0,66-0,99) e parecem não ter relação com o aumento de efeitos negativos 

para a mãe e filho. Entretanto, considerando-se que a qualidade metodológica dos 

ensaios era variável (25 ensaios clínicos - 5.218 mulheres), os autores recomendam 

que as mulheres com risco habitual devem ser informadas sobre os benefícios 
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associados à posição vertical, e estimuladas a assumir a posição que melhor se adapte 

às suas necessidades (LAWRENCE et al., 2013). 

O partograma praticamente não fez parte da realidade institucional das 

maternidades avaliadas, apenas existindo em baixo percentual na maternidade A por 

ocasião da presença de estudantes de medicina, que sob orientação do professor 

fazem uso desse recurso para monitorar o progresso do trabalho de parto. 

Diferentemente do observado, estudo desenvolvido em maternidades escola situadas 

na Região Nordeste do Brasil encontrou frequência de 42% quanto ao uso do 

partograma (BARROS; VERÍSSIMO, 2011). Por sua vez, Giglio, França e Lamounier 

(2011) identificaram o uso do partograma para 28,5% dos partos avaliados. 

No contexto dessa abordagem, as atuais evidências disponíveis não permitem 

uma recomendação em caráter de rotina do partograma. Nesse sentido, as autoras da 

revisão sistemática, ao considerarem sua ampla aceitação, recomendaram que o seu 

uso deva ser determinado localmente, até o surgimento de evidências mais fortes. 

Cabe ressaltar que foram incluídos seis ensaios clínicos (7.706 mulheres) e apenas 

dois compararam o uso e o não uso dessa ferramenta. Os demais avaliaram diferentes 

tipos de partogramas: o grupo de partrograma com linha de ação de quatro horas em 

comparação com o de três horas apresentou menor taxa de cesárea (RR: 1,70; IC95%: 

1,07-2,70); partograma com fase latente obteve menor taxa de cesariana (RR: 2,45; 

IC95%: 1,72-3,50) quando comparado ao sem fase latente (LAVENDER; HART; 

REBECA, 2013). Isso posto, e considerando-se a influência dessa ferramenta para 

redução das taxas de cesarianas, bem como o contexto da realidade brasileira com 

elevados índices dessa cirurgia, entende-se que ela deve ser incentivada nas 

instituições avaliadas. 

O contato pele a pele entre mãe e filho relatado nas duas maternidades foi 

superior ao encontrado em pesquisa que avaliou essa prática no Brasil (41,9% para 

partos vaginais).   Ao compararem-se os tipos de parto, os recém-nascidos por via 

vaginal apresentaram maior chance de terem esse contato em relação à cesariana (OR: 

4,89; IC95%: 4,02-5,98). Do mesmo modo, o estímulo à amamentação na primeira hora 

de vida também foi superior (78,34%). Os autores da pesquisa nacional obtiveram 

percentual igual a 59,2% para essa prática, com maior chance de sua ocorrência nos 
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partos vaginais (OR: 2,64; IC95%: 2,25-3,10) (MOREIRA et al., 2014). Esses resultados 

estão associados à adaptação dos recém-nascidos do presente estudo a vida 

extrauterina, condição que favorece o desenvolvimento dessas intervenções. Além 

disso, pode ser reflexo do fato de ambas as maternidades serem hospitais Amigos da 

Criança.  

De acordo com essa iniciativa, em seu passo número 4, deve ocorrer contato 

cutâneo precoce entre mãe e filho de forma imediata após o parto por no mínimo uma 

hora, além de estímulo a amamentação. A recomendação mencionada estipula que no 

mínimo 80% das puérperas entrevistadas devem referir à realização dessas práticas 

durante o processo de avaliação institucional (BRASIL, 2008). 

Uma revisão sistemática sobre contato cutâneo precoce entre mães e recém-

nascidos saudáveis (34 ensaios clínicos - 2.177 duplas) evidenciou, por exemplo, que 

essa intervenção pode trazer benefícios relacionados à amamentação, como maior 

probabilidade de aleitamento materno entre 1 e 4 meses após o nascimento (RR: 1,27; 

IC95%:1,06-1,53) e não apresenta a curto ou longo prazo efeitos negativos visíveis 

(MOORE et al., 2012).  

Quanto ao acolhimento (92,36%), resultados inferiores foram obtidos no estudo 

de Figueiredo et al. (2013b), onde 78% das puérperas referiram terem sido bem 

acolhidas. O acolhimento, de acordo com a Política Nacional de Humanização, 

compreende “recepção do usuário, desde sua chegada, responsabilizando-se 

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

preocupações [...] garantindo atenção resolutiva e a articulação com os outros serviços 

de saúde [...]” (BRASIL, 2006b, p.35). Assim, entende-se que esse componente 

configura-se como um aspecto relevante para o processo de avaliação da qualidade do 

serviço, principalmente quando expressa a visão do usuário. 

No âmbito da Rede Cegonha, dentre as suas diretrizes, consta a garantia do 

acolhimento e classificação de risco, qualificação do acesso e assistência. Nessa 

perspectiva, o acolhimento é entendido como um processo que permeia os diferentes 

espaços da rede assistencial de saúde. Isto inclui os profissionais e a necessidade de 

construção de mecanismos capazes de permitir uma escuta qualificada frente às 

singularidades da gestante. Cabe ressaltar que o ato de acolher não se reduz a um 
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comportamento bondoso oriundo de alguns profissionais, tampouco uma reorganização 

física do serviço ou instituição de uma triagem de atendimento, pois quando assim 

desenvolvido distancia-se dos seus reais propósitos (BRASIL, 2014).  

 Em consonância com as recomendações da WHO (1996) sobre o respeito 

quanto à escolha da mulher pelo local de parto, a Rede Cegonha preconiza a existência 

de vinculação entre a gestante e a rede assistencial desde o período do pré-natal, 

incluindo a maternidade prevista para a realização do parto (BRASIL, 2014). Ademais, a 

Lei n. 11.634, de 27 de dezembro de 2007, assegura o direito a vinculação à 

maternidade onde a gestante receberá atendimento no SUS (BRASIL, 2007).  No 

entanto, pouco mais da metade das puérperas entrevistadas tiveram a oportunidade de 

escolher a instituição na qual o parto seria realizado, refletindo o desrespeito a esse 

direito. Por sua vez, as que não tiveram a possibilidade de escolha ficaram mais 

tendentes a peregrinar por várias instituições e se expor aos inúmeros riscos 

associados a essa problemática, considerando a possibilidade de ausência de 

vinculação.  

 

 

6.2.2 Categoria B, C e D 

 

 

A utilização do enema e da tricotomia não foi identificada em nenhuma das 

maternidades avaliadas, demonstrando que esses procedimentos foram definitivamente 

eliminados da rotina de práticas obstétricas institucionais. Porém, sobre a tricotomia, 

apesar de o procedimento não ser realizado nas maternidades, as entrevistadas 

referiram tê-lo feito em suas residências, demonstrando ser algo culturalmente instituído 

e aceito pelas mulheres. Estudos como o de d’Orsi et al. (2005), com coleta de dados 

entre 1998 e 1999, identificou para partos vaginais em maternidades públicas e 

privadas realização de enema (17% e 38,4%) e tricotomia (63,3% e 41,1%). No 

Canadá, pesquisa desenvolvida entre 2005 e 2006 apresentou percentuais de 5,4% e 

19,1% para enema e tricotomia respectivamente (CHALMERS et al., 2009).  
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Sobre o enema, revisão sistemática com quatro ensaios clínicos, com 1.917 

mulheres, concluiu que não existe benefício em termos de taxa de infecção puerperal 

(RR: 0,66; IC95%: 0,42-1,04) e infecção neonatal (RR: 3,16; IC95%: 0,50-19,82). Do 

mesmo modo, não se identificou diferenças significativas quanto à laceração perineal e 

duração média do trabalho de parto. Assim, o seu uso rotineiro é desencorajado 

(REVEIZ; GAITÁN; CUERVO, 2013).  

Para a tricotomia de rotina na admissão do trabalho de parto, revisão 

sistemática analisando três ensaios clínicos, com 1.039 mulheres, mostrou não haver 

diferença quanto a morbidade febril materna (OR: 1,16; IC95%: 0,70-1,90), infecção da 

ferida perineal (OR: 1,52; IC95%:0,79-2,90) e deiscência da ferida perineal (OR: 0,13; 

IC95%: 0,00-6,70). Então os autores concluíram que não existe evidência para 

recomendar essa prática (BASEVI; LAVENDER, 2000). Nesse sentido, com as 

recomendações das pesquisas desenvolvidas nos últimos anos, o enema e a tricotomia 

progressivamente foram excluídas da rotina de procedimentos obstétricos. 

A infusão intravenosa no trabalho de parto esteve presente em ambas as 

maternidades com piores percentuais para a B. Entretanto, resultados superiores foram 

encontrados, considerando-se a abrangência nacional (73,8%) e Região Nordeste 

(71,5%) (LEAL et al., 2014). A sua indicação, normalmente, está relacionada à 

hidratação e suporte nutricional e a uma possível redução do tempo de trabalho de 

parto. Contudo, revisão sistemática sobre essa prática em mulheres nulíparas com risco 

habitual (9 ensaios clínicos - 1.781 mulheres) demonstrou a inexistência de evidências 

robustas para recomendá-la (DAWOOD; DOWSWELL; QUENBY, 2013). 

Acerca do parto em posição supina, tal posição é adotada como rotina nas duas 

maternidades. No Brasil, em estudo considerando todas as Regiões do país, tal posição 

esteve presente em 91,7% dos partos de risco habitual avaliados (LEAL et al., 2014). 

Todavia, quando outras posições estão disponíveis, como no estudo de Silva et al. 

(2013a), as mulheres tendem a assumi-las, a exemplo da semissentada (82,3%) e a 

lateral (16,0%).  

O parto em posição vertical, conforme apresentado por Gayeski e Brüggemann 

(2009), é visto pelas puérperas como um modo de participação ativa, sendo uma 

posição mais cômoda e que facilita o nascimento do bebê. Ao contrário, a posição 
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supina, por exemplo, dificulta a movimentação, aumenta o sofrimento e as intervenções 

obstétricas. Uma revisão de literatura sobre o assunto demonstrou benefícios físicos e 

psicológicos associados à mulher que tem a possibilidade de assumir posições verticais 

(PRIDDIS; DAHLEN; SCHIMIED, 2012). 

As evidências são inconclusivas sobre o assunto, e, portanto, a mulher deve 

assumir a posição de maior conforto para si (KEMP et al., 2013). Desse modo, é 

imperativo que, no contexto institucional avaliado, as mulheres sejam orientadas sobre 

riscos e benefícios de outras posições e tenham a opção de fazer uma escolha 

informada quanto à posição mais conveniente para elas e não para o profissional que 

as assiste. 

Sobre o uso de ocitocina no trabalho de parto, Leal et al. (2014) identificou 

percentual de 38,2% para partos de risco habitual no Brasil, sendo maior no Sudeste 

(47,2%), Sul (46,1%) e Nordeste (30,9%), resultados inferiores aos encontrados na 

maternidade B. Isso demonstra ser esta uma prática amplamente utilizada no cotidiano 

dos serviços obstétricos investigados, fazendo-se necessário o desenvolvimento de 

outras pesquisas sobre a real necessidade de indicação. 

Revisão sistemática com oito ensaios clínicos (1.338 mulheres) sobre o uso de 

ocitocina em comparação com nenhum tratamento ou tratamento tardio para o 

progresso lento na primeira etapa do trabalho de parto, demonstrou que não houve 

diferença nas taxas de cesarianas (RR: 0,84; IC95%: 0,36-1,96 e RR: 0,88; IC95%: 

0,66-1,19) ou parto vaginal instrumental (RR: 1,04; IC95%: 0,45-2,41 e RR: 1,17; 

IC95%: 0,72-1,88) em ambas as comparações. O uso precoce do medicamento 

resultou em hiperestimulação uterina com mudanças na frequência cardíaca fetal (RR: 

2,51; IC95%: 1,04-6,05) e reduziu a média de duração do trabalho de parto (MD -2,20; 

IC95%:-3,29 a -1,10). Desse modo, concluiu-se que, embora a redução do trabalho de 

parto para algumas mulheres seja importante, se o objetivo for a redução das 

cesarianas, outros aspectos devem ser considerados (BUGG; SIDDIQUI; THORNTON, 

2013). 

Referente à pressão no fundo uterino, Leal et al. (2014) identificou percentuais 

de 37,3% para essa manobra em parturientes com risco habitual no Brasil, tendo as 

Regiões Centro-Oeste (45,5%) e Nordeste (40,6%) obtido os piores resultados, o que 
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demonstra valores acima dos identificados no presente estudo (22,29%). Acerca desse 

assunto, estudo sobre os efeitos da manobra de Kristeller para o assoalho pélvico 

evidenciou que tal intervenção não modificou a funcionalidade do assoalho pélvico, 

entretanto aumentou as taxas de episiotomia (66% contra 25,3%, p<0,0001) 

(SARTORE et al., 2012). Uma revisão sistemática concluiu que não existe evidência 

disponível para a realização de afirmações quanto a benefícios ou malefícios dessa 

manobra (VERHEIJEN; RAVEN; HOFMEYR, 2009). Isso posto, tendo em vista os 

percentuais de episiotomia observados, especialmente na maternidade B, a frequência 

de realização da pressão no fundo uterino deve ser revista como forma de minimizar 

eventuais danos à saúde materna e fetal. 

A analgesia peridural não faz parte da rotina de procedimentos de nenhuma das 

maternidades investigadas. No Brasil, o uso dessa prática foi de 31,5% para partos de 

risco habitual, estando mais presente nas Regiões Centro-Oeste (39,3%) e Sudeste 

(34,9%) (LEAL et al., 2014). No estudo de Pádua et al. (2010) para  mulheres 

multíparas, houve associação entre cesariana e o recebimento de anestesia peridural 

ou raquimedular (RP: 2,11; IC95%: 1,62-2,75; p=0,007). Revisão sistemática com 38 

ensaios clínicos, envolvendo 9.658 mulheres, identificou que a analgesia peridural 

parece apresentar eficácia na redução da dor durante o parto (DM: -3,36; IC95%: -5,41 

para -1,31), mas aumenta a chance de um parto instrumental (RR:1,42; IC95%: 1,28-

1,57) (ANIM-SOMUAH; SMYTH; JONES, 2011). 

No que concerne aos exames vaginais, Shepherd e  Cheyne (2013), ao avaliar 

a sua frequência em um hospital escocês, evidenciou que 75,52% das mulheres 

tiveram 3 ou mais exames vaginais durante o trabalho de parto, com média de 2,9±1,5, 

e variação entre 1 e 7 toques, sendo a média próxima à obtida na presente investigação 

(3,09±1,91). Em relação ao quantitativo de profissionais a efetuarem o exame, em 

Goiânia, Brasil, 65,9% das parturientes foram avaliadas por mais de um prestador de 

serviço (GIGLIO; FRANÇA; LAMOUNIER, 2011), percentual próximo ao encontrado 

para a maternidade B (66,00%).  

Estudo de revisão sistemática sobre exames vaginais de rotina para avaliar o 

progresso do trabalho de parto não encontrou evidências para apoiar ou rejeitar o uso 

rotineiro desse exame durante o parto (DOWNE et al., 2013). Diante da falta de 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871519212000169
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871519212000169
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evidências, deve-se considerar que os exames vaginais são procedimentos invasivos, 

desconfortáveis, e em alguns casos provocam dor (BORDERS et al., 2012). Assim, 

essa prática deve ocorrer quando realmente for necessária e trouxer benefícios clínicos 

para o monitoramento do progresso do trabalho de parto. 

Por fim, o percentual de epsiotomia obtido (50,64%) foi semelhante ao 

encontrado por Leal et al. (2014) para o Brasil (56,1%), com maior frequência nas 

Regiões Centro-Oeste (69,2%) e Sul (62,9%) do país. A Região Nordeste obteve 

52,5%. As evidências científicas (revisão sistemática com oito ensaios clínicos e 5.541 

mulheres) demonstraram que uma política de episiotomia restritiva em comparação com 

sua execução em caráter de rotina parece apresentar uma série de benefícios, como 

menos trauma perineal grave (RR: 0,67; IC95%: 0,49-0,91), sutura (RR: 0,71; IC95%: 

0,61-0,81) e complicações na cicatrização (RR: 0,69; IC95%: 0,56-0,85). Entretanto, 

houve aumento do trauma perineal anterior com episiotomia restritiva (RR: 1,84; IC95%: 

1,61-2,10) (CARROLI; MIGNINI, 2009).  

Os resultados de uma coorte com 400 mulheres que tiveram parto vaginal em 

uma maternidade escola no Nordeste do Brasil comprovaram a obtenção de taxa nula 

de episiotomia com alto percentual de períneo intacto (56%), redução da necessidade 

de sutura (23%) e ausência de lacerações graves (3º e 4º graus) (AMORIM et al., 

2014). Desse modo, considerando os percentuais identificados nas duas maternidades 

avaliadas, é preciso reconsiderar a frequência com que esta prática ocorre, com vista à 

redução dos danos físicos e emocionais que é capaz de produzir na mulher. 

 

 

6.3 Avaliação da qualidade da assistência ao parto normal 

 

 

Sobre o fato da porcentagem de mulheres com trabalho de parto induzido ou 

submetidas à cesariana eletiva, percentuais superiores foram encontrados em estudos 

que utilizaram a mesma metodologia de avaliação no Camboja (18,6%), Suécia (16,5%) 

e em Goiânia, Brasil (31,7%) (SANDIN-BOJÖ et al., 2012; SANDIN-BOJÖ; KVIST, 

2008; GIGLIO; FRANÇA LAMOUNIER, 2011). 
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Nesse sentido, percebe-se que apesar de o parto vaginal espontâneo ter sido 

planejado para 88,63% parturientes ele ocorreu de fato em 65,67% dos casos. Esses 

resultados levantam questionamentos sobre o gerenciamento do trabalho de trabalho 

de parto e a questão das cesarianas. A WHO (1985) destacou que não existe 

justificativa para percentuais superiores a 15% de cesarianas.  

Entretanto, observam-se valores acima do preconizado em diversas partes do 

mundo. Estudo sobre as desigualdades no uso da cesariana em 137 países mostrou 

que 69 apresentavam taxas superiores a 15%, dentre eles o Brasil com 45,9% de 

cesarianas (GIBBONS et al., 2012). A saúde suplementar exibe resultados ainda mais 

alarmantes, pois quase 90% dos partos ocorrem por esta via (DOMINGUES et al., 

2014). Desse modo, reconhece-se a necessidade de investigações específicas quanto 

aos fatores contribuintes para a realização de cesarianas de urgência. 

A assistência por um profissional de saúde prestada em todos os partos 

também foi encontrada no estudo desenvolvido no Camboja e em Goiânia. A Suécia 

apresentou percentual de 99,9%. Diferenças foram observadas em termos do principal 

prestador de assistência quando se considera a realidade brasileira e os outros locais 

investigados com esses indicadores: no Camboja (63%) e na Suécia (72,4%) destacou-

se a figura da midwife; por sua vez em Goiânia (95,8%), assim como no presente 

estudo, predominou a figura do médico (SANDIN-BOJÖ et al., 2012; SANDIN-BOJÖ; 

KVIST, 2008; GIGLIO; FRANÇA LAMOUNIER, 2011).  Esses percentuais evidenciam a 

existência de um modelo assistencial ao parto predominantemente medicalizado nas 

realidades investigadas e que traz sérias implicações para o campo obstétrico, 

decorrente, em especial, do excesso de intervencionismo praticado. 

Uma revisão sistemática sobre modelos de assistência ao parto com midwifes  

(13 ensaios clínicos – 16.242 mulheres) identificou que nesses casos havia menor 

propensão a analgesia regional (RR: 0,83; IC95%: 0,76-0,90), episiotomia (RR: 0,84; 

IC95%: 0,76-0,92)  e parto instrumental (RR: 0,88; IC95%: 0,81-0,96). Do mesmo modo, 

as parturientes eram mais propensas à não utilização de analgesia intraparto/anestesia 

(RR: 1,16; IC95%: 1,04-1,31), parto vaginal espontâneo (RR: 1,05; IC95%: 1,03-1,08) e 

à assistência por uma midwife conhecida (RR: 7,83; IC95%: 4,15-14,80) (SANDALL et 

al., 2013). Ressalta-se que mulheres de alto risco devem ter a assistência médica e 
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hospitalar assegurada como forma de identificar e tratar precocemente possíveis 

complicações (PORTO; AMORIM; SOUZA, 2010). 

Quanto à média obtida no índice de Bologna (2,07; ±0,74), resultado inferior foi 

obtido em Goiânia (1,04; IC95%: 0,9-1,1) e superior na Suécia (3,81; ±0,8), o que reflete 

claramente as diferenças nos modelos assistenciais adotados por países desenvolvidos 

e subdesenvolvidos. Além do mais, assim como nas maternidades avaliadas, no 

Camboja o principal item que levou à perda de pontos no índice de Bologna, o qual 

variou de 0 a 4, foi a ausência de parto em posição não supina. Igualmente, na Suécia, 

o mesmo ocorreu, entretanto existe grande diferença no percentual obtido (34,7%) 

(SANDIN-BOJÖ et al., 2012; SANDIN-BOJÖ; KVIST, 2008; GIGLIO; FRANÇA 

LAMOUNIER, 2011). 

Assim, depreende-se a necessidade de melhorias e readequação do modelo 

obstétrico vigente, haja vista a pouca adequação evidenciada em diversos aspectos 

avaliados. Apesar de alguns avanços obtidos, é preciso considerar que muitas práticas 

devem ser revistas como forma de melhorar a qualidade da assistência prestada, as 

quais devem estar em conformidade com as melhores evidências científicas 

disponíveis. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

A assistência prestada durante o processo de parto e nascimento nas 

maternidades investigadas apresenta-se inadequada, conforme resultados 

demonstrados e critérios de avaliação utilizados como parâmetro, o que leva a 

aceitação da hipótese alternativa. Ademais, constatou-se que a maternidade A obteve, 

de modo geral, melhor qualidade na assistência quando comparada à maternidade B, o 

que leva a aceitação da hipótese alternativa. Entretanto, entende-se que a avaliação de 

forma isolada não é capaz de promover melhorias no âmbito institucional. Todavia, 

quando associada ao processo de planejamento, o qual deve ter como base as 

informações produzidas no processo avaliativo, verdadeiras mudanças poderão ocorrer. 

Para isso, inicialmente é preciso considerar as principais fragilidades encontradas 

dentro de cada aspecto avaliado pelo estudo. 

Sobre as características das puérperas, sugere-se atenção especial aos 

atendimentos daquelas oriundas de outros municípios, principalmente aqueles 

localizados distantes da capital. Isso se deve à necessidade de rastrear as deficiências 

na rede assistencial que levam à transferência dessas puérperas. Como visto 

anteriormente, quando esse deslocamento é realizado de modo desarticulado, implica 

em sérias consequências para a saúde materna e fetal, bem como impacta na 

qualidade do serviço que assiste a parturiente. 

 Por sua vez, as práticas integrantes da categoria A precisam ser cada vez mais 

estimuladas, principalmente na maternidade B, como o uso do partograma, o 

oferecimento de líquidos e o estímulo a posições não supinas. De forma articulada, a 

assistência pré-natal necessita assegurar a existência de vinculação entre as gestantes 

e a maternidade na qual provavelmente o parto ocorrerá. Ao contrário, as práticas 

presentes nas demais categorias devem ser revistas, como o parto em posição de 

litotomia, o uso de ocitocina no trabalho de parto, toque vaginal realizado por mais de 

um examinador e a ocorrência de episiotomia. 

As evidências científicas existem não para determinar condutas, mas para 

orientar práticas dentro de cada contexto. Da mesma forma, a assistência obstétrica 
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não pode continuar a pautar o conjunto de suas ações em preferências profissionais. 

Assim, a necessidade de aproximar a ciência da prática é cada vez mais urgente, como 

modo de garantir uma assistência de qualidade e com menor possibilidade de danos.  

Nesse caminhar, é preciso que os profissionais integrantes da obstetrícia, 

sobretudo enfermeiros e médicos, busquem aprimoramento profissional para 

desenvolver suas atividades assistenciais em consonância com as políticas públicas de 

saúde e as evidências científicas. Desse modo, é imprescindível que a enfermagem 

aproxime suas condutas das evidências científicas produzidas nessa área com vistas a 

consolidar a prática profissional e contribuir para uma assistência obstétrica de melhor 

qualidade. Igualmente, a gestão local deve garantir as condições necessárias para que 

essa mudança se processe. 

Como limitações do estudo, tem-se o fato de a avaliação contemplar apenas a 

assistência prestada durante o parto normal sob o ponto de vista da puérpera. Assim, 

sugerem-se novas investigações que contemplem os aspectos estruturais e que levem 

em consideração a visão dos profissionais de saúde. Contudo, as informações 

produzidas podem ser utilizadas para reorientação de práticas e rotinas institucionais. 

Os desafios no campo obstétrico são inúmeros, mas romper com um sistema 

que por muito tempo causou danos às mulheres e seus filhos, sejam de ordem física ou 

psicológica, advindos de intervenções muitas vezes desnecessárias e sem 

fundamentação científica, é um compromisso a ser assumido por cada profissional. 

Traduz-se, ainda, em uma questão ética, de princípios e valores a serem respeitados. 

Para tanto, os obstáculos presentes neste contexto precisam ser superados em busca 

de um modo de nascer humanizado. 
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APÊNDICE A - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS A 

 
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS A  - ENTREVISTA COM A PUÉRPERA 

HOSPITAL: DATA: HORA (INÍCIO): Nº 

    
I – INFORMAÇÕES SOCIODEMOGRÁFICAS 

I.1 QUAL É A IDADE DA SENHORA?  ANOS 

 99. NR 

I.2 QUAL A COR DA SUA PELE?  1. BRANCA 

 2. PRETA 

 3. AMARELA 

 4. PARDA 

 5. INDÍGENA 

 99. NR 

I.3 QUAL O SEU MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA?  1. NATAL 

 2. OUTRO:__________ 

 99. NR 

I.4 QUANTOS ANOS A SENHORA ESTUDOU?  ANOS COMPLETOS 

 99. NR 

I.5 QUAL O SEU ESTADO CIVIL?  1. SOLTEIRA 

 2. CASADA 

 3. DIVORCIADA 

 4. VIÚVA 

 5. UNIÃO CONSENSUAL 

 99. NR 

I.6 QUAL A SUA PROFISSÃO?  

 99. NR 

I.7 QUAL A SUA RENDA FAMILIAR EM SALÁRIOS MÍNIMOS (R$724,00)?  SALÁRIOS MÍNIMOS 

 99. NR 

I.8 QUAL A SUA RELIGIÃO?  

 99. NR 

 
II – ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS 

II.1 QUANTAS VEZES A SENHORA ENGRAVIDOU?   

 99. NR 

II.2 QUANTOS PARTOS A SENHORA TEVE (NÃO CONSIDERAR OS ABORTOS)?  1. VAGINAL  

2. CESÁREO  

3. FÓRCEPS  

 99. NR 

II.3 QUANTOS ABORTOS A SENHORA TEVE?   

 99. NR 

II.4 QUANTOS FILHOS VIVOS A SENHORA TÊM?   

 99. NR 

II.5 
 
 

ALGUM FILHO MORREU APÓS O NASCIMENTO?  1. SIM. QUANTOS?________ (VÁ PARA A 
QUESTÃO II.6) 

 2. NÃO (VÁ PARA AQUESTÃO II.8) 

 99. NR (VÁ PARA AQUESTÃO II.8) 

II.6 QUANTO TEMPO ELE(S) VIVEU/VIVERAM? (VÁ PARA A QUESTÃO II.7) 

 99. NR (VÁ PARA A QUESTÃO II.7) 

II.7 A SENHORA SABE DE QUE O(S) SEU(S) FILHO(S) MORREU/MORRERAM? (VÁ PARA A QUESTÃO II.8) 

 99. NR (VÁ PARA A QUESTÃO II.8) 

II.8 
 

A SENHORA FEZ PRÉ-NATAL (CONSIDERAR ÚLTIMA GESTAÇÃO)?  1. SIM (VÁ PARA A QUESTÃO II.9) 

 2. NÃO (VÁ PARA A QUESTÃO III.1) 

 99. NR (VÁ PARA A QUESTÃO III.1) 

II.9 ONDE A SENHORA FEZ O PRÉ-NATAL?  1. HOSPITAL PÚBLICO 

 2. POSTO DE SAÚDE/UBS 

 3. CLÍNICA PARTICULAR 

 4. CLÍNICA PARTICULAR CONVENIADA A PLANO 
DE SAÚDE 

 99. NR 

 
II.10 

COM QUANTOS MESES DE GRAVIDEZ A SENHORA ESTAVA QUANDO INICIOU O 
PRÉ-NATAL? 

  

 99. NR 

II.11 A SENHORA FOI A QUANTAS CONSULTAS NO PRÉ-NATAL? (CONFIRMAÇÃO NO 
CARTÃO DA GESTANTE) 

  

 99. NR 

    
III – PARTO  

III.1 IDADE GESTACIONAL (PRONTUÁRIO)   

III.2 DATA DO PARTO (PRONTUÁRIO)   

III.3 HORÁRIO DO PARTO (PRONTUÁRIO)   

III.4 EM QUE LOCAL DA MATERNIDADE O SEU PARTO OCORREU?  1. SALA DE PARTO 

 2. SALA DE PRÉ-PARTO 

 3. OUTRO LOCAL:___________ 

 99. NR 

III.5 A SENHORA RECEBEU ASSISTÊNCIA DE UM PROFISSIONAL DE SAÚDE DURANTE O  1. SIM (VÁ PARA A QUESTÃO III.5) 
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PARTO?  2. NÃO (VÁ PARA A QUESTÃO IV.1) 

 99. NR (VÁ PARA A QUESTÃO IV.1) 

III.6 QUAL (IS) FOI/FORAM O(S) PROFISSIONAL(IS) QUE ESTEVE/ESTIVERAM 
ACOMPANHANDO SEU PARTO? 

 

 1. ENFERMEIRO 

 2. MÉDICO 

 3. TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 4. ESTUDANTE DE ENFERMAGEM 

 5. ESTUDANTE DE MEDICINA 

 6. OUTRO:______________ 

 7. NSI 

 99. NR 

III.7 EM QUE POSIÇÃO A SENHORA PARIU SEU FILHO?  1. DEITADA DE COSTAS 

 2. DEITADA DE LADO 

 3. SENTADA 

 4. DE CÓCORAS 

 5. EM PÉ 

 6. OUTRA:_______________ 

 99. NR 

III.8 APGAR (PRONTUÁRIO)   

III.9 PESO DO RECÉM-NASCIDO (PRONTUÁRIO)   

    
IV - CATEGORIA A (PRÁTICAS DEMONSTRADAMENTE ÚTEIS E QUE DEVEM SER ESTIMULADAS) 

IV.1 FOI OFERECIDO LÍQUIDO (CHÁ, SUCO, ÁGUA) PARA QUE A SENHORA BEBESSE 

DURANTE O TRABALHO DE PARTO E PARTO? 

 1. SIM 

 2. NÃO 

 99. NR 

IV.2 A SENHORA SE SENTIU BEM DURANTE O TRABALHO DE PARTO QUANTO A SUA 
PRIVACIDADE? 

 1. SIM 

 2. NÃO 

 99. NR 

IV.3 A SENHORA TEVE A PRESENÇA DE UM ACOMPANHANTE DE SUA ESCOLHA 
DURANTE O TRABALHO DE PARTO E PARTO? 

 1. SIM (VÁ PARA A QUESTÃO IV.4) 

 2. NÃO (VÁ PARA A QUESTÃO IV.5) 

 99. NR (VÁ PARA A QUESTÃO IV.5) 

IV.4 QUEM FOI O SEU ACOMPANHANTE?  1. COMPANHEIRO 

 2. MÃE 

 3. AMIGO (A) 

 4. OUTRO: ____________ 

 99. NR 

IV.5 A SENHORA CONHECE A LEI DO ACOMPANHANTE?  1. SIM 

 2. NÃO 

 99. NR 

IV.6 A SENHORA TEVE ALGUMA DÚVIDA/FEZ PERGUNTAS DURANTE O TEMPO EM QUE 
ESTEVE NA MATERNIDADE? 

 1. SIM (VÁ PARA A QUESTÃO IV.7) 

 2. NÃO (VÁ PARA A QUESTÃO IV.8) 

 99. NR (VÁ PARA A QUESTÃO IV.8) 

IV.7 A SENHORA TEVE A SUA PERGUNTA RESPONDIDA?  1. SIM 

 2. NÃO 

 99. NR 

 
IV.8 

A SENHORA RECEBEU ALGUMA AJUDA PARA ALIVIAR SUAS CONTRAÇÕES/DOR 
(BANHO DE CHUVEIRO, CAMINHADA, EXERCÍCIOS DE RESPIRAÇÃO, 
MASSAGENS,BOLA DE PARTO,CAVALINHO, OUTRO)? 

 1. SIM (VÁ PARA A QUESTÃO IV.9) 

 2. NÃO (VÁ PARA A QUESTÃO IV.10) 

 99. NR (VÁ PARA A QUESTÃO IV.10) 

 
IV.9 
 

QUAL FOI A AJUDA QUE A SENHORA RECEBEU?  1. BANHO DE CHUVEIRO 

 2. CAMINHADA 

 3. EXERCÍCIOS DE RESPIRAÇÃO 

 4. MASSAGENS 

 5. BOLA DE PARTO 

 6. CAVALINHO 

 7. OUTRA:__________ 

 99. NR 

IV.10 
 

OS PROFISSIONAIS OUVIRAM O CORAÇÃO DO SEU BEBÊ DURANTE O TRABALHO 
DE PARTO E PARTO? 

 1. SIM 

 2. NÃO 

 99. NR 

IV.11 A SENHORA FOI ORIENTADA QUE PODERIA ASSUMIR OUTRAS POSIÇÕES, ALÉM DA 
DEITADA DE COSTAS, DURANTE O TRABALHO DE PARTO E PARTO? 

 1. SIM 

 2. NÃO 

 99. NR 

IV.12 VERIFICAR EXISTÊNCIA DO PARTOGRAMA (PRONTUÁRIO)   

IV.13 O PARTOGRAMA ESTÁ PREENCHIDO? (PRONTUÁRIO)   

IV.14 QUEM PREENCHEU O PARTOGRAMA? (PRONTUÁRIO)   

IV.15 A SENHORA SEGUROU O SEU BEBÊ ASSIM QUE NASCEU NA SALA DE PARTO?  1. SIM 

 2. NÃO 

 99. NR 

IV.16 A SENHORA FOI ORIENTADA A INICIAR A AMAMENTAÇÃO DO SEU BEBÊ NA 
PRIMEIRA HORA APÓS O PARTO? 

 1. SIM 

 2. NÃO 

 99. NR 

IV.17 A SENHORA SE SENTIU ACOLHIDA/APOIADA PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
DURANTE O TRABALHO DE PARTO E PARTO? 

 1. SIM 

 2. NÃO 

 99. NR 

IV. 18 A SENHORA SE SENTIU INTIMIDADA OU CONSTRANGIDA COM ALGUMA PALAVRA 
OU EXPRESSÃO MENCIONADA PELO(S) PROFISIONAL(IS) DURANTE O TRABALHO 

 1. SIM (VÁ PARA A QUESTÃO IV.19) 

 2. NÃO (VÁ PARA A QUESTÃO V.1) 



119 
 

DE PARTO E PARTO?  99. NR (VÁ PARA A QUESTÃO V.1) 

IV.19 QUAL PALAVRA OU EXPRESSÃO?   

IV.20 A SENHORA TEVE OPÇÃO DE ESCOLHER A MATERNIDADE PARA TER O SEU 
FILHO? 

 1. SIM 

 2. NÃO 

 99. NR 

IV. 21 ANTES DE CHEGAR A ESTA MATERNIDADE A SENHORA FOI A OUTRAS 
MATERNIDADES? 

 1. SIM. QUANTAS:__________ 

 2. NÃO 

 99. NR 

    
V – CATEGORIA B (PRÁTICAS CLARAMENTE PREJUDICIAIS OU INEFICAZES E QUE DEVEM SER ELIMINADAS) 

V.1 FIZERAM LAVAGEM INTESTINAL NA SENHORA?  1. SIM 

 2. NÃO 

 99. NR 

V.2 A SENHORA TEVE SEUS PÊLOS DAS PARTES ÍNTIMAS RASPADOS NA 
MATERNIDADE? 

 1. SIM 

 2. NÃO 

 99. NR 

V.3 A SENHORA FOI COLOCADA NO SORO QUANDO SE INTERNOU?  1. SIM 

 2. NÃO 

 99. NR 

V.4 A SENHORA TEVE QUE FICAR DEITADA DURANTE O TRABALHO DE PARTO?  1. SIM 

 2. NÃO 

 99. NR 

V.5 PARTO EM POSIÇÃO DE LITOTOMIA (ITEM III.7)  1. SIM 

 2. NÃO 

 99. NR  

V.6 USO DE OCITOCINA ANTES DO PARTO (PRONTUÁRIO)   

    
VI – CATEGORIAS C (PRÁTICA EM RELAÇÃO À QUAL NÃO EXISTEM EVIDÊNCIAS SUFICIENTES PARA APOIAR UMA RECOMENDAÇÃO CLARA E QUE 
DEVEM SER UTILIZADAS COM CAUTELA ATÉ QUE MAIS PESQUISAS ESCLAREÇAM A QUESTÃO) 

VI.1 DURANTE O PARTO FIZERAM FORÇA NA SUA BARRIGA PARA FACILITAR O 
NASCIMENTO DO SEU BEBÊ? 
 

 1. SIM 

 2. NÃO 

 99. NR 

    
VII – CATEGORIA D (PRÁTICAS FREQÜENTEMENTE UTILIZADAS DE MODO INADEQUADO) 

VII.1 A SENHORA RECEBEU ORIENTAÇÃO DE QUE NÃO DEVERIA COMER OU BEBER 
DURANTE O TRABALHO DE PARTO? 

 1. SIM 

 2. NÃO 

 99. NR 

VII.2 TIPO DE ANESTESIA APLICADA (PRONTUÁRIO)   

VII.3 A SENHORA FOI EXAMINDADA COM TOQUE NA VAGINA?  1. SIM. QUANTOS TOQUES:__________ 

 2. NÃO 

 99. NR 

VII.4 QUANTOS PROFISSIONAIS REALIZARAM TOQUE DURANTE O TRABALHO DE 
PARTO? 

  

 99. NR 

VII.5 QUAL(IS) O(S) PROFISSIONAL(IS) QUE REALIZOU(ARAM) O TOQUE NA SUA VAGINA?  1. ENFERMEIRO 

 2. MÉDICO 

 3. TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 4. ESTUDANTE DE ENFERMAGEM 

 5. ESTUDANTE DE MEDICINA 

 6. OUTRO:__________ 

 7. NSI 

 99. NR 

VII.6 A SENHORA SABE SE SUA VAGINA FOI CORTADA PARA O SEU BEBÊ NASCER? 
(CONFIRMAÇÃO NO PRONTUÁRIO) 

 1. SIM (VÁ PARA A QUESTÃO VII.7) 

 2. NÃO (ENTREVISTA ENCERRADA) 

 99. NR (ENTREVISTA ENCERRADA) 

VII.7 A SENHORA RECEBEU ANESTESIA PARA A REALIZAÇÃO DO CORTE?  1. SIM (VÁ PARA A QUESTÃO VII.8) 

 2. NÃO (ENTREVISTA ENCERRADA) 

 99. NR (ENTREVISTA ENCERRADA) 

VII.8 A SENHORA SENTIU DOR NO MOMENTO DA SUTURA (COSTURA), MESMO TENDO 
RECEBIDO ANESTESIA? 

 1. SIM (ENTREVISTA ENCERRADA) 

 2. NÃO (ENTREVISTA ENCERRADA) 

 99. NR (ENTREVISTA ENCERRADA) 

HORA (TÉRMINO):  

  
CONSULTA AO PRONTUÁRIO 

III.1 IDADE GESTACIONAL   SEMANAS 

 99. NI 

III.2 DATA DO PARTO  

 99. NI 

III.3 HORÁRIO DO PARTO    

 99. NI 

III.8 APGAR   1’ 

 5’ 

 10’ 

 99. NI 

III.9 PESO DO RCÉM-NASCIDO   

 99. NI 

IV.12 EXISTÊNCIA DO PARTOGRAMA  1. SIM 
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 2. NÃO 

 99. NI 

IV.13 O PARTOGRAMA ESTÁ PREENCHIDO?  1. SIM 

 2. NÃO 

IV.14 QUEM PREENCHEU O PARTOGRAMA?   1. ENFERMEIRO 

 2. MÉDICO 

 3. OUTRO:__________ 

 99. NI 

V.6 USO DE OCITOCINA ANTES DO PARTO  1. SIM 

 2. NÃO 

 99. NI 

VII.2 TIPO DE ANESTESIA APLICADA  1. PERIDURAL 

 2. RAQUIMEDULAR 

 3. NÃO RECEBEU 

 99.NI 

Legenda: NR: Não respondeu; NI: Não identificado; NSI: Não soube informar. 
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APÊNDICE B – CARTA-CONVITE PARA OS JUÍZES AVALIADORES  

 

Natal, ____ de ___________ de 2014. 

Prezado (a) Sr.(ª) _________________________________, 

 

Solicitamos a colaboração de V. Sª no sentido de contribuir para a validação do 

instrumento de coleta de dados. Após a validação, este será utilizado no projeto de 

dissertação de mestrado vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e intitulado “Assistência ao 

parto normal: uma avaliação da qualidade”. A pesquisa tem como objetivo geral avaliar 

a qualidade da assistência prestada à mãe e ao filho durante o parto normal nas 

maternidades públicas municipais da cidade de Natal/RN.  

O instrumento de coleta de dados consiste em um roteiro de entrevista 

estruturada, que será respondida pelas puérperas selecionadas para compor a 

amostra do estudo. A coleta de dados ocorrerá mediante aprovação de um Comitê de 

Ética em Pesquisa e todo o processo dar-se-á em concordância com os preceitos éticos 

da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que trata de pesquisa com 

seres humanos. 

A escolha de seu nome para validar o conteúdo do instrumento em apreço deu-

se pela sua experiência prática e conhecimentos teóricos no campo da obstetrícia. 

Agradecemos antecipadamente e estamos à disposição para maiores esclarecimentos.  

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

___________________________________________ 
Profª. Dra. Rosineide Santana de Brito 

(Pesquisadora responsável) 
 

 

___________________________________________ 
Enfª Isaiane da Silva Carvalho 

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFRN 
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APÊNDICE C - INSTRUÇÕES PARA VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO 

 
 

Prezado Juiz avaliador, o objeto em análise corresponde a um instrumento de coleta de dados 
para avaliação da qualidade da assistência prestada à mãe e ao filho durante o parto normal nas 
maternidades públicas municipais da cidade de Natal/RN, Brasil. No sentido de dirimir possíveis dúvidas, 
solicitamos que leia as instruções abaixo: 
 
1. O material que o senhor (a) recebeu por e-mail contém seis documentos: carta-convite (1); termo de 
consentimento livre e esclarecido (2); instrumento de coleta de dados (3); instruções para validação do 
instrumento (4); formulário para validação de conteúdo (5); e recomendações da World Health 
Organization (WHO) para a assistência ao parto normal (6). 
2. O formulário apresenta um espaço para a identificação do juiz avaliador, o que inclui nome, idade, 
sexo, experiência profissional (na área obstétrica), e maior titulação acadêmica (especialização, 
mestrado, doutorado ou pós-doutorado). 
3. As dimensões I (Informações socio-demográficas), II (Antecedentes obstétricos) e III (Parto) estão 
organizadas da seguinte forma: em planilha específica consta o número da questão, a questão 
propriamente dita e as opções de respostas presentes no instrumento. Ao lado de tais informações, 
existe um espaço para que seja assinalado com um X se julgar a questão relevante e compreensível ou 
não. Em seguida, na planilha abaixo, deve-se assinalar com um X se cada pergunta e resposta do 
instrumento estão adequadas ou não, e propor sugestões (exclusão/modificação), se necessário. Por fim, 
consta um espaço em branco para a inclusão de itens não contemplados no instrumento. 
4. As dimensões IV (Categoria A - práticas demonstradamente úteis e que devem ser estimuladas), 
V (Categoria B - práticas claramente prejudiciais ou ineficazes e que devem ser eliminadas), VI 
(Categorias C - prática em relação à qual não existem evidências suficientes para apoiar uma 
recomendação clara e que devem ser utilizadas com cautela até que mais pesquisas esclareçam a 
questão), e VII (Categoria D – práticas frequentemente utilizadas de modo inadequado) estão 
organizadas da seguinte forma: em planilha específica consta o número da questão, a recomendação da 
WHO, a questão formulada com base na recomendação e as opções de respostas presentes no 
instrumento. Ao lado de tais informações, consta um espaço para que seja assinalado com um X se 
julgar a questão relevante e compreensível ou não. Em seguida, na planilha abaixo, deve-se assinalar 
com um X se cada pergunta e resposta do instrumento estão adequadas ou não, e propor sugestões 
(exclusão/modificação), se necessário. Por fim, consta um espaço em branco para a inclusão de alguma 
recomendação da WHO não contemplada no instrumento. 
5. Algumas informações serão obtidas pelos entrevistadores nos prontuários da puérpera e estão 
destacadas no instrumento. 
6. As opções de respostas NR e NI significam respectivamente “não respondeu” e “não identificado”. 
7. Todas as sugestões (inclusão/exclusão/modificação) devem ser devidamente justificadas em locais 
próprios. 
8. O prazo máximo de devolução do material corresponde a: ____/____/______, devendo esse ser 
enviado para o seguinte e-mail: isaianekarvalho@hotmail.com 
9. Em caso de dúvidas, entrar em contato por meio do seguinte número de telefone (84) 3215-3840 ou 
endereço eletrônico: isaianekarvalho@hotmail.com 
 
Atenciosamente, 
 

 
___________________________________________ 

Profª. Dra. Rosineide Santana de Brito 
(Pesquisadora responsável) 

 
___________________________________________ 

Enfª Isaiane da Silva Carvalho 
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFRN 

 

mailto:isaianekarvalho@hotmail.com
mailto:isaianekarvalho@hotmail.com
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA JUIZ 
AVALIADOR 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário, s/n, BR 101, Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970 
Fone/Fax: (84) 3215-3196 / Email: posgraduaao@hotmail.com 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 
Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Assistência ao parto normal: uma avaliação da 

qualidade, que tem como pesquisador responsável a Professora Dra. Rosineide Santana de Brito.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu 

consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade, assim como poderá se recusar a responder 

questionamentos que lhe cause constrangimento de qualquer natureza. 

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a qualidade da assistência prestada à mãe e ao filho durante o 

parto normal nas maternidades públicas municipais de Natal/RN. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é o fato da avaliação da qualidade representar uma excelente 

ferramenta na busca de melhorias assistenciais, uma vez que possibilita a análise do que foi ou está sendo feito. 

Deste modo, permite a identificação de pontos nos quais ocorreram avanços ou retrocessos e contribui para que 

novas práticas assistenciais relacionadas ao parto e nascimento sejam implantadas, assim como políticas 

institucionais reorientadas. 

Caso você decida participar, você deverá analisar e validar o conteúdo do instrumento de coleta de dados 

para avaliação da qualidade da assistência prestada durante o parto normal. Para tanto, receberá por e-mail o 

seguinte material: 

1. Instrumento de coleta de dados a ser validado, o qual foi construído com base nas 

recomendações da Organização Mundial de Saúde para a assistência ao parto normal;  

2. Instruções para validação do instrumento, elaboradas com a finalidade de esclarecer possíveis 

dúvidas e auxiliar no processo de validação;  

3. Formulário específico de validação de conteúdo contendo espaço para emissão de 

concordância ou discordância sobre os itens analisados no instrumento, bem como sugestões de acréscimo, 

exclusão ou modificação, desde que devidamente justificadas; 

4. Recomendações da Organização Mundial de Saúde para a assistência ao parto normal, as 

quais nortearam a elaboração do instrumento a ser validado. 

Após o término do preenchimento do formulário específico de validação de conteúdo, você deverá enviá-lo 

para o seguinte e-mail: isaianekarvalho@hotmail.com 

Durante a realização do processo de validação do instrumento, que consiste na análise da relevância, 

compreensibilidade e adequação dos itens, a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é 

semelhante àquele sentido ao preencher uma atividade avaliativa de rotina, não sendo realizado nenhum 

procedimento invasivo. 

Pode ocorrer apenas constrangimento caso não compreenda algum dos itens presentes no instrumento, 

ou no processo de validação, o que será minimizado pela envio de instruções que orientam a validação do 

instrumento. Além disso, caso tenha alguma dúvida, poderá entrar em contato com Dra. Rosineide Santana de Brito 

por meio do seguinte número de telefone: (84) 3215-3840.  

mailto:isaianekarvalho@hotmail.com
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Como benefícios, ao participar desta fase da pesquisa, você estará contribuindo para avaliação da 

qualidade da assistência prestada aos partos normais no município de Natal/RN e com isso, auxiliará na construção 

de parâmetros que podem subsidiar a ação de gestores e profissionais de saúde, promovendo assim, melhorias na 

prestação de assistência dos serviços obstétricos. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, 

sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um 

período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e 

reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador 

responsável (Dra. Rosineide Santana de Brito). 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa 

pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos 

os meus direitos, concordo em participar da pesquisa Assistência ao parto normal: uma avaliação da qualidade, e 

autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que 

nenhum dado possa me identificar. 

 

 

Natal, ______ de ______________ de ______. 

 

 

________________________________________ 

      Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Assistência ao parto normal: uma avaliação da qualidade, 

declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos 

que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade 

sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as 

normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as 

pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

 

Natal, ______ de ______________ de ______. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE E - FORMULÁRIO PARA VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO 
 

INFORMAÇÕES DO JUIZ AVALIADOR 

NOME  EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (ANOS) - OBSTETRÍCIA  

IDADE (ANOS)  TITULAÇÃO ACADÊMICA  

SEXO    

 
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

 
I – INFORMAÇÕES SOCIODEMOGRÁFICAS 

Nº QUESTÃO OPÇÃO DE RESPOSTA RELEVÂNTE 

SIM NÃO 

I.1 QUAL É A IDADE DA SENHORA? 
 

ABERTA 
99. NR 

  

I.2 QUAL A SUA RAÇA? 1. BRANCA 
2. PRETA 
3. AMARELA 
4. PARDA 
5. INDÍGENA 
99. NR 

  

I.3 QUAL O SEU MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA? 1. NATAL 
2. OUTRO:__________ 
99. NR 

  

I.4 QUANTOS ANOS A SENHORA ESTUDOU? ABERTA 
99. NR 

  

I.5 QUAL O SEU ESTADO CIVIL? 1. SOLTEIRA 

2. CASADA 
3. DIVORCIADA 
4. VIÚVA 
5. UNIÃO CONSENSUAL 
99. NR 

  

I.6 QUAL A SUA PROFISSÃO? ABERTA 
99. NR 

  

I.7 QUAL A SUA RENDA FAMILIAR EM SALÁRIOS MÍNIMOS? ABERTA 
99. NR 

  

I.8 QUAL A SUA RELIGIÃO? ABERTA 
99. NR 

  

 
Nº ITEM SUGESTÕES 

I.1 PERGUNTA  

RESPOSTA  

I.2 PERGUNTA  

RESPOSTA  

I.3 PERGUNTA  

RESPOSTA  

I.4 

 

PERGUNTA  

RESPOSTA  

I.5 PERGUNTA  

RESPOSTA  
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I.6 PERGUNTA  

RESPOSTA  

I.7 PERGUNTA  

RESPOSTA   

I.8 PERGUNTA  

RESPOSTA  

 

 

 

     
II – ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS 

Nº QUESTÃO OPÇÃO DE RESPOSTA RELEVÂNTE 

SIM NÃO 

II.1 QUANTAS VEZES A SENHORA ENGRAVIDOU? ABERTA 
99. NR 

  

II.2 QUANTOS PARTOS A SENHORA TEVE? ABERTA 
CLASSIFICAÇÃO (VAGINAL/CESÁREO/FÓRCEPS) 
99. NR 

  

II.3 QUANTOS ABORTOS A SENHORA TEVE? ABERTA 
99. NR 

  

II.4 QUANTOS FILHOS VIVOS A SENHORA TÊM? ABERTA 
99. NR 

  

II.5 
 
 

ALGUM FILHO MORREU? 1.SIM.QUANTOS?_____ (VÁ PARA A QUESTÃO II.6)  
2. NÃO (VÁ PARA AQUESTÃO II.7) 
99. NR 

  

II.6 QUAL FOI A CAUSA DA MORTE? ABERTA 
99. NR 

  

II.7 A SENHORA FEZ PRÉ-NATAL (CONSIDERAR ÚLTIMA GESTAÇÃO)? 1. SIM (VÁ PARA A QUESTÃO II.8) 
2. NÃO (VÁ PARA A QUESTÃO III.1) 

99. NR 

  

II.8 
 

ONDE A SENHORA FEZ O PRÉ-NATAL? 1. HOSPITAL PÚBLICO 
2. POSTO DE SAÚDE/UBS 
3. CLÍNICA PARTICULAR 
4. CLÍNICA PARTICULAR CONVENIADA A PLANO DE 
SAÚDE 
99. NR 

  

II.9 COM QUANTOS MESES DE GRAVIDEZ A SENHORA ESTAVA QUANDO 
INICIOU O PRÉ-NATAL? 

ABERTA 
99. NR 

  

II.10 QUANTAS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL A SENHORA REALIZOU? ABERTA 
99. NR 

  

 
Nº ITEM SUGESTÕES 

II.1 PERGUNTA  

RESPOSTA  

II.2 PERGUNTA  

RESPOSTA  

II.3 PERGUNTA  

RESPOSTA  

II.4 
 

PERGUNTA  

RESPOSTA  

II.5 PERGUNTA  

RESPOSTA  

II.6 PERGUNTA  

RESPOSTA  
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II.7 PERGUNTA  

RESPOSTA  

II.8 PERGUNTA  

RESPOSTA  

II.9 PERGUNTA  

RESPOSTA  

II.10 PERGUNTA  

RESPOSTA  

 

 

 

     
III – PARTO  

Nº QUESTÃO OPÇÃO DE RESPOSTA RELEVÂNTEL 

SIM NÃO 

III.1 QUANTO TEMPO DUROU SUA ÚLTIMA GESTAÇÃO? ABERTA 
99. NR 

  

III.2 FAZ QUANTAS HORAS QUE OCORRREU O SEU PARTO? ABERTA 
99. NR 

  

III.3 EM QUE LOCAL DA MATERNIDADE O SEU PARTO OCORREU? 1. SALA DE PARTO 
2. SALA DE PRÉ-PARTO 
3. OUTRO LOCAL:__________ 
99. NR 

  

III.4 A SENHORA RECEBEU ASSISTÊNCIA DE UM PROFISSIONAL DE SAÚDE 
DURANTE O PARTO? 

1. SIM (VÁ PARA A QUESTÃO III.5) 
2. NÃO (VÁ PARA A QUESTÃO IV.1) 
99. NR 

  

III.5 QUAL (IS) FOI/FORAM O(S) PROFISSIONAL(IS)? 1. ENFERMEIRO 
2. MÉDICO 
3. TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
4. ESTUDANTE DE ENFERMAGEM 
5. ESTUDANTE DE MEDICINA 
6. OUTRO:__________ 

  

III.6 APGAR (PRONTUÁRIO) 1’ 
5’ 
10’ 

99. NI 

  

III.7 PESO DO RECÉM-NASCIDO (PRONTUÁRIO) ABERTA 
99. NI 

  

       

Nº ITEM SUGESTÕES 

III.1 PERGUNTA  

RESPOSTA  

III.2 PERGUNTA  

RESPOSTA  

III.3 PERGUNTA  

RESPOSTA  

III.4 
 

PERGUNTA  

RESPOSTA  

III.5 PERGUNTA  

RESPOSTA  

III.6 INFORMAÇÃO  

RESPOSTA  
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III.7 INFORMAÇÃO  

RESPOSTA  

 

 

 

     

IV - CATEGORIA A (PRÁTICAS DEMONSTRADAMENTE ÚTEIS E QUE DEVEM SER ESTIMULADAS) 

Nº RECOMENDAÇÃO DA WHO QUESTÃO OPÇÃO DE RESPOSTA RELEVÂNTE 

SIM NÃO 

IV.1 Oferecer líquidos por via oral 
durante o trabalho de parto e parto. 

FOI OFERECIDO LÍQUIDO (CHÁ, SUCO, 
ÁGUA) PARA QUE A SENHORA 
BEBESSE DURANTE O TRABALHO DE 
PARTO E PARTO? 

1. SIM 
2. NÃO 
99. NR 

  

IV.2 Respeito ao direito da mulher à 
privacidade no local do parto. 

A SUA PRIVACIDADE FOI GARANTIDA 
DURANTE O TEMPO QUE ESTEVE NO 
HOSPITAL? 

1. SIM 
2. NÃO 
99. NR 

  

IV.3 Respeito à escolha da mulher 
quanto ao acompanhante durante o 

trabalho de parto e parto. 

A SENHORA TEVE A PRESENÇA DE 
UM ACOMPANHANTE DE SUA 

ESCOLHA DURANTE O TRABALHO DE 
PARTO E PARTO? 

1. SIM (VÁ PARA A QUESTÃO IV.4) 
2. NÃO (VÁ PARA A QUESTÃO IV.6) 

99. NR 

  

IV.4  QUEM FOI O SEU ACOMPANHANTE? 1. COMPANHEIRO 
2. MÃE 
3. AMIGO (A) 
4. OUTRO: __________ 
99. NR 

  

IV.5  A SENHORA SABIA QUE O DIREITO AO 
ACOMPANHANTE É GARANTIDO POR 
LEI? 

1. SIM 
2. NÃO 
99. NR 

  

IV.6 Fornecer às mulheres todas as 
informações e explicações que 
desejarem. 

A SENHORA RECEBEU INFORMAÇÕES 
QUANDO TEVE ALGUMA DÚVIDA? 

1. SIM 
2. NÃO 
99. NR 

  

IV.7 Métodos não invasivos e não 
farmacológicos para alívio da dor, 
como massagem e técnicas de 
relaxamento, durante o trabalho de 
parto. 

FOI REALIZADO ALGUM 
PROCEDIMENTO PARA ALIVIAR A SUA 
DOR DURANTE O TRABALHO DE 
PARTO (BANHO DE CHUVEIRO, 
CAMINHADA, EXERCÍCIOS DE 
RESPIRAÇÃO)? 

1. SIM (VÁ PARA A QUESTÃO IV.8) 
2. NÃO (VÁ PARA A QUESTÃO IV.9) 
99. NR 

  

IV.8  QUAL O PROCEDIMENTO? 1. BANHO DE CHUVEIRO 
2. CAMINHADA 

3. EXERCÍCIOS DE RESPIRAÇÃO 
4. MASSAGENS 
5. BOLA DE PARTO 
6. CAVALINHO 
7. OUTRO:____________ 
99. NR 

  

IV.9 Monitoramento fetal por meio de 

ausculta intermitente 

FOI REALIZADA A ESCULTA DO 

CORAÇÃO DO SEU BEBÊ DURANTE O 
TRABALHO DE PARTO E PARTO? 

1. SIM 

2. NÃO 
99. NR 

  

IV.10 Estímulo a posições não supinas 
(deitadas) durante o trabalho de 

A SENHORA FOI ORIENTADA QUE 
PODERIA ASSUMIR OUTRAS 

1. SIM 
2. NÃO 
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parto e parto POSIÇÕES, ALÉM DA DEITADA DE 
COSTAS, DURANTE O TRABALHO DE 
PARTO E PARTO? 

99. NR 

IV.11 Monitoramento cuidadoso do 
progresso do trabalho de parto, por 
exemplo pelo uso do partograma da 
WHO 

PRESENÇA DO PARTOGRAMA 
(PRONTUÁRIO)  

1. SIM  
2. NÃO  
99. NI 
 

  

IV.12  O PARTOGRAMA ESTÁ PREENCHIDO? 
(PRONTUÁRIO) 

1. SIM 
2. NÃO 
 

  

IV.13 Contato cutâneo direto precoce 
entre mãe e filho e apoio ao início 
da amamentação na primeira hora 
do pós-parto, conforme diretrizes da 
WHO sobre o aleitamento materno. 

A SENHORA SEGUROU O SEU BEBÊ 
ASSIM QUE NASCEU ? 

1. SIM 
2. NÃO 
99. NR 

  

IV.14 A SENHORA FOI ORIENTADA A 
INICIAR A AMAMENTAÇÃO DO SEU 
BEBÊ NA PRIMEIRA HORA APÓS O 
PARTO? 

1. SIM 
2. NÃO 
99. NR 

  

        
Nº ITEM SUGESTÕES 

IV.1 PERGUNTA  

RESPOSTA  

IV.2 PERGUNTA  

RESPOSTA  

IV.3 PERGUNTA  

RESPOSTA  

IV.4 
 

PERGUNTA  

RESPOSTA  

IV.5 PERGUNTA  

RESPOSTA  

IV.6 

 

PERGUNTA  

RESPOSTA  

IV.7 PERGUNTA  

RESPOSTA  

IV.8 
 

PERGUNTA  

RESPOSTA  

IV.9 PERGUNTA  

RESPOSTA  

IV.10 
 

PERGUNTA  

RESPOSTA  

IV.11 PERGUNTA  

RESPOSTA  

IV.12 
 

PERGUNTA  

RESPOSTA  

IV.13 
 

PERGUNTA  

RESPOSTA  

IV.14 
 

PERGUNTA  

RESPOSTA  

 
ATENÇÃO: PREZADO JUIZ AVALIADOR, CASO CONSIDERE IMPORTANTE INCLUIR ALGUMA RECOMENDAÇÃO REFERENTE À CATEGORIA A DA WHO QUE NÃO FOI CONTEMPLADA NO 
INSTRUMENTO, FAVOR INDICAR NO ESPAÇO ABAIXO (VER RECOMENDAÇÕES DA WHO EM DOCUMENTO ANEXO): 
 

RECOMENDAÇÃO PERGUNTA RESPOSTA 
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V – CATEGORIA B (PRÁTICAS CLARAMENTE PREJUDICIAIS OU INEFICAZES E QUE DEVEM SER ELIMINADAS)  

Nº RECOMENDAÇÃO DA WHO QUESTÃO OPÇÃO DE RESPOSTA RELEVÂNTE 

SIM NÃO 

V.1 Uso rotineiro de enema. A SENHORA RECEBEU LAVAGEM DO 
SEU INTESTINO? 

1. SIM 
2. NÃO 
99. NR 

  

V.2 Uso rotineiro de tricotomia. A SENHORA TEVE SEUS PÊLOS DAS 
PARTES ÍNTIMAS RASPADOS? 

1. SIM 
2. NÃO 
99. NR 

  

V.3 Infusão intravenosa rotineira em 
trabalho de parto. 

A SENHORA FOI COLOCADA NO 
SORO QUANDO SE INTERNOU? 

1. SIM 
2. NÃO 
99. NR 

  

V.4 Uso rotineiro da posição supina 
durante o trabalho de parto. 

A SENHORA TEVE QUE FICAR 
DEITADA DURANTE O TRABALHO DE 
PARTO? 

1. SIM 
2. NÃO 
99. NR 

  

V.5  
 
Administração de ocitócicos em 
qualquer momento antes do parto de 
um modo que não permita controlar 
seus efeitos. 

COLOCARAM ALGUM MEDICAMENTO 
NO SORO PARA INICIAR OU 
AUMENTAR AS CONTRAÇÕES/DOR 
QUANDO A SENHORA SE INTERNOU? 

1. SIM 
2. NÃO 
99. NR 

  

V.6 USO DE OCITOCINA ANTES DO 
PARTO (PRONTUÁRIO) 

1. SIM 
2. NÃO 
99. NI 

  

        
Nº ITEM SUGESTÕES 

V.1 PERGUNTA  

RESPOSTA  

V.2 PERGUNTA  

RESPOSTA  

V.3 PERGUNTA  

RESPOSTA  

V.4 
 

PERGUNTA  

RESPOSTA  

V.5 PERGUNTA  

RESPOSTA  

V.6 
 

PERGUNTA  

RESPOSTA  

 
ATENÇÃO: PREZADO JUIZ AVALIADOR, CASO CONSIDERE IMPORTANTE INCLUIR ALGUMA RECOMENDAÇÃO REFERENTE À CATEGORIA B DA WHO QUE NÃO FOI CONTEMPLADA NO 
INSTRUMENTO, FAVOR INDICAR NO ESPAÇO ABAIXO (VER RECOMENDAÇÕES DA WHO EM DOCUMENTO ANEXO): 

RECOMENDAÇÃO PERGUNTA RESPOSTA 
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VI – CATEGORIAS C (PRÁTICA EM RELAÇÃO À QUAL NÃO EXISTEM EVIDÊNCIAS SUFICIENTES PARA APOIAR UMA RECOMENDAÇÃO CLARA E QUE DEVEM SER UTILIZADAS COM 

CAUTELA ATÉ QUE MAIS PESQUISAS ESCLAREÇAM A QUESTÃO) 

Nº RECOMENDAÇÃO DA WHO QUESTÃO OPÇÃO DE RESPOSTA RELEVÂNTE 

SIM NÃO 

VI.1 Pressão no fundo uterino durante o 
trabalho de parto e parto. 

DURANTE O PARTO FIZERAM FORÇA 
NA SUA BARRIGA PARA FACILITAR O 
NASCIMENTO DO SEU BEBÊ? 

 

1. SIM 
2. NÃO 
99. NR 

  

        
Nº ITEM SUGESTÕES 

VI.1 PERGUNTA  

RESPOSTA  

 
ATENÇÃO: PREZADO JUIZ AVALIADOR, CASO CONSIDERE IMPORTANTE INCLUIR ALGUMA RECOMENDAÇÃO REFERENTE À CATEGORIA C DA WHO QUE NÃO FOI CONTEMPLADA NO 

INSTRUMENTO, FAVOR INDICAR NO ESPAÇO ABAIXO (VER RECOMENDAÇÕES DA WHO EM DOCUMENTO ANEXO): 
 

RECOMENDAÇÃO PERGUNTA RESPOSTA 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

VII – CATEGORIA D (PRÁTICAS FREQÜENTEMENTE UTILIZADAS DE MODO INADEQUADO) 

Nº RECOMENDAÇÃO DA WHO QUESTÃO OPÇÃO DE RESPOSTA RELEVÂNTE 

SIM NÃO 

VII.1 Restrição hídrica e alimentar durante 
o trabalho de parto. 

A SENHORA RECEBEU ORIENTAÇÃO 
DE QUE NÃO DEVERIA COMER OU 
BEBER DURANTE O TRABALHO DE 
PARTO? 

1. SIM 
2. NÃO 
99. NR 

  

VII.2 Controle da dor por agentes 
sistêmicos. 

TIPO DE ANESTESIA APLICADA 
(PRONTUÁRIO) 

1. PERIDURAL 
2. RAQUEMEDULAR 
3. NÃO RECEBEU 

  

VII.3  
 
 
 

Exames vaginais repetidos e 
frequentes, especialmente por mais 
de um prestador de serviços. 

A SENHORA FOI EXAMINDADA COM 
TOQUE NA VAGINA MUITAS VEZES? 

1. SIM. QUANTOS:__________ 
2. NÃO 
99. NR 

  

VII.4 QUANTOS PROFISSIONAIS 

REALIZARAM TOQUE DURANTE O 
TRABALHO DE PARTO? 

ABERTA 

99. NR 

  

VII.5 QUAL(IS) OS PROFISSIONAIS? 1. ENFERMEIRO 
2. MÉDICO 
3. ESTUDANTE DE ENFERMAGEM 
4. ESTUDANTE DE MEDICINA 
4. OUTRO:__________ 

  

VII.6 Uso liberal ou rotineiro de 
episiotomia. 

A SENHORA TEVE SUA VAGINA 
CORTADA PARA FACILITAR O 
NASCIMENTO DO SEU BEBÊ? 

1. SIM (VÁ PARA A QUESTÃO VII.7) 
2. NÃO (ENTREVISTA ENCERRADA) 
99. NR (ENTREVISTA ENCERRADA) 

  

VII.7  A SENHORA RECEBEU ANESTESIA 1. SIM (VÁ PARA A QUESTÃO VII.8)   
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PARA A REALIZAÇÃO DOS PONTOS 
REFERENTE A ESSE CORTE? 

2. NÃO (ENTREVISTA ENCERRADA) 
99. NR (ENTREVISTA ENCERRADA) 

VII.8  A SENHORA SENTIU DOR NO 

MOMENTO DA SUTURA (COSTURA), 
MESMO TENDO RECEBIDO 
ANESTESIA? 

1. SIM (ENTREVISTA ENCERRADA) 

2. NÃO (ENTREVISTA ENCERRADA) 
99. NR (ENTREVISTA ENCERRADA) 

  

        
Nº ITEM SUGESTÕES 

VII.1 PERGUNTA  

RESPOSTA  

VII.2 PERGUNTA  

RESPOSTA  

VII.3 PERGUNTA  

RESPOSTA  

VII.4 PERGUNTA  

RESPOSTA  

VII.5 PERGUNTA  

RESPOSTA  

VII.6 PERGUNTA  

RESPOSTA  

VII.7 PERGUNTA  

RESPOSTA  

VII.8 PERGUNTA  

RESPOSTA  

 
ATENÇÃO: PREZADO JUIZ AVALIADOR, CASO CONSIDERE IMPORTANTE INCLUIR ALGUMA RECOMENDAÇÃO REFERENTE À CATEGORIA D DA WHO QUE NÃO FOI CONTEMPLADA NO 

INSTRUMENTO, FAVOR INDICAR NO ESPAÇO ABAIXO (VER RECOMENDAÇÕES DA WHO EM DOCUMENTO ANEXO): 
 

RECOMENDAÇÃO PERGUNTA RESPOSTA 

 

 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 



133 
 

APÊNDICE F - PLANILHA PARA ACOMPANHAMENTO DO QUANTITATIVO DE 
PARTOS  

 

MATERNIDADE: _____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DATA PARTO NORMAL 
 

PARTO CESÁREO TOTAL 

  
 
 

 

ESPONTÂNEO 
 

 

 
 

  

ELETIVO 
 

 

 
 

 

 

INDUZIDO 
 

 

 
 

 

URGÊNCIA 
 

 

 
 

  
 
 

 
ESPONTÂNEO 

 

 
 

 

  
ELETIVO 

 

 
 

 

 

 
INDUZIDO 

 

 
 

 

 
URGÊNCIA 

 

 
 

 

  
 
 

 

ESPONTÂNEO 
 

 

 
 

  

ELETIVO 
 

 

 
 

 

 
INDUZIDO 

 

 
 

 

 
URGÊNCIA 

 

 
 

 

  
 
 

 
ESPONTÂNEO 

 

 
 

 

  
ELETIVO 

 

 
 

 

 

 
INDUZIDO 

 

 
 

 

 
URGÊNCIA 

 

 
 

 

  
 
 

 

ESPONTÂNEO 
 

 

 
 

  

ELETIVO 
 

 

 
 

 

 

INDUZIDO 
 

 

 
 

 

URGÊNCIA 
 

 

 
 

  
 
 

 
ESPONTÂNEO 

 

 
 

 

  
ELETIVO 

 

 
 

 

 

 
INDUZIDO 

 

 
 

 

 
URGÊNCIA 

 

 
 

 

  
 
 

 

ESPONTÂNEO 
 

 

 
 

  

ELETIVO 
 

 

 
 

 

 

INDUZIDO 
 

 

 
 

 

URGÊNCIA 
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APÊNDICE G - OFÍCIO ENCAMINHADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
NATAL 
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APÊNDICE H – DECLARAÇÃO DE QUE A PESQUISA NÃO FOI INICIADA 
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APÊNDICE I – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 
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APÊNDICE J - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 
MAIORES DE IDADE 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário, s/n, BR 101, Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970 
Fone/Fax: (84) 3215-3196 / Email: posgraduaao@hotmail.com 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Assistência ao parto normal: uma avaliação da 

qualidade, que tem como pesquisador responsável a Professora Dra. Rosineide Santana de Brito.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu 

consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade, assim como poderá se recusar a responder 

questionamentos que lhe cause constrangimento de qualquer natureza. 

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a qualidade da assistência prestada à mãe e ao filho durante o 

parto normal nas maternidades públicas municipais de Natal/RN. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é o fato da avaliação da qualidade representar uma excelente 

ferramenta na busca de melhorias assistenciais, uma vez que possibilita a análise do que foi ou está sendo feito, e 

desse modo, à identificação de pontos nos quais ocorreram avanços ou atrasos. Desta forma, contribui para que 

novas práticas assistenciais relacionadas ao parto e nascimento sejam implantadas e políticas institucionais 

reorientadas. 

Caso você decida participar, responderá a uma entrevista contendo questionamentos sobre o parto e 

nascimento de seu filho vivenciado na maternidade em que se encontra. Não haverá necessidade de gravação de voz 

e/ou imagem. Além disso, solicitamos a sua permissão para utilizar o seu prontuário com a finalidade de coletar 

algumas informações sobre o seu parto e o nascimento de seu filho. 

Durante a realização da entrevista a previsão de riscos é mínima, podendo ocorrer apenas algum 

constrangimento em responder aos questionamentos. Caso você apresente alguma repercussão psicológica 

decorrente da entrevista, será lhe assegurado acompanhamento por psicólogos capacitados, na instituição em que o 

estudo se realizará. Para minimização desses possíveis riscos psicológicos, a entrevista será realizada em um 

momento calmo e no qual você esteja disposta a responder os questionamentos.  

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: estará contribuindo para avaliação da qualidade 

da assistência prestada durante os partos normais na instituição e com isso auxiliará na construção de informações 

que podem promover melhorias na prestação da assistência dos serviços obstétricos. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá direito a assistência 

gratuita que será prestada por profissionais capacitados, na instituição em que o estudo se realizará. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Dra. Rosineide Santana de 

Brito por meio do seguinte número de telefone: (84) 3215-3840.  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, 

sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 
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Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um 

período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e 

reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador responsável 

(Dra. Rosineide Santana de Brito). 

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa 

pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os 

meus direitos, concordo em participar da pesquisa Assistência ao parto normal: uma avaliação da qualidade, e 

autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que 

nenhum dado possa me identificar. 

 

 

Natal, ______ de ______________ de ______. 

 

 

 

 

________________________________________ 

      Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Assistência ao parto normal: uma avaliação da qualidade, 

declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos 

que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade 

sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as 

normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as 

pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

 

 

Natal, ______ de ______________ de ______. 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE K - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

RESPONSÁVEL LEGAL 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário, s/n, BR 101, Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970 
Fone/Fax: (84) 3215-3196 / Email: posgraduaao@hotmail.com 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 
Esclarecimentos 
 

Estamos solicitando a você a autorização para que a menor pelo qual você é responsável participe da 

pesquisa: Assistência ao parto normal: uma avaliação da qualidade, que tem como pesquisador responsável a 

Professora Dra. Rosineide Santana de Brito.  

A participação da menor é voluntária, o que significa que ela poderá desistir a qualquer momento, retirando 

seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade, assim como poderá se recusar a 

responder questões que lhe cause constrangimento de qualquer natureza. 

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a qualidade da assistência prestada à mãe e ao filho durante o 

parto normal nas maternidades públicas municipais de Natal/RN. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é o fato da avaliação da qualidade representar uma excelente 

ferramenta na busca de melhorias assistenciais, uma vez que possibilita a análise do que foi ou está sendo feito, e 

desse modo, à identificação de pontos nos quais ocorreram avanços ou atrasos. Desta forma, contribui para que 

novas práticas assistenciais relacionadas ao parto e nascimento sejam implantadas e políticas institucionais 

reorientadas. 

Caso você decida autorizar, ela deverá responderá a uma entrevista contendo questionamentos sobre o 

parto e nascimento de seu filho vivenciado na maternidade em que se encontra. Não haverá necessidade de gravação 

de voz e/ou imagem. Além disso, solicitamos a sua permissão para utilizar o prontuário da menor com a finalidade de 

coletar algumas informações sobre o seu parto e o nascimento de seu filho. 

Durante a realização da entrevista a previsão de riscos é mínima, podendo ocorrer apenas algum 

constrangimento em responder aos questionamentos. Caso ela apresente alguma repercussão psicológica decorrente 

da entrevista, será lhe assegurado acompanhamento por psicólogos capacitados, na instituição em que o estudo se 

realizará. Para minimização desses possíveis riscos psicológicos, a entrevista será realizada em um momento calmo e 

no qual ela esteja disposta a responder os questionamentos.  

Ela terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: estará contribuindo para avaliação da qualidade 

da assistência prestada durante os partos normais na instituição e com isso auxiliará na construção de informações 

que podem promover melhorias na prestação da assistência dos serviços obstétricos. 

Em caso de algum problema que ela possa ter, relacionado com a pesquisa, ela terá direito a assistência 

gratuita que será prestada por profissionais capacitados, na instituição em que o estudo se realizará. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Dra. Rosineide Santana de 

Brito por meio do seguinte número de telefone: (84) 3215-3840.  

Você tem o direito de recusar sua autorização, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para 

você e para ela. 
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Os dados que ela irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa identificá-la. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um 

período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela participação dela nessa pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e 

reembolsado para você. 

Se ela sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, ela será indenizada. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador responsável 

(Dra. Rosineide Santana de Brito). 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 Eu, ____________________________________________, representante legal do menor 

____________________________________________, autorizo sua participação na pesquisa Assistência ao parto 

normal: uma avaliação da qualidade. 

 Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os objetivos, importância e o 

modo como os dados serão coletados, por ter entendido os riscos, desconfortos e benefícios que essa pesquisa pode 

trazer para ela e também por ter compreendido todos os direitos que ela terá como participante e eu como seu 

representante legal. 

Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ela em congressos e/ou publicações científicas, desde 

que os dados apresentados não possam identificá-la. 

 

 

Natal, ______ de ______________ de ______. 

 

 

 

 

________________________________________ 

      Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Assistência ao parto normal: uma avaliação da qualidade, 

declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos 

que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade 

sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as 

normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as 

pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

 

 

Natal, ______ de ______________ de ______. 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE L - TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

 

Através deste termo esclareço que aceito participar da pesquisa Assistência ao 

parto normal: uma avaliação da qualidade, coordenada pela Professora Dra. Rosineide 

Santana de Brito. 

Como sou menor de idade, meu responsável legal assinou um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido onde o pesquisador responsável explica a maneira 

como a pesquisa será realizada, todos os meus direitos, riscos e benefícios que terei ao 

participar dessa pesquisa. 

Nesse mesmo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido o pesquisador 

responsável declarou que cumprirá tudo que ele esclareceu e prometeu. 

Juntamente com o meu representante legal, ________________________, 

recebi, de forma que entendi, explicações sobre essa pesquisa e os endereços onde 

devo tirar minhas dúvidas sobre a pesquisa e se a mesma é eticamente aceitável. 

Depois de conversar com meu representante legal, resolvi voluntariamente 

participar dessa pesquisa. 

 

 

Natal, ______ de ______________ de ______. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

________________________________________ 

Assinatura de uma testemunha 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 
 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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ANEXO A - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS B  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS B – INDICADORES A-B-C 

A INÍCIO DO TRABALHO DE PARTO:  1. ESPONTÂNEO 

 2. INDUZIDO 

B A MULHER FOI ASSISTIDA POR:  1. ENFERMEIRO 

 2. MÉDICO 

 3. TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 4. ESTUDANTE DE ENFERMAGEM 

 5. ESTUDANTE DE MEDICINA 

 6. OUTRO. QUAL? 

 7. NSI 

C1 PRESENÇA DE UM ACOMPANHANTE NO PARTO:  1. SIM 

 0. NÃO 

C2 USO DO PARTOGRAMA  1. SIM 

 0. NÃO 

C3 NASCIMENTO SEM ESTIMULAÇÃO DO TRABALHO DE PARTO (USO DE 

OCITOCINA, FÓRCEPS, MANOBRA DE KRISTELLER, EXTRAÇÃO À VÁCUO) 
OU CESARIANA DE URGÊNCIA 

 1. SIM 

 0. NÃO 

C4 PARTO NA POSIÇÃO NÃO SUPINA  1. SIM 

 0. NÃO 

C5 CONTATO PELE A PELE ENTRE MÃE E FILHO, PELO MENOS 30 MINUTOS 

NA PRIMEIRA HORA 

 1. SIM 

 0. NÃO 

 SOMATÓRIO INDICADOR C   
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ANEXO B - ANUÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATAL 
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ANEXO C - TERMO DE CONCESSÃO  
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ANEXO D – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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