
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 DOUTORADO EM ENFERMAGEM  

 

 

 

 

FLÁVIA ANDRÉIA PEREIRA SOARES DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

AUTONOMIA DO ENFERMEIRO OBSTETRA NA ASSISTÊNCIA AO PARTO DE 

RISCO HABITUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL-RN 

2016 



FLÁVIA ANDRÉIA PEREIRA SOARES DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTONOMIA DO ENFERMEIRO OBSTETRA NA ASSISTÊNCIA AO PARTO DE 

RISCO HABITUAL 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação do Departamento de Enfermagem 

do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

como requisito para obtenção do Título de 

Doutora em Enfermagem.  

 

Área de concentração: Enfermagem na 

Atenção à Saúde. 

 

Orientadora: Prof.ª Dra Bertha Cruz Enders. 

Coorientadora: Prof.ª Dra Rosineide Santana 

de Brito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL-RN 

2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FLÁVIA ANDRÉIA PEREIRA SOARES DOS SANTOS 

 

 

AUTONOMIA DO ENFERMEIRO OBSTETRA NA ASSISTÊNCIA AO PARTO DE 

RISCO HABITUAL 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação do Departamento de Enfermagem 

do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

como requisito para obtenção do Título de 

Doutora em Enfermagem.  

  

 

APROVADO EM: ________________________ 

 

 

COMISSÃO EXAMINADORA 

 

_____________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Bertha Cruz Enders (Presidente) 

Departamento de Enfermagem da UFRN 

 

_____________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Normélia Maria Freire Diniz (Titular) 

Departamento de Enfermagem da UFBA 

 

_____________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Maria Djair Dias (Titular) 

Departamento de Enfermagem da UFPB 

 

______________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Maria Helena Soares da Nóbrega Mazzo (Titular) 

Departamento de Enfermagem da UFRN 

 

______________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Rejane Maria Paiva de Meneses (Titular) 

Departamento de Enfermagem da UFRN 

 

_______________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Rosineide Santana de Brito (Titular) 

Departamento de Enfermagem da UFRN 

 

 



RESUMO 

 

O modelo de atenção à saúde ressalta a importância do enfermeiro obstetra na melhoria do 

atendimento à mulher no ciclo gravídico-puerperal. No entanto, consolidar a atuação deste 

profissional na assistência ao parto de risco habitual constitui um desafio devido às crenças, 

valores, condições estruturais e organizacionais das instituições que definem o poder-saber 

das relações sociais nos locais de trabalho. O objetivo dessa pesquisa é construir uma 

abordagem teórico explicativa da autonomia do enfermeiro obstetra na assistência ao parto de 

risco habitual no âmbito da cultura hospitalar. Estudo qualitativo, com delineamento teórico-

metodológico da Etnografia, desenvolvido em três maternidades públicas no estado do Rio 

Grande do Norte, Brasil. Participaram três gestores e vinte e três enfermeiros obstetras. A 

coleta de dados ocorreu de julho a outubro de 2016, após a aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, CAAE n° 55187716.9.0000.5537. 

As informações foram coletadas mediante a observação participante, diário de campo, 

entrevistas semiestruturadas e de grupo focal. Utilizou-se o Atlas.ti software e os preceitos do 

método etnográfico de Spradley para a análise dos dados, realizada simultaneamente à coleta. 

Três termos cobertos emergiram: Vivência do enfermeiro obstetra em diferentes contextos de 

atuação hospitalar; Relações sociais e de poder no âmbito hospitalar; Aspectos profissionais e 

gerenciais relacionados à autonomia do enfermeiro obstetra. Os temas foram conceptualizados 

com base em Foucault sobre o poder na construção da autonomia. Os conceitos e as suas 

relações compreenderam uma explicação teórica da autonomia do enfermeiro obstetra na 

assistência ao parto de risco habitual no âmbito da cultura hospitalar. O modelo construído 

neste estudo desvelou que o enfermeiro obstetra vivencia diferentes contextos estruturais, 

organizacionais e culturais capazes de influenciar o seu poder decisório na assistência ao 

parto. Nesses espaços, desencadeiam-se relações sociais e de poder que reproduzem o 

conceito de autonomia vinculado ao paradigma dominante de individualismo e de relações de 

domínio e submissão. Vislumbra-se a autonomia constituída por um saber-poder que amplia e 

respalda a atuação do enfermeiro obstetra por meio de um valor ético enaltecedor do trabalho 

multiprofissional. Deste modo, a autonomia é conquistada por aqueles que assumem o papel 

na transformação da sua práxis a partir das relações de poder estabelecidas com o outro na 

perspectiva do crescimento conjunto.  

 

Palavras-Chave: Enfermagem Obstétrica. Autonomia Profissional. Assistência ao Parto. 

Serviços de Saúde. Cultura. 



ABSTRACT 

 

The health care model denotes the obstetrical nurse´s importance for the improvement of 

quality care for the pregnant or puerperal woman. However, the presence of this professional 

in the birthing process in institutions is a challenge primarily because of the beliefs, values, 

strutural and organizational conditions of the work places that model the power relations of 

the professional. This is a qualitative study with an ethnographic theoretical-methodological 

and conducted in three public maternities in the State of Rio Grande do Norte, Brazil. Three 

managers and 23 obstetrical nurses participated in the study. Data was collected during July 

and October in 2016 after approval from the Research Ethics Committee of the Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, CAAE n° 55187716.9.0000.5537. Information was collected 

by participant observation, individual and focal group interviews with nurses, and registered 

in field notes. The collection was halted when no new data emerged. The Atlas.ti software and 

Spradley´s tenets were used for data analysis conducted simultaneously with the date 

collection. Three cover terms emerged: Obstetrical nurse´s experience in diferent hospital care 

contexts; Social relations and power presente in the institutional care to minimal risk births; 

Professional and institutional aspects related to the obstetrical nurse´s autonomy. The themes 

were conceptualized based on Foucault´s principles about power and autonomy construction. 

The concepts and their relations conform a theoretical explanation of the obstetrical nurse´s 

autonomy is a contribution to the care of the minimal risk birth in the hospital cultural 

context. The connstructed model unveils the obstetrical nurse in the experience with diferent 

structural conditions, oranized practies, and the hospital´s cultural ambiance that influence the 

decision power in birthcare. This space, the institutions and the professionals develop social 

and power relations that enhance the concept of autonomy connected to the dominant 

individualistic paradigm and dominance/submissive relations. The model projcts an autonomy 

constructed by a power/knowledge that expands and supports the nurse´s actions by an ethical 

value it enhances the multiprofissional work in that the challenges and barriers are resolved 

by dialogue, not imposition. Those considerations enable to affirm that autonomy is not given 

but conquered by those that are aware of their role in the transformation of the práxis based on 

the power relations that are established with others in a perspective for joint growth. 

 

Keywords: Obstetric Nursing. Professional Autonomy. Midwifery. Health Services. Culture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 No Brasil, o enfermeiro obstetra é um profissional legalmente habilitado para atuar na 

assistência à mulher em processo parturitivo. O seu atendimento se baseia nas boas práticas de 

atenção ao parto e nascimento de modo a superar a medicalização e o intervencionismo e 

desta maneira consolidar o modelo humanístico do cuidado. Entretanto, é fato a problemática 

existente no âmbito hospitalar no que se refere à falta de autonomia deste profissional na 

assistência ao parto de risco habitual nas instituições do Sistema Único de Saúde (SUS).  

A autonomia profissional é entendida como determinado grau de poder, conhecimento 

teórico e/ou prático bem como do ambiente de atuação, competências para fazer escolhas, 

capacidade de ação e responsabilidade na tomada de decisões (Mc KAY, 1997). Salienta-se 

que a autonomia não se trata de uma propriedade singular e sim de uma conotação que exige 

intersubjetividade, pois baseia-se no conjunto de condições socialmente construídas. 

Encontra-se vinculada às questões referentes à descentralização do poder, uma vez que busca 

garantir maior participação política dos sujeitos (HANS-GEORG, 2011). 

O sujeito histórico cultural deve considerar as relações e correlações de forças que 

formam a totalidade social. É preciso apreender as peculiaridades na totalidade, pois nenhum 

fato ou fenômeno se justifica por si mesmo, isolado do contexto social onde é gerado e se 

desenvolve. Desta forma, as representações ideológicas são determinadas pelas estruturas das 

relações sociais. Logo, a relação sujeito-sujeito e sujeito-mundo são indissociáveis (FREIRE, 

1979). 

Assim, pensar na essência da autonomia do enfermeiro obstetra significa está presente 

no conhecimento e na legitimidade social. A conquista de um espaço único na equipe e o 

reconhecimento como especialista será capaz de desenvolver uma atitude de autoconfiança, 

mediante as relações de poder presentes no espaço institucional. Por conseguinte, poderá 

desempenhar um cuidado próprio, pois é essa a mola propulsora da categoria (COLLAÇO, 

2009). O cuidado é fundamentado no conjunto de valores humanísticos altruístas da 

Enfermagem, como bondade, empatia, preocupação e amor por si e pelos outros, como afirma 

Watson (2007).  

Todavia, a vivência profissional de 19 anos da pesquisadora como enfermeira obstetra, 

imersa na cultura das maternidades públicas do estado do Rio Grande do Norte, possibilitou 

averiguar a falta de autonomia deste especialista nos serviços de saúde. Isso acontece 

especialmente naquelas instituições que dispõem de AIH para a assistência ao parto, em 

decorrência da remuneração ao profissional que desenvolve o procedimento. Essas relações 
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de disputa têm sido enfrentadas com outras categorias além dos médicos. A exemplo, pode-se 

citar o espaço de atuação cada vez mais restrito para a utilização dos métodos não 

farmacológicos de alívio da dor, quando se observa outros profissionais aplicando essas 

medidas que outrora era própria da Enfermagem. 

Atrela-se ainda, os paradigmas das instituições formadoras que não tem conseguido 

perpetuar a importância da Enfermagem Obstétrica na formação discente uma vez que 

continua fundamentada em concepções positivistas que não atendem às necessidades da 

profissão e da sociedade contemporânea. Acredita-se que este fato tem fortalecido as relações 

de domínio e submissão ainda impostas pela hegemonia médica representando assim, 

obstáculos para o desenvolvimento das atividades do enfermeiro obstetra nesta área nos 

campos de prática. Esses aspectos, associados a ausência de uma cultura hospitalar de 

valorização profissional, tem contribuído para o agravamento da sua falta de autonomia na 

assistência à mulher em processo parturitivo. Isto é refletido na parturiente que deixa de ser 

protagonista do seu próprio parto.  

Neste sentido, é estabelecida uma relação assimétrica entre o profissional-paciente 

podendo levar a sofrimentos na busca pelo cuidado conforme define Caprara e Rodrigues 

(2004). Essa relação pode variar de passiva e expectante àquela que exige uma negociação 

compartilhada que caminha para a autonomia daquele que sofre.  Faz-se necessário então, 

uma prática de negociação compartilhada e que considere a subjetividade do paciente para 

reverter as assimetrias e suas consequências (MACHADO E LAVRADOR, 2009). 

Dentre essas consequências observa-se no contexto obstétrico o aumento progressivo 

das taxas de cesáreas, a não utilização das boas práticas de atenção ao parto e nascimento, 

desumanização da assistência e consequentemente dificuldades para a consolidação efetiva do 

modelo humanístico do cuidado. Essa experiência, trouxe naturalmente uma inquietação que 

culminou com a motivação em compreender os aspectos que envolvem a autonomia do 

enfermeiro obstetra na assistência ao parto de risco habitual no contexto cultural da instituição 

hospitalar no intuito de contribuir para a mudança da realidade apresentada. 

De acordo com Costa (2015), no contexto o qual o problema ocorre, os enfermeiros 

obstetras vivenciam alguns entraves para a tomada de decisão na assistência ao parto 

sobretudo no que diz respeito a falta de autonomia no acompanhamento à mulher durante as 

fases clínicas de dilatação, expulsão e dequitação. Diante disso, sentem-se frustrados e 

desestimulados no direcionamento da condução do processo parturitivo. 

 A falta de autonomia vai além dos sentimentos de desvalorização profissional, pois 

tem desencadeado fatores que refletem na qualidade, segurança e humanização da assistência 
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ao parto uma vez que favorece o fortalecimento de práticas intervencionistas e fragmentadas 

(CAIRES; SANTOS, 2014). A superação dessa realidade é considerada, ainda, um desafio na 

esfera do SUS, visto o atendimento à parturiente continuar centrado no modelo biomédico, no 

qual o intervencionismo constitui-se em rotina nas instituições que atendem a população 

feminina no âmbito da reprodução. Nesta circunstância, a arte do nascimento deixa de ser um 

acontecimento natural e passa a ser um evento técnico e impessoal, conveniente para quem 

presta a assistência, mas, desconhecido e amedrontador para as parturientes (BRASIL, 2015). 

No cotidiano das instituições observa-se na maioria das vezes, que a parturiente 

continua a ser submetida a procedimentos isolados, normatizados e fragmentados (HILANA 

et al., 2014). Entende-se que a minimização desse fato ocorrerá mediante a atuação efetiva do 

enfermeiro obstetra. Entretanto, apesar de serem detentores de uma filosofia desmedicalizada, 

e sua forte representatividade no país, a valorização do seu poder decisório, ainda não se 

encontra presente em muitas instituições hospitalares (CAIRES; SANTOS, 2014). 

No tocante à superação dessa problemática, as políticas públicas em relação à saúde 

feminina têm desencadeado inúmeros debates em várias instâncias no intuito de avançar na 

superação do padrão intervencionista sobretudo no âmbito obstétrico. A atenção ao parto 

normal segue duas concepções: uma caracterizada pelos princípios do cartesianismo, que 

consiste na fragmentação da assistência; e outra voltada ao modelo holístico no qual é 

preconizado a humanização do cuidado (GOMES et al., 2014).  

Na perspectiva de um atendimento mais humanizado, o Ministério da Saúde (MS) 

instituiu ações e estratégias à população feminina. Entre essas, pode-se destacar em 2003 a 

Política Nacional de Humanização (PNH) com vistas à responsabilização e o compromisso de 

usuários, gestores e trabalhadores na produção de saúde e organização social das práticas no 

âmbito gravídico-puerperal (BRASIL, 2013a). Ademais, em 2004, o MS criou a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) que tem como diretrizes a 

integralidade no campo dos direitos sexuais e reprodutivos com ênfase na atenção obstétrica 

(BRASIL, 2011a).  

Essas diretrizes tiveram como pilares as propostas do movimento feminista tendo 

como base a defesa aos direitos das mulheres. Desde os anos 1980, o feminismo debateu a 

saúde das mulheres pautada na integralidade e na autonomia como condição de cidadania 

inclusive, em relação à assistência ao parto. Essas lutas resultaram em avanços significativos 

no que se refere ao empoderamento das mulheres nas decisões relativas ao seu próprio corpo e 

na humanização do cuidado. O feminismo criou então o lastro a partir do qual foi possível 

construir o movimento de defesa do parto humanizado (CARNEIRO, 2015).  
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Nessa direção, em 2011, por meio da Portaria Nº 1.459, o MS regulamentou a Rede 

Cegonha, com a finalidade de reorganizar o modelo de atenção à saúde materno-infantil. O 

programa se firmou nas diretrizes e protocolos de boas práticas de atenção obstétrica, 

indicando que a assistência ao processo parturitivo deve acontecer em suítes de Pré-Parto, 

Parto e Puerpério (PPP). Nessa proposta, o atendimento ao trabalho de parto, parto, puerpério 

e ao neonato acontece no mesmo ambiente por uma equipe multiprofissional e com a 

participação efetiva do enfermeiro obstetra. Nessa iniciativa ministerial se faz necessário que 

na ocasião de adesão ao programa se estabeleça uma articulação com o gestor da instituição, a 

fim de evitar o desvio de função do enfermeiro obstetra, comumente constatado nas 

maternidades do país (BRASIL, 2011b).  

A Rede Cegonha destaca ainda que o hospital não deve ser o único local para assistir à 

parturiente. Visto isso, recomenda que ocorra também em Centros de Parto Normal (CPN) 

sob a coordenação de enfermeiros obstetras conforme a Portaria nº11 de 7 de janeiro de 2015. 

Este documento veio reiterar o que já havia sido orientado pela Portaria nº 985/GM em 05 de 

agosto de 1999, acerca da presença deste profissional nos CPN. Os espaços de atendimento ao 

processo de parturição buscam garantir a escolha, pela mulher, das diversas posições durante 

o trabalho de parto e acesso a métodos não farmacológicos de alívio da dor, como também a 

presença de um acompanhante (BRASIL, 2015).  

Além disso, o atendimento ao recém-nascido sem intercorrências pode ser realizado 

pelo enfermeiro obstetra. O neonato deverá ser mantido junto à sua mãe, sob supervisão da 

própria equipe responsável pelo PPP nos CPN. Para prestar esta assistência o profissional de 

enfermagem precisará exercitar as boas práticas de atenção humanizada ao recém-nascido e 

ser capacitado em reanimação neonatal. Essas competências nos CPN e/ou Casas de Parto 

foram normatizadas pelo COFEN por meio da Resolução No 478/15 (CONSELHO 

FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2016). 

É certo que tais estratégias ministeriais foram instituídas com vistas a resgatar o 

procedimento do parto de risco habitual assistido pelo enfermeiro obstetra, inclusive com a 

emissão do laudo de Autorização de Internação Hospitalar (AIH). O referido laudo foi 

incluído na tabela de procedimentos do SUS em 1998. Igualmente, o MS tem incentivado o 

parto domiciliar, onde o cuidado desenvolvido pelo enfermeiro obstetra não é expressivo do 

ponto de vista numérico, embora encontre-se em expansão. Para formalizar e respaldar o 

atendimento externo ao hospital, o MS sancionou a Portaria 116/09, a qual permite ao 

enfermeiro obstetra a posse e o preenchimento da Declaração de Nascido Vivo (DNV) 

(BRASIL, 2009). 
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Soma-se ainda, entre as ações prioritárias, a proposta de capacitar os profissionais de 

saúde, sobretudo os enfermeiros, para promover atenção humanizada e holística na área 

materno-infantil, cuja pretensão é alcançar a melhoria da qualidade assistencial prestada à 

mulher dentro e fora do ciclo gravídico-puerperal. Para tanto, o MS juntamente com a 

Organização Pan-Americana de Saúde/Organização Mundial de Saúde (OPAS/OMS) 

financiou Cursos de Especialização em Enfermagem Obstétrica (CEEO) em todo o território 

nacional (BRASIL, 2014b).  

Destaca-se que experiências exitosas na redução da mortalidade materna e perinatal, 

realizadas em outros países, guardam relação com a atuação regulamentada dos enfermeiros 

obstetras capacitados, respeitados e com participação garantida na rede de atenção à saúde 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005). De acordo com Overgaard et al. (2011), a 

assistência ao processo parturitivo, quando realizada por esses profissionais, demonstram as 

menores taxas de intervenções bem como maior satisfação das parturientes. Desta forma, 

quanto mais fortalecida estiver a Enfermagem Obstétrica, mais apta estará para promover o 

protagonismo das mulheres que desejam vivenciar a experiência de dar à luz naturalmente 

(OSAVA, 2009). 

Nesse entendimento, ações semelhantes também foram desenvolvidas no estado do 

Rio Grande do Norte (RN), como por exemplo, o Projeto Midwifery, no final dos anos de 

1990. O propósito desta iniciativa foi implantar na Maternidade Escola Januário Cicco 

(MEJC) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), localizada em Natal/RN, 

um padrão de cuidado de Enfermagem Obstétrica, considerado como referência em outros 

países. Para tanto, firmou-se um convênio de cooperação entre a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), UFRN e o Conselho Britânico para 

o período 1998/2000.  A operacionalização se deu entre a MEJC, Departamento de 

Enfermagem da UFRN e a University of Bristol e University of West of England, ambas em 

Bristol na Inglaterra/UK. No âmbito dessa proposta, enfermeiros foram à Inglaterra no intuito 

de serem capacitados, para dar continuidade ao projeto no Brasil (ENDERS, MARANHÃO, 

ROSSER, 2000; DAVIM, BEZERRA, 2002).  

Esta estratégia buscou a valorização e a autonomia da mulher no processo do trabalho 

de parto e parto, por meio da participação ativa do enfermeiro obstetra durante essa 

assistência tendo como resultado positivo o reconhecimento e a necessidade de capacitações 

na área. Assim, em nível de lato sensu, o MS financiou na época, cursos de Especialização em 

Enfermagem Obstétrica – Maternidade Segura (CEOMS) em vários Estados da Federação. No 

Rio Grande do Norte, por meio da parceria entre Departamento de Enfermagem da UFRN e 
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Secretaria Estadual de Saúde Pública do RN foram desenvolvidos dois cursos, sendo um em 

2002 e outro em 2005, resultando em 33 enfermeiros capacitados para atuarem de acordo com 

os princípios e diretrizes da PNH (MAZZO; BRITO; ENDERS, 2003).  

Ademais, o MS promoveu em 2014 por meio da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) a especialização de 63 

enfermeiros obstetras, sendo 25 no Nordeste. Destes, 15 concluíram o curso em 2016 no 

estado do RN, operacionalizado pela Escola de Saúde da UFRN.  

Face ao exposto, é possível constatar o reconhecimento dado pela OMS e MS ao 

processo de trabalho do enfermeiro obstetra, o qual tem a garantia da Lei do Exercício 

Profissional bem como uma série de legislações que lhes asseguram essa área de atuação. De 

acordo com a Lei 7.498/1986, de 25 de junho de 1986, o Decreto regulamentador 

94.406/1987 e a Resolução nº 477/2015 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) é 

atribuído aos profissionais titulares de diploma ou certificados de Obstetrizes ou de 

Enfermeiros Obstetras, a assistência ao parto de risco habitual; identificação das distócias 

obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico; realização de episiotomia e 

episiorrafia com aplicação de anestesia local, quando necessária (CONSELHO FEDERAL 

DE ENFERMAGEM, 2016). 

 Além disso, a Agência Nacional de Saúde publicou a Resolução Normativa No 398 

em 11 de fevereiro de 2016, que regulamenta o credenciamento do enfermeiro obstetra e 

obstetrizes pelos planos de Saúde Suplementar, com o objetivo de reduzir a epidemia de 

cesáreas (AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 2016). 

É evidente o respaldo destes profissionais, para atuarem com autonomia no 

atendimento obstétrico e neonatal. Negar essa garantia legal é não só violar a legislação, mas 

também desrespeitar o princípio constitucional que assegura liberdade de atuação aos 

profissionais, conforme estabelecido em lei (SAMPAIO et al., 2014).  No entanto, apesar do 

avanço nas políticas e portarias ministeriais que dão sustentação à atuação do enfermeiro 

obstetra, a sua participação na assistência ao parto, ainda é pouco expressiva. É comum no 

cotidiano dos serviços de saúde, se presenciar dificuldades enfrentadas por esses profissionais 

para exercerem suas atividades no ambiente hospitalar. E, parece decorrer das relações de 

poder, nas quais, culturalmente, predomina a hegemonia médica (AMESTOY et al., 2014). 

Destarte, o modelo de atenção ao parto permanece centrado no médico obstetra e nos 

altos índices de cesáreas. Apesar de existir enfermeiros obstetras nas maternidades, a maioria 

não atua na assistência ao parto. Permanecem a ocupar outras funções, em geral, 

administrativas. É preciso fortalecer este paradigma nas instituições hospitalares. No entanto, 
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o que se presencia são conflitos constantes nos espaços das maternidades entre médicos, 

enfermeiros e gestores (BRASIL, 2014b).  Essa característica de instabilidade das correlações 

de força, devido a inúmeros pontos e em meio a relações desiguais e móveis, induz, 

continuamente, a estados de poder, sempre localizados e mutáveis (FOUCAULT, 1993).  

Nesse sentido, é fundamental perceber que a atuação do enfermeiro obstetra trata-se de 

um evento com influência cultural da instituição permeada por relações de poder constituídas. 

É preciso então ampliar a discussão a respeito do contexto no qual, esses profissionais se 

inserem e desenvolvem a assistência de Enfermagem. Nessa perspectiva se faz necessário 

compreender a potencialidade que têm os espaços organizacionais em gerar informações 

acerca dos nós críticos que impedem a participação efetiva do enfermeiro obstetra.  

Diante dessas considerações, pressupõe-se que a falta de autonomia do enfermeiro 

obstetra na assistência ao parto de risco habitual, se articula com as crenças, valores, relações 

sociais e de poder presentes nas instituições do SUS. O presente estudo desenvolveu-se em 

torno do conceito central de cultura, pois acredita-se existir algo oculto, onde se realiza a 

assistência ao parto, que promove ou inibe a prática autônoma deste profissional. 

Cultura é definida como as teias de significados estabelecidas pelo ser humano e nas 

quais ele visualiza seu mundo. Essa análise interpretativa do significado é constituída por 

meio das relações sociais de modo semiótico (GEERTZ, 1989). Faz-se necessário então que o 

investigador conviva com os participantes do estudo no seu próprio local de atuação de modo 

a captar o significado das relações e ações que envolve a prática no cotidiano das instituições, 

como destaca Spradley (1980). 

Deste modo, pode-se afirmar que a tomada de decisão do enfermeiro obstetra na 

assistência à parturiente é mediada pelos aspectos culturais presentes na instituição. A tomada 

de decisão como um processo essencial da natureza humana consiste na seleção de 

alternativas evidentes ou de soluções aceitáveis relacionadas às diferentes culturas. No âmbito 

da Enfermagem, a cultura constitui um componente de atuação profissional vinculada 

diretamente a um dos domínios da prática (BALIZA et al., 2015). 

Para Illich (1976), os valores e os aspectos dos indivíduos envolvidos nas decisões que 

ocorrem no campo da prática, sobretudo nas relações assistenciais são permeadas pela cultura. 

De modo geral, os aspectos contextuais que envolvem o problema de pesquisa deste estudo, 

referente a falta de autonomia do enfermeiro obstetra levam a questionar: Como o contexto 

cultural da instituição hospitalar se relaciona com a prática autônoma do enfermeiro obstetra 

na assistência ao parto de risco habitual?  
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Os fatos mencionados reforçam o interesse e a necessidade de um estudo qualitativo, 

com abordagem etnográfica. O delineamento teórico-metodológico da Etnografia permite ao 

pesquisador aproximar-se das nuances presentes nas instituições hospitalares e assim desvelar 

a problemática de investigação sob um ponto de vista cultural (SPRADLEY, 1980).  

Segundo Baliza et al. (2015), na área da Enfermagem, as condutas contemplam não só 

o saber-fazer científico e teórico, mas também as extensões do saber. Assim, atuam apoiados 

em sua subjetividade e valores culturais envolvidos no processo assistencial. Visto isso, é 

preciso alinhar a cultura à prática, para que o enfermeiro obstetra se sinta apoiado em suas 

decisões e possa ter autonomia no desenvolvimento de suas ações (SANTOS; MATÃO, 

2014).  

Acredita-se que os resultados oriundos desta pesquisa, possam proporcionar uma 

reflexão crítica acerca do trabalho deste profissional no âmbito hospitalar. Espera-se fornecer 

subsídios que levem a uma abordagem teórica explicativa da autonomia do enfermeiro 

obstetra na assistência ao parto de risco habitual nesse contexto. Almeja-se com isso 

desencadear impactos positivos para a consolidação efetiva desse profissional no atendimento 

obstétrico na perspectiva do modelo humanístico do cuidado onde a mulher é o sujeito ativo 

da relação estabelecida durante o processo parturitivo. 

Desta maneira, tem-se a pretensão de contribuir para quebras de paradigmas e 

mudanças significativas no modelo de saúde no âmbito da assistência ao parto de risco 

habitual com vistas ao acompanhamento centrado na visão holística e na humanização do 

cuidado na perspectiva da redução da mortalidade materna e perinatal.  Denota-se ainda 

significativa relevância para o fortalecimento do ensino da Enfermagem Obstétrica na busca 

de novos conceitos e habilidades de atenção à saúde da mulher no ciclo gravídico-puerperal. 

A importância se dá, também, por colaborar para o preenchimento de lacunas existentes na 

literatura científica acerca da temática no intuito de avançar no campo da pesquisa na área 

abordada. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Construir uma abordagem teórica explicativa da autonomia do enfermeiro obstetra na 

assistência ao parto de risco habitual no âmbito cultural da instituição hospitalar. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descrever a estrutura e a organização da assistência ao parto de risco habitual na 

instituição hospitalar.  

 

 Apreender o significado da autonomia do enfermeiro obstetra na assistência ao parto 

para os enfermeiros obstetras e gestor das instituições hospitalares. 

 

 Analisar as crenças, valores, relações sociais e de poder no âmbito institucional 

relacionadas ao desenvolvimento da autonomia do enfermeiro obstetra na assistência ao parto. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

  

Este capítulo trata da evolução da Enfermagem Obstétrica no Brasil e sua interface 

com a historicidade das Políticas Públicas de Atenção à Saúde Materno-Infantil com ênfase na 

promoção do parto humanizado; Autonomia da Enfermagem Obstétrica no Brasil. Assim 

sendo, destaca pontos relevantes que marcaram o reconhecimento e a perspectiva de inserção 

desta profissão com autonomia nas decisões assistenciais no processo parturitivo. 

 

3.1 A EVOLUÇÃO DA ENFERMAGEM OBSTÉTRICA E SUA INTERFACE COM AS 

POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE MATERNO-INFANTIL 

 

A assistência obstétrica teve início com a inserção de mulheres, membros da família, 

que auxiliavam a parturiente durante o nascimento do seu filho. A partir dessa experiência 

começaram a agregar conhecimento empírico acerca do partejar. Essa realidade culminou 

com o surgimento das parteiras tradicionais que atendiam com base na sabedoria inata de sua 

prática domiciliar (PIMENTA; RESSEL; STUMM, 2013). 

As parteiras atuaram na obstetrícia até o início do século XX. No entanto, durante todo 

esse período estiveram sob o controle da categoria médica. Esta supremacia do modelo 

biomédico desencadeou a gradativa exclusão das parteiras da assistência ao parto, iniciando-

se a medicalização e institucionalização deste acontecimento (MENEZES; PORTELLA; 

BISPO, 2012).  

Essa hegemonia médica também perpetuou nos primórdios da Enfermagem no âmbito 

obstétrico. Inicialmente, em 1832, o currículo dos profissionais que atuavam na atenção ao 

parto integrava-se à legislação da medicina. Os cursos funcionavam sob a tutela das escolas 

médicas, que por sua vez ditavam as regras no âmbito da assistência a ser prestada (RIESCO; 

TSUNECHIRO, 2002).  

Diante disso, começaram a surgir normas que marcaram de forma expressiva a 

ascensão do padrão intervencionista na assistência médica ao parto. Dentre estas, destaca-se o 

surgimento, no século XVI, do fórceps, ou seja, técnica instrumental para auxiliar na expulsão 

fetal (SENA et al, 2012). Além disso, o aprimoramento das condutas médicas como por 

exemplo a cesárea e a epsiotomia transformaram o nascimento em intervenção hospitalar 

(VERSIANI et al., 2014). Outro aspecto marcado pela hospitalização do parto foi à 

modificação da posição da mulher durante o período expulsivo, que passou de verticalizada 

para horizontal. Esta mudança favoreceu ao profissional na condução do parto, mostrando 
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cada vez mais a supremacia do modelo cartesiano, uma vez que não corrobora para liberdade 

pessoal e desejo de escolha da mulher (SENA et al, 2012). 

Vale ressaltar que no final do século XVIII com a Revolução Francesa, as mulheres 

passaram a questionar o seu papel dentro do modelo patriarcal. Mas, apenas nas décadas de 

1960 e 1970 com a criação do Movimento Feminista no Brasil, foi possível repensar questões, 

na ocasião, pouco defendidas no âmbito nacional. As líderes desse movimento reivindicavam 

direitos sexuais, reprodutivos, de acesso à educação, de voto, de trabalho e reconhecimento 

enquanto cidadãs (PONTES, 2014). As mobilizações feministas possibilitaram o 

desenvolvimento das primeiras políticas voltadas para atenção à mulher, embasadas pelo fato 

de que a desigualdade entre os gêneros refletia na qualidade de vida e levava ao surgimento 

de doenças nesse grupo populacional (MOREIRA, 2016).  

Estas políticas estavam focadas apenas para a assistência à mulher na condição de 

mãe, com medidas que visavam o desenvolvimento de gestações saudáveis. Neste sentido, foi 

criado o Departamento Nacional da Criança com o objetivo de propiciar o nascimento de 

conceptos fortes e livres de doenças que pudessem afetar o crescimento econômico nacional. 

Nessa direção, em 1975 surge o Programa de Saúde Materno-Infantil e, em 1978 o Programa 

de Prevenção à gravidez de Alto Risco, período marcado por intervenções médicas sob o 

corpo feminino, como a resolução da gestação por meio da cesariana e a esterilização como 

técnicas seguras para o nascimento e contracepção (SANTOS NETO et al., 2012). 

Mediante tais aspectos, o movimento feminista continuou a luta em defesa da 

autonomia e integralidade da referida classe frente aos processos relacionados ao seu corpo no 

âmbito da saúde. Assim, participou ativamente dos debates acerca da construção de uma 

política que considerasse as subjetividades das mulheres, em suas mais diversas vertentes 

sociais embasadas nas concepções de saúde e qualidade de vida, que vinham sendo ampliadas 

no contexto mundial e, consequentemente, na Constituição Brasileira. Contudo, o Estado 

ainda se detinha autoritário no que concerne aos serviços referentes aos direitos reprodutivos. 

Muitas mulheres permaneciam sem apoio e acesso aos métodos de contracepção (PONTES, 

2012). 

No ano de 1983, foi implantado pelo MS o maior marco até então, no âmbito das 

políticas voltadas para a classe feminina, o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM). O governo brasileiro, pela primeira vez, possibilitou um novo enfoque ao contexto 

da saúde da mulher e passou a englobar ações de valorização à atenção em todos os seus 

ciclos vitais. Além de ações de prevenção do câncer de mama, colo do útero, acometimento 

por infecções sexualmente transmissíveis, atenção ao adolescente, cuidados na menopausa e 
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anticoncepção, incluiu também propostas importantes no que diz respeito à atenção ao pré-

natal, parto e puerpério (MAMEDE; PRUDÊNCIO, 2015). 

Na perspectiva de mudar a realidade que se alastra ao longo dos anos, com vistas à 

mudança do modelo de atenção ao ciclo gravídico puerperal, a Organização Pan-Americana 

de Saúde- OPAS e a OMS tem debatido a respeito da necessidade do surgimento de novo 

paradigma. Neste sentido, aconteceram três eventos internacionais relevantes na década de 

1980: Conferência da World Health Organization (WHO) Consensus Conference on 

Appropriate Technology for Pre-natal, realizada em Washington; a segunda aconteceu em 

Fortaleza – CE em 1985 - WHO Consensus Conference on Appropriate Technology for Birth. 

E, em 1986 ocorreu a terceira, WHO Consensus Conference on Appropriate Technology for 

Following Birth, em Trieste (REIS et al., 2014). 

Sob a ótica das propostas discutidas nessas conferências, em 1996, a OMS estabeleceu a 

definição das práticas recomendadas na condução e no cuidado do trabalho de parto, classificadas 

em quatro categorias: A) Condutas que são claramente úteis e que deveriam ser encorajadas; 

B) Condutas claramente prejudiciais ou ineficazes e que deveriam ser eliminadas; C) 

Condutas frequentemente utilizadas de forma inapropriadas; D) Condutas frequentemente 

utilizadas de modo inadequado (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1996).  

Essas recomendações impactaram positivamente a nível nacional. Logo, o MS criou o 

Programa Nacional de Humanização do Pré-Natal e Nascimento (PNHPN) por meio da 

Portaria nº 569 de 1/6/2000 com vistas a reduzir os índices de morbidade e mortalidade 

materna, perinatal e neonatal. Para isso, o programa assegura acesso integral e humanizado à 

assistência pré-natal, parto, pós-parto e neonatal. Esse programa foi muito relevante para a 

Enfermagem, tendo em vista contemplar a valorização do enfermeiro obstetra como agente 

estratégico na humanização do parto e nascimento (CAMACHO; PROGIANTI, 2013).  

Outra iniciativa relevante adotada pelo MS a partir do ano 2000 para melhorar a 

atenção ao ciclo gravídico-puerperal foi o Programa Trabalhando com Parteiras Tradicionais, 

que recolocou a melhoria do parto e nascimento domiciliar assistidos por parteiras 

tradicionais na pauta de discussão com gestores estaduais e municipais, como uma 

responsabilidade do SUS e uma atribuição da atenção básica. Define-se ne como parteira 

tradicional aquela que presta assistência ao parto domiciliar baseada em saberes e práticas 

tradicionais e é reconhecida pela comunidade como parteira (BRASIL, 2010 b). 

Ainda no ano 2000, o quinto Objetivo de Desenvolvimento do Milênio revisitado pela 

OMS estabeleceu reduzir em ¾ a mortalidade materna. Para isso, destacou entre as estratégias 
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para alcançar esta meta, a participação efetiva deste profissional na condução do processo 

parturitivo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014). 

Dados mundiais registraram que em 2013, 289.000 mulheres foram à óbito por 

complicações relacionadas ao ciclo gravídico-puerperal. Todos os dias cerca de 800 mulheres 

morrem no mundo por complicações relacionadas ao parto ou à gestação, por causas que 

poderiam ser evitadas com práticas simples e de baixo custo. (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2014).  

Entende-se por morte materna o óbito de uma mulher durante o ciclo gravídico 

puerperal dentro de um período de até 42 dias após o nascimento da criança (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 1995). No Brasil, o Nordeste tem representado a região com 

maiores taxas de morte materna e neonatal, decorrentes principalmente de hipertensão, 

hemorragias, infecção puerperal, complicações no trabalho de parto e abortos. Ademais, 

tratando-se do estado do Rio Grande do Norte, em 2011 ocorreram 33 óbitos maternos e 365 

mortes de crianças com menos de 7 dias de vida. Desses, 298 foram decorrentes de causas 

evitáveis (BRASIL, 2014a).  

 Para mudar essa realidade difundiu também em 2002, o Pacto pela Redução da 

Mortalidade Materna e Neonatal e, no ano seguinte, instituiu a Política Nacional de 

Humanização (PNH) que tem como princípios o compromisso na melhoria da atenção 

obstétrica. Coerente com essa visão, publicou a Lei do Acompanhante, Nº 11.108/2005, outro 

importante dispositivo de destaque na promoção do parto e nascimento saudável (BRASIL, 

2013b).  

Ademais, em 2004, a partir das diretrizes do PAISM nasceu a Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher com o objetivo de assegurar e incentivar uma assistência 

humanizada, integral, equânime e universal. Desse modo, o atendimento estendia-se também 

àquelas mulheres marginalizadas da sociedade, como lésbicas, negras, indígenas, privadas de 

liberdade, acometidas de transtornos mentais, portadoras do Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV) e outras afecções não transmissíveis (BRASIL, 2011a). Todavia, mesmo que 

as políticas de assistência à saúde da mulher tenham se mostrado prósperas, ainda existe um 

longo caminho a conquistar sobretudo no ciclo gravídico-puerperal, especialmente no que 

concerne às medidas efetivas na redução da morbidade e mortalidade materna e neonatal 

(BRASIL, 2014a). 

Visto isso, o MS anunciou em 2010, o Plano de Qualificação de Maternidades e Redes 

Perinatais. Publicou então a Portaria/GM nº 4.279 de 30 de dezembro de 2010, que estabelece 

diretrizes para a reorganização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do SUS. A RAS 
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tem a finalidade de garantir o acesso a todos os níveis de atenção à saúde, de modo a 

promover a articulação das ações e serviços de forma contínua, humanizada, mediante o 

atendimento integral, com vistas à melhoria dos indicadores dos óbitos maternos e neonatais 

(BRASIL, 2010 a). 

Nessa direção, em junho de 2011, o MS instituiu a Rede Cegonha, que traz em seu 

escopo diretrizes relacionadas às questões de assistência materno-infantil a saber: acolhimento 

com avaliação e classificação de risco; ampliação do acesso e melhoria da qualidade do pré-

natal; vinculação da gestante à unidade de referência; garantia de transporte seguro; atenção à 

saúde das crianças de zero a vinte e quatro meses; acesso às ações do planejamento 

reprodutivo a partir de quatro componentes: Pré-Natal; Parto e Nascimento; Puerpério e 

Atenção Integral à Saúde da Criança; Sistema Logístico, Transporte Sanitário e Regulação. 

Ademais, recomenda a utilização das boas práticas na atenção ao processo parturitivo 

(BRASIL, 2011c). 

A Rede Cegonha propõe que o atendimento ao parto de risco habitual aconteça nos 

CPN. Visto isso, no ano de 2015, foi lançada pelo MS a Portaria nº 11 de 7 de janeiro, com as 

diretrizes para implantação e habilitação dos CPN, sob a coordenação e responsabilidade do 

enfermeiro obstetra na condução do cuidado às mulheres e recém-nascidos. Este documento 

veio ratificar as Portarias No 2.815/98 e a Portaria No 985/99 que recomendava a participação 

do enfermeiro obstetra nos partos eutócicos bem como na supervisão das Casas de Parto, 

respectivamente. Este momento se configurou na época como um importante marco para 

atuação deste profissional, ainda pouco vivenciada nas maternidades do país (ALMEIDA; 

GAMA; BAHIANA, 2015).  

Estes espaços respeitam a privacidade, a dignidade e a autonomia da mulher ao parir 

em um ambiente mais acolhedor e confortável. Isto ocorre em conformidade com as diretrizes 

da Política de Humanização e as recomendações da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC 

Nº 36/2008), que estabelece os padrões para o funcionamento dos serviços de atenção 

obstétrica e neonatal (HILANA et al., 2014).  

Nessa abordagem, a assistência à parturiente e neonato deve acontecer em suíte PPP 

durante o pré-parto, parto e pós-parto. Essa ação precisa ser respaldada por meios de 

protocolos que orientem a linha de cuidado materno-infantil na perspectiva da segurança e 

humanização do cuidado, frente às boas práticas de atenção ao parto e nascimento. 

Recomenda também a participação efetiva do enfermeiro obstetra na condução do 

atendimento ao parto de risco habitual, puerpério fisiológico e cuidados com recém-nascido 

sadio, da admissão à alta (BRASIL, 2015). 



27 

 

Apesar dos avanços na atenção à saúde da mulher mediante às recomendações das 

práticas baseadas na humanização e em evidências científicas que visam favorecer um 

nascimento digno e respeitoso é notória as dificuldades e desafios enfrentados para a 

realização das condutas priorizadas pelos programas e políticas de saúde pública face a 

imposição institucional de rotinas inflexíveis, ainda centradas no modelo biomédico 

(VASCONCELOS et al., 2016; PEREIRA et al.,2015).  

O modelo vigente no Brasil continua voltado para a hospitalização e fragmentação da 

assistência, tornando o nascimento permeado por intervenções médicas. Desta forma, as 

mulheres têm sido cada vez menos protagonistas no momento do parto. Este contexto, antes 

vivenciado no seio familiar, passou a ocorrer em hospitais. Esta mudança ocasionou o 

aumento de intervenções desnecessárias bem como à submissão da parturiente em obedecer 

aos comandos dos profissionais médicos (BRASIL, 2014b).  

Na perspectiva de mudar essa realidade, a OMS recomenda a inserção do enfermeiro 

obstetra na assistência ao parto de risco habitual. Esse reconhecimento se dá em virtude do 

mesmo ser detentor de uma prática menos intervencionista e humana (SENA et al, 2012). A 

pesquisa Nascer no Brasil revelou que a existência de enfermeiros obstetras atuantes na 

assistência ao parto e nascimento, contribui para a diminuição do número de intervenções 

desnecessárias a partir do exercício das boas práticas voltadas para a humanização no 

processo parturitivo. (LEAL et al., 2014).  

Outros estudos também apontam como essencial o papel desse profissional no 

processo que envolve a parturiente, em decorrência de sua assistência qualificada, 

estabelecimento de vínculo e a subjetividade de um cuidado humanizado, que favorece a 

naturalidade do nascimento, e a escolha da mulher (NOVAES et al., 2015).  

O parto é um processo plural, pois envolve diversas pessoas e concepções: físicas, 

psicológicas e culturais. Logo, considera-se o enfermeiro obstetra, o profissional mais 

adequado para o acompanhamento de gestações e a resolução de partos classificados como de 

risco habitual, pois propiciam menores taxas de intervenções, o que implica em nascimentos 

com melhores índices de Apgar (PRATA; PROGIANTI; DAVID, 2014). 

A historicidade das políticas de saúde no Brasil na área materno-infantil reflete a 

perspectiva governamental para a modificação do paradigma intervencionista ao parto e a 

inserção do enfermeiro nesse processo. Entende-se que a atuação desse profissional com 

autonomia nesse ccontexto perpassa pela formação e qualificação. Nesse sentido, o MS tem 

buscado garantir o financiamento de cursos de especialização em Enfermagem Obstétrica no 

âmbito da Rede Cegonha. Esses cursos, possuem cargas horárias máximas de 600 horas, com 
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ênfase no ensino voltado para a prestação de cuidados em todas as fases do ciclo gravídico-

puerperal. Para a validação do título de especialista, além dos créditos teóricos, o aluno deverá 

comprovar assistência mínima a 20 partos, 15 atendimentos neonatais em centro obstétrico e 

15 consultas pré-natais. Além disso, faz-se necessário a apresentação de um trabalho de 

conclusão de curso (SENA et al., 2012). 

Vale ressaltar que essa formação passou por transformações significativas ao longo da 

história e seguiu duas concepções: uma em nível de técnico em obstetrícia e caracterizada de 

acordo com o modelo europeu atreladas às escolas de medicina; e outra em consonância com 

o padrão americano, egressos da Enfermagem e habilitados em obstetrícia. Durante este 

período, as graduadas de Enfermagem receberam diferentes títulos: parteira, enfermeira 

parteira, enfermeira especializada, obstetriz e por fim enfermeira obstetra. Em 1961, a 

publicação do Decreto No 50.387 que regulamentava o exercício da Enfermagem, conferiu o 

título de obstretriz para as duas categorias existentes. Este fato gerou insatisfação entre os 

enfermeiros do nível técnico e superior, que reivindicavam a exclusividade do grau (JORGE, 

1975; OSAVA, 1997). 

 Assim, em decorrência da semelhança entre os currículos de enfermeiros obstetras e 

obstetrizes, os dois cursos fundiram-se e passou a ser em 1972 exclusivas das escolas de 

Enfermagem, destaca Narchi, Silva e Gualda (2013). Mais tarde, no ano de 1994, as 

habilitações foram suprimidas mediante modificação para o currículo mínimo do curso de 

Enfermagem, tornando-se necessário a criação de especialização latu-sensu em obstetrícia 

baseada na Resolução CNE/CES No 1/2001(CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 

2001). 

Ao revisitar a historicidade acerca da Enfermagem Obstétrica percebeu-se o 

reconhecimento e investimento para o desempenho destes profissionais, a fim de se alcançar 

as boas práticas na assistência materno-infantil. Contudo, os caminhos percorridos no campo 

da prática nem sempre são favoráveis à sua atuação com autonomia sobretudo na assistência 

ao parto de risco habitual. Mesmo diante dos reconhecidos avanços das políticas públicas de 

atenção à saúde da mulher, com vistas à mudança de paradigma e inserção efetiva do 

enfermeiro no âmbito obstétrico, pesquisadores salientam que há, ainda, um longo e difícil 

percurso (MAMEDE; PRUDÊNCIO, 2015).  
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3.2 AUTONOMIA DA ENFERMAGEM OBSTÉTRICA NO BRASIL 

 

A autonomia, encontra-se vinculada às questões sociais e no que se refere a 

descentralização do poder, uma vez que busca garantir maior participação política dos 

sujeitos. Em sua forma social, relaciona o indivíduo ao seu ambiente nato, fato que pode soar 

como uma afirmação contraditória a medida que o ser emancipado necessita sentir-se livre 

dos princípios alheios para valer-se de suas próprias decisões. Autonomia significa guiar-se 

por normas comportamentais propriamente constituídas. Todavia, tais normas não teriam 

coerência em uma sociedade solitária, uma vez que estas são impostas para resolução de 

conflitos coletivos. Desse modo, conceituar autonomia exige intersubjetividade, pois baseia-

se no conjunto de condições socialmente construídas (HANS-GEORG, 2011). 

Assim, o indivíduo autônomo é aquele que sabe reconhecer e escolher as forças 

externas para a sua subjetivação. Trata-se então de uma luta interna, constante e diária na 

perspectiva de conseguir se autogovernar (SANTOS et al., 2015). No que se refere à 

Enfermagem, é essencial compreender sua formação enquanto profissão. No século XIX, 

Florence Nightingale inicia em sua prática, a fundamentação de conhecimentos que incidiram 

com a regulação do exercício profissional da categoria e consequentemente o despertar para 

sua autonomia enquanto ciência.  

Nessa discussão sobre legitimidade da autonomia da Enfermagem, oito fatores 

responsáveis para a manutenção deste processo, a saber: perspectiva do seu objeto de trabalho 

mediante uma relação multiprofissional e institucional/gestão no âmbito público e privado 

(domiciliar), hospitalar e da atenção básica à saúde, voltado ao ensino/formação/pesquisa 

(BELLAGUARDA et al., 2013).  

É notório o quanto essa conquista é essencial para que as s questões intrínsecas à 

categoria evoluam, de tal modo que possibilite a assistência de Enfermagem baseada em 

tomadas de decisão frente ao processo saúde-doença (SANTOS; MONTEZELI; PERE, 2012). 

Face ao exposto, Freidson (2009) enfatiza que a autorregularão é capaz de testar a 

autonomia profissional. Neste contexto, o enfermeiro está habilitado para prestar assistência 

de saúde mediante legislações específicas que regem a profissão. Acerca da Enfermagem 

Obstétrica, evidencia-se que a forma como são configuradas as relações estabelecidas nos 

serviços de atenção à saúde intervém diretamente no processo de atuação do enfermeiro 

obstetra. Nessa linha de considerações, a atuação deste especialista, encontra-se pautada em 

sua autonomia. Esta por sua vez está atrelada ao contexto onde se desenvolve a prática 
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profissional bem como às normas e rotinas institucionais, e processos de trabalho (SAAD; 

RIESCO, 2009). 

Dentre as diversas bases internacionais de pesquisa que trazem à luz de seus estudos as 

perspectivas da autonomia profissional, Fleming (1998) afirma que o enfermeiro obstetra não 

executa sua autonomia. Nesse sentido a OMS reconhece que em muitos países, a prática 

assistencial desse profissional ainda acontece sob supervisão dos médicos (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 1996). Isso significa que os atendimentos aos partos ocorrem 

mediante a tomada de decisão dos médicos, cabendo à enfermeira prestar cuidados inerentes 

somente ao conforto das parturientes (MATTHEWS et al., 2006).  

No entanto, a OMS defende que este profissional deve ter autonomia para exercer suas 

habilidades, uma vez que é apontado como o mais indicado para o acompanhamento de 

gestantes e partos em situação de risco habitual. Esse reconhecimento colabora para o poder 

decisório dos enfermeiros obstetras e, consequentemente, favorece o desenvolvimento de sua 

autonomia, pois traz à categoria autoestima e confiança, para desempenhar a assistência nessa 

área com liberdade (FULLERTON; THOMPSON, 2005). 

Apesar de liberdade e autonomia serem dois termos distintos possuem significações 

que preservam semelhanças entre si. Diante das diferenças etimológicas e históricas, pode-se 

afirmar que a liberdade é a capacidade do sujeito para agir com autonomia. Na Enfermagem, 

as relações de trabalho são reguladas pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 

(CEPE), que ressalta a liberdade e autonomia como elementos primordiais no exercício 

profissional. As citações no CEPE mostram que o profissional de Enfermagem tem o direito 

de participar da prática multiprofissional e interdisciplinar para desenvolver suas ações com 

responsabilidade, liberdade e autonomia (PRZENYCZKA, 2012).  

No entanto, permanece o distanciamento entre o discurso e a prática, tendo em vista as 

interdependências profissionais presentes no cotidiano das instituições que perpassam pela 

cultura bem como por relações de gênero e de poder compondo a configuração hospitalar de 

tensões e assimetrias. Aproximar as discussões sobre essas questões possibilita o exercício de 

reflexão sobre conflitos de interesses e disputas de poder, com a finalidade de problematizar 

desigualdades de gênero em prol de um trabalho interdisciplinar, na perspectiva da promoção 

e integralidade da atenção à saúde (PEREIRA; ROTENBERG; OLIVEIRA, 2012). 

Portanto, apesar dos avanços decorrentes da Política de Humanização que tem 

potencializado modificações nas relações de poder e de gênero, tornando-as mais harmônicas 

entre os profissionais, ainda se observam dificuldades na consolidação dos princípios e diretrizes 
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ministeriais, sobretudo no que se refere à efetiva inserção da Enfermagem Obstétrica na 

assistência ao parto, tendo em vista a predominância feminina da profissão. 

Embora as estratégias para a melhoria da assistência humanizada ao parto, tenha como 

elemento-chave o enfermeiro obstetra, é notório que ainda há muito o que se conquistar no 

espaço de disputas agregadas ao contexto de atenção obstétrica no país (BRASIL, 2014b). 
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4  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo apresenta o referencial teórico sob a ótica de Foucault e a abordagem 

teórico-metodológica da Etnografia, os quais constituem os aportes que orientam o estudo. 

Inicialmente aproxima-se da perspectiva filosófica a respeito das relações de poder, por 

entender que a autonomia se encontra nessas questões. Posteriormente, configura-se as 

nuances da pesquisa etnográfica que delineia a investigação na direção da teorização do 

fenômeno. 

 

4.1 AS RELAÇÕES DE PODER NO ESPAÇO INSTITUCIONAL  

  

Na perspectiva de compreender as relações de poder, faz-se necessário “mergulhar” no 

sentido da palavra. A etimologia deste vocábulo direciona um sentido que exprime força, 

domínio e posse. Caracteriza-se pela imposição de um ser sobre outro; pela hierarquia 

representada por um estado superior que domina os níveis subsequentes e vai desde o poder 

social ao político. (BRÍGIDO, 2013). 

Vale ressaltar que um dos principais escritores à luz desta temática, o autor Michael 

Foucault, traz à tona uma abordagem diferente sobre o tema, a partir do rompimento com 

conclusões tradicionais. Para ele, o poder não é apenas algo atrelado ao povo controlado pelo 

Estado. Trata-se de uma condição que envolve a sociedade sem distinção, em relações que 

remetem de forma equivocada ao poder de maneira hierarquizada e representada em 

mecanismos de força e controle, de modo a disciplinar os indivíduos. Desse modo, o poder 

não é um objeto, uma coisa que se possui ou um lugar que se ocupa. Ele é exercido em 

práticas e relações disseminadas em níveis variados e em pontos diferentes da estrutura social. 

Por isso, não deve ser considerado como uma relação unilateral e de disputa, pois traz à tona 

uma abordagem diferente sobre o tema, a partir do rompimento com conclusões tradicionais 

(FOUCAULT, 2010).  

Essas lutas contra o exercício do poder sob o aspecto da dominação são exercidas 

dentro das próprias relações estabelecidas, de forma permanente, em pontos móveis e 

transitórios distribuídos por toda a estrutura social. Nessa abordagem, é possível visualizar 

nas relações de poder, o opressor e o oprimido como também todas as situações que 

configurem controle e domínio. Nesse sentido, as relações de poder se mostram desiguais, 

móveis e assimétricas. Além disso, são intencionais e não-subjetivas. Opera por meio de 

tecnologias políticas e do contexto social histórico e determinado (FOUCAULT, 2008).  
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No entanto, o poder não deve ser caracterizado como um aspecto negativo, de 

repreensão, violência, coerção, opressão, e sim mediante uma concepção positiva, com caráter 

disciplinar, normatizador que permite a produção e transformação. Nessa perspectiva positiva, 

o poder tem como alvo o homem, no intuito de produzir comportamentos e assim, aproveitá-

lo ao máximo em suas potencialidades, a fim de aumentar a força de trabalho bem como 

constituir o campo do saber. O poder e saber estão imbricados mutualmente, ou seja, não 

existe relações de poder sem constituição de um campo de saber, como também, todo saber 

constitui novas relações de poder (FOUCAULT, 2010). 

Essa análise filosófica sob a ótica de Foucault referente ao poder é resultado de 

diversas investigações que envolvem instituições específicas, como por exemplo o hospital. 

Traz à luz de suas ideias uma reflexão sobre as relações de poder estabelecidas no contexto, 

de modo a considerar o momento em que se aplicam (FERREIRINHA; RAITZ, 2010). 

A partir do final do século XVIII, esta instituição passou a ser não apenas um local de 

salvação e de assistência alimentar das pessoas internadas, mas um espaço terapêutico, de 

cura e de registro, de acúmulo e formação de saber, cujo poder disciplinar é confiado não 

mais as pessoas religiosas e sim ao médico. Esse poder disciplinar é exemplificado a partir da 

rotina de visitas ao hospital, que traduzia as relações hierárquicas existentes: o médico 

caminhava a frente, seguido de assistentes, alunos, enfermeiras e demais profissionais. 

Destarte, o indivíduo passa a emergir como objeto do saber e da prática médica 

(FOUCAULT, 2010). 

Huisman (2001) destaca que Foucault traz em seus estudos a compreensão sobre os 

procedimentos e métodos utilizados em dimensões institucionais de forma a influenciar sobre 

o comportamento alheio, seja em seu contexto individual ou coletivo, no intuito de controlar 

seus processos. Visto isso, pode-se afirmar que as relações são estabelecidas pelo contexto e 

são capazes de determinar o poder de decisão do indivíduo (LACERDA, 1999)  

No contexto de atuação obstétrica, por exemplo, observa-se que essa relação de poder 

exercida pelo saber médico se propagou em algumas regiões do Brasil. Em estudo realizado 

em uma maternidade de Florianópolis entre os anos de 1956 e 1986, por exemplo, verificou-

se por meio do discurso dos participantes, que o poder disciplinar exercido nesse período 

instituiu práticas de cuidados às parturientes-puérperas e aos recém-nascidos baseados em 

observação contínua e normatização de comportamento, o que contribuiu para o modelamento 

dos profissionais de Enfermagem (GREGÓRIO; PADILHA, 2012). 

Outro estudo traz a reflexão que o exercício do poder sob a ótica da autoridade dos 

médicos instituída há séculos se estende ainda em diferentes medidas a todos os profissionais 
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de saúde envolvidos na assistência às mulheres, bem como a todos os demais usuários de 

serviços de saúde (AGUIAR; D’OLIVEIRA; SCHRAIBER, 2013).  

É preciso a multiplicação, deslocamento e agenciamento de combinações diferentes de 

modo a superar o elo da hierarquia (FOUCAULT, 1977). Diante do propósito do estudo, fez-

se necessário buscar um referencial teórico-metodológico capaz de analisar o contexto, as 

relações subjetivas e os aspectos que coordenam as práticas de saúde no âmbito obstétrico em 

uma dinâmica crítica e reflexiva. Essa subjetividade exigiu uma análise pautada nas premissas 

da Etnografia considerando-se a complexidade do fenômeno pesquisado. 

 

4.2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO DA ETNOGRAFIA  

 

A Etnografia consiste na abordagem teórico-metodológica capaz de descobrir os 

símbolos de uma cultura e analisar suas relações no âmbito de uma complexa rede. Para isso, 

busca a compreensão do fenômeno, por meio da linguagem ou ações das pessoas, em um 

sistema de significados que constitui a cultura. Esta abrange o conhecimento adquirido, que as 

pessoas utilizam para interpretar a experiência e gerar a informação, ou seja, retrata a forma 

pela qual os indivíduos constroem e apreendem as suas vidas quotidianas (SPRADLEY, 

1979). Trata-se da maneira pela qual se enxerga o mundo, a moral, os valores, 

comportamentos sociais e as atitudes corporais (CAMPOS, 2009). 

Helman (1994) defende cultura como sendo um processo social construído 

historicamente. Engloba o conhecimento, a moral e as normas que norteiam o comportamento 

de uma pessoa e do grupo onde encontra-se inserido. Caracteriza-se pelas vivências, crenças e 

valores que cada pessoa carrega, compartilha com seus entes comuns e perpassa entre as 

gerações subsequentes. Pires e Macedo (2006) afirmam que a cultura significa não só um 

conjunto de normas, mas um processo que envolve diversos segmentos relacionados a 

pensamentos e atitudes compartilhados entre os indivíduos no seu contexto de atuação.  

De acordo com Enriquez (1997), o contexto é capaz de influenciar o comportamento e 

condutas das pessoas bem como estão vulneráveis a sofrer influências, pois seus membros 

pensam e agem de maneiras diversas. Assim, o impacto cultural sobre as instituições é um 

fenômeno vital, porém de difícil mensuração (HALL, 1982). A medida que a cultura evolui, 

traz para a organização modificações de valores. Assim sendo, essas questões predispõem ao 

aprendizado não apenas no sentido cognitivo, mas também emocional (SCHEIN, 2010). 

Hatch (1993) incorporou a inserção de símbolos como um dos critérios relacionados a cultura 

bem como incluiu um conjunto de fatores capazes de abranger as mudanças e a estabilidade 
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organizacional. Propôs ainda um modelo circular, onde os elementos dispostos atuam de 

forma interdependente. 

 Já Hofstede (1997), definiu cultura como uma dialética inerente a coletividade, mas 

ao mesmo tempo intrínseca a um dado grupo singular. Divide a cultura em níveis distintos, 

semelhantes às camadas de uma cebola, dispondo-se em símbolos, heróis, rituais e valores. 

Nessa analogia, a camada mais externa e interna representa respectivamente os símbolos e os 

valores. Sob a ótica de Trompenaars (1993), a cultura de uma instituição é expressa dentro de 

um sistema organizacional mediante as atitudes adotadas, e se diferenciam conforme a 

resolução adequada para cada problema.  

Existe, de forma geral, um leque de abordagens interpretativas nas ciências sociais, 

que culmina em sentidos e especificidades determinadas, caso a caso. No âmbito 

antropológico, Clifford Geertz é considerado proponente e defensor do movimento em prol da 

cultura, entendida por ele como um sistema simbólico. Denomina esse entendimento de 

hermenêutica que, adicionada da palavra cultural, define o que ele faz. Assim, a sua teoria 

interpretativa da cultura se refere a interpretações que transformam em conhecimento 

científico aquilo que considera implicações mais gerais dessas interpretações (GEERTZ, 

1989). 

Diante do exposto, é possível pautar a temática com o processo de trabalho na área da 

saúde e, mais especificamente, na Enfermagem, tendo em vista a abrangência do assunto, pois 

envolve critérios dialéticos diversos, imprescindível para a compreensão da subjetividade de 

cada indivíduo. Ademais, consegue abordar questões relacionadas à formação profissional, 

rotinas do serviço bem como as relações entre os sujeitos e as organizações. (ZAGO; ROSSI, 

2003) 

Pode-se afirmar que a opção em pesquisar um fenômeno que envolve a cultura aponta 

para a necessidade de um posicionamento frente aos diferentes pressupostos epistemológicos 

subjacentes aos pensamentos da Sociologia e da Antropologia contemporânea. Assim sendo, 

faz-se necessário tecer considerações a respeito de ambas as correntes que alicerçam a 

Etnografia considerando-se a sua complexidade (CARDOSO, 2005).  

Existem muitas variações baseadas nas posições filosóficas, metodológicas e éticas, 

que podem ser utilizadas, pois não há uma linha divisória rígida entre essas 

(HAMMERSLEY; ATKINSON, 1990). Sob a ótica da Antropologia, etimologicamente, a 

Etnografia é o estudo descritivo (graphein-escrever) da cultura de uma comunidade (ethno-

povo). Por meio desse, os etnógrafos buscam conhecer as histórias populares, características 
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sociais, tais como: a política, religião, leis, educação, como também, fatores tecnológicos que 

influenciam na vida das pessoas (LENARDT; MICHEL; MELO, 2011).  

O elemento primordial é buscar compreender o modo de vida de indivíduos ou grupos, 

na sua própria perspectiva. Para isso, fazem uso constante de um sistema complexo de 

significados para organizar seu comportamento, compreender a si mesmas, aos demais e, 

ainda dar sentido ao mundo de modo a constituir a sua cultura (SPRADLEY, 1980). 

 Deste modo, os dados culturais etnográficos surgem mediante interpretação das 

pessoas em relação à sua prática. Nesse sentido, pode existir duas abordagens teóricas na 

conceituação de cultura: uma engloba o sistema comportamental e a outra, o cognitivo. Os 

estudos comportamentais (o que as pessoas fazem) focalizam padrões observáveis de 

comportamento dos membros de um determinado grupo social. No que concerne à 

conceituação cognitiva relacionam a visão de cultura ao sistema de ideias de uma determinada 

sociedade, os quais buscam compreender as crenças, valores e conhecimento sobre certo 

fenômeno. Ao optar pela primeira conceituação, terá como foco da pesquisa os objetos e 

eventos culturais observáveis. Enquanto a abordagem cognitiva concentra a investigação nas 

informações dadas pelas pessoas que possuem ou fazem uso do conhecimento da cultura que 

abriga o fenômeno a ser estudado. Estas duas posições podem ser utilizadas na mesma 

pesquisa de forma complementar (AAMODT, 1991). 

 Para se conseguir coletar e analisar essas informações, esses dois processos devem 

acontecer simultaneamente e de várias maneiras. Spradley, propõe múltiplas fontes de dados e 

quatro etapas no processo de análise: de domínios, taxonômica, componencial e análise de 

temas. Destas, surgem os termos incluídos que correspondem às subcategorias e os termos 

cobertos os quais referem-se às categorias. Mediante relação semântica, irão originar os 

conceitos. O autor recomenda nove relações semânticas conforme se pode observar no quadro 

a seguir, onde X diz respeito ao termo incluído e Y ao termo coberto (SPRADLEY, 1979).  

 

Quadro 01 - Relações semânticas universais 

Inclusão estrita  X é um tipo de Y 

Espacial X é um tipo de Y, X é uma parte de Y 

Causa efeito X é um tipo de Y, X é uma causa de Y 

Razão-motivo X é a razão para fazer Y 

Localização de ação X é o local para fazer Y 

Função X é usado para se fazer Y 

Meio-fim X é um modo de fazer Y 

Sequência X é um passo (estágio) de Y 
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Atribuição X é um atributo (característica) de Y 
 

Fonte : Spradley (1979). 

 

 É oportuno salientar, que os primeiros antropólogos a desenvolver pesquisas com o 

método da Etnografia buscaram investigar como as pessoas vivem, se comunicam e interagem 

entre si em um dado tempo e local (LAPLANTINE, 2003). Referenciando a Enfermagem 

esta, se baseou de forma intensa na Antropologia a partir da década de 1950, quando a 

enfermeira norte-americana Madeleine Leininger concluiu que o comportamento é 

influenciado pela cultura de cada criança e apontou a importância desta no cuidado. Em 

seguida, criou o primeiro método de pesquisa qualitativa da Enfermagem denominado de 

Etnoenfermagem e criou o subcampo da Enfermagem Transcultural (ORIÁ; XIMENES; 

ALVES, 2002). 

 A Etnoenfermagem consegue trazer contribuições importantes para a pesquisa nos 

aspectos humanos dos cuidados de saúde e em diferentes contextos de modo a promover a 

mudança cultural que melhore a prática. A compreensão mais fidedigna dos fenômenos 

culturais relevantes para essa profissão, aponta para os conceitos “emic” e “etic”. A dimensão 

emic corresponde às cognições e percepções locais acerca da problemática, por meio de 

conceitos e linguagens próprias da cultura. Enquanto a dimensão etic do conhecimento, 

abrange as manifestações do comportamento interpretadas e explicadas segundo a perspectiva 

teórica e a linguagem do investigador (LEININGER, 1991). 

No que tange a Etnografia sob o olhar da Sociologia foi desenvolvida a partir de 

pesquisas da socióloga britânica radicada no Canadá, Dorothy Smith. Tem forte influência 

epistemológica decorrente dos estudos feministas, da Etnometodologia de Garfinkel e do 

Materialismo Marxista. Essa abordagem teórico-metodológica provém do latim “etnos”, que 

significa povo, e “grapheia”, descrever. Trata-se de um método de investigação qualitativa 

que busca escrever sobre a cultura institucional (VERAS, 2010).  

Logo, designou-se Etnografia Institucional (EI), e visa investigar fenômenos globais 

em profundidade, sobretudo relacionados à vida humana no intuito de apreender com os 

indivíduos a realidade social em que vivem (GOETZ; LE COMPTE, 1988). A EI apresenta as 

seguintes características: preservação do contexto em vez do controle desse; explicação dos 

fenômenos a partir das pessoas inseridas na cultura; aproximação indutiva na análise dos 

dados e na produção de teoria (GERMAIN, 1993).  

Vieira e Pereira (2005) afirmam que para garantir a qualidade da informação coletada 

se faz necessário adentrar na realidade social, a fim de compreender elementos intrínsecos e 
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tácitos dessa sociedade, principalmente em relação a sua cultura. Na opinião de Campbell e 

Gregor (2004), a EI é uma abordagem empírica de pesquisa, pois está atrelada às regras, à 

organização social de um determinado fato ou evento que tem como ponto de partida a 

experiência das pessoas, e não uma teoria. Todavia, busca a combinação entre teoria e 

método, foca nas conexões entre locais e situações da vida diária ou da prática profissional.  

Analisar a dinâmica institucional exige uma postura teórico-metodológica capaz de 

valorizar as experiências cotidianas e as relações de poder existentes no espaço de atuação, 

que interferem nas práticas diárias (SMITH, 2006). No âmbito da saúde, a EI vem sendo 

utilizada nas pesquisas com a finalidade de analisar as relações de poder que conformam as 

práticas cotidianas nas instituições. Para isso, o pesquisador precisa entender como as relações 

acontecem no âmbito institucional e de que forma tendem a dominar os saberes e os fazeres 

das diferentes pessoas envolvidas nesse processo (VERAS, 2010). 

 A EI contempla a exploração e descrição das várias forças e relações sociais e 

institucionais que modelam, limitam e organizam o mundo cotidiano das pessoas. Visto isso, 

oferece um caminho para explicar a maneira pela qual o cotidiano institucional se articula 

com as relações sociais. Deste modo, o etnógrafo precisa analisar uma instituição como um 

todo no sentido de mapear e avaliar de que forma a vida social encontra-se organizada 

(MYKHAILOVSKIY; MCCOY, 2002). 

Por meio da EI é possível abranger a complexidade social de uma organização de 

forma holística. Para tanto, a imersão do pesquisador nesta realidade é a estratégia mais 

adequada e viável à coleta de dados qualitativos no intuito de compreender as interações 

socioculturais e simbólicas de um determinado grupo social. Assim, a Etnografia, apoiada sob 

o enfoque sociológico de saúde, engloba as dimensões biológicas, estruturais e políticas dos 

indivíduos ao mesmo tempo que considera os aspectos histórico-culturais e simbólicos na sua 

realização (MINAYO, 2010).  

A presença do investigador nesse contexto é fundamental para a observação e 

compreensão das vivências situacionais de um conjunto de pessoas que interagem sob 

influência de múltiplos fatores de ordem pessoal, familiar e organizacional (RIBEIRO, 2012). 

É preciso enxergar além das evidências de modo a captar o sentido e os significados que as 

pessoas, como membros de uma cultura, dão à sua prática a partir da interação estabelecida 

consigo mesmo, com os outros seres e com o contexto de atuação (BOGDAN; BIKLEN, 

1982). 

Assim sendo, seja qual for abordagem utilizada, o pesquisador só poderá apreender a 

perspectiva do grupo estudado por meio de um processo de imersão na cultura. Nesse sentido, 
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a Etnografia é uma experiência de “mergulho” total, que visa compreender as significações 

atribuídas pelos próprios indivíduos a seus comportamentos. A imersão no campo não se 

caracteriza apenas como adentrar o espaço físico. O campo de investigação, na verdade, são 

todos os aspectos que podem ser textos, desde normas e rotinas, até políticas públicas e ações 

que coordenam as práticas e são capazes de desvelar a problemática do investigador, 

vivenciada no cotidiano institucional. Logo, o pesquisador precisa ficar imerso nessa 

realidade e conhecer o espaço físico, a forma de inserção das pessoas, a organização das 

práticas como também as estruturas institucionais existentes, de modo a analisar melhor a 

problemática em determinado contexto (VERAS, 2010). 

Essa condição é imprescindível para melhor desvelar a problemática, a partir da rotina 

das pessoas envolvidas na dinâmica do trabalho. Esse método acredita que o mundo social 

deve ser pesquisado fundamentalmente no seu lócus (LESSA et al.,2014). Ao corroborar com 

este pensamento Andion e Serva (2006) consideram que a sociedade e a cultura não são 

elementos para explicar, mas para compreender. Assim, contribuirá para a reflexão, no 

sentido de entender por que as coisas acontecem de uma maneira e não em outra 

configuração. Desta forma, o foco se dá nas relações sociais, contextualizada na dinâmica 

institucional de atuação diária (PINHEIRO, 2014).  

É oportuno destacar que na Etnografia se utilizam múltiplas fontes de coleta de dados 

com destaque para as entrevistas em profundidade e a observação participante. Tanto a coleta 

quanto a análise de dados são processos que caminham juntos e tem a flexibilidade de idas e 

vindas. Deste modo, após a descoberta de alguns achados, é possível retornar à fase inicial 

para a compreensão de novas perguntas possíveis de aparecer ao longo da análise (RIBEIRO, 

2012). 

Segundo Cavedon (2003), nos estudos etnográficos, toda fonte de informação é 

considerada relevante para que haja maior embasamento sobre a realidade do campo a fim de 

encontrar subsídios necessários ao entendimento e reflexão a respeito da cultura pesquisada. 

Neste sentido, Campbell e Gregor (2004) destacam que o investigador precisa ser aquele 

conhecedor da rotina, pois exige padrões e ideias capazes de colaborar na caracterização dos 

aspectos culturais e sociais de um determinado grupo em busca dos significados.  

Conforme Geertz (1989), ao fazer uso desta abordagem teórico-metodológica, deve-se 

ir além das técnicas de campo, pois requer um esforço intelectual destinado a uma descrição 

detalhada e interpretativa de uma realidade sociocultural. Destarte, utilizar a Etnografia seja 

no âmbito antropológico ou sociológico, requer muita dedicação e tempo para que o 
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investigador possa interagir de tal maneira que o torne capaz de compreender, identificar e 

analisar os aspectos sociais e culturais do fenômeno (CUNHA; RIBEIRO, 2010).  

É preciso então, trilhar um percurso metodológico que permita ao pesquisador 

vivenciar intensamente o campo empírico, de modo a conseguir interiorizar os aspectos 

referentes à cultura e como as pessoas se relacionam no interior desta. Assim, alcançará 

reflexões sustentadas em significados e compreensões do objeto de estudo.  
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5 PERCURSO METODOLÓGICO 

  

 Neste capítulo são abordados os passos metodológicos da pesquisa etnográfica, 

utilizados para a obtenção das informações que subsidiaram o estudo. Dentre estes destacam-

se os instrumentos de coleta e análise dos dados propostos por Spradley (1979). 

 

5.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 Estudo qualitativo, com delineamento teórico-metodológico da Etnografia segundo 

Spradley. A pesquisa qualitativa possibilita discutir e explorar o significado mais essencial de 

um fenômeno, sob a ótica de quem o vivencia no âmbito de seu contexto (MINAYO, 2010). 

Enquanto a investigação etnográfica permite a formação de conceitos e relações explicativas 

mediante a compreensão ou construção de uma rede de significados a partir das relações, 

crenças e valores das pessoas nos espaços institucionais (SPRADLEY, 1979).  

 

5.2 LOCAL DA INVESTIGAÇÃO 

 

O estudo foi desenvolvido em três maternidades do estado do Rio Grande do Norte, à 

saber:  Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB), localizado na região do Trairi, no 

município de Santa Cruz/RN; o Hospital e Maternidade da Mulher Dr Leide Morais situado 

em Natal/RN e Maternidade Divino Amor localizada no município de Parnamirim/RN, na 

região metropolitana de Natal, capital do estado do RN (Figura 1). A seleção destes contextos 

de investigação ocorreu em virtude dos seguintes critérios:  ser referência para atendimento de 

mulheres em trabalho de parto de risco habitual e contar com enfermeiros obstetras lotados no 

setor de assistência ao processo parturitivo. 
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Figura 01 - Municípios de localização das maternidades que integraram o estudo 

 

Fonte: elaborado por estatístico, 2016. 

 

O HUAB, inaugurado em 1952, é considerado o único hospital de referência para o 

parto humanizado, de risco habitual, na 5ª região de saúde do estado do RN. Possui 53 leitos, 

dentre os quais 10 são suítes PPP e os demais distribuídos em pediatria, alojamento conjunto, 

clínica cirúrgica e neonatologia. Conta também com um centro cirúrgico composto por três 

salas para as urgências obstétricas e cirúrgicas ginecológicas. Tem previsão de habilitar 10 

leitos de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) bem como um CPN. Trata-se de uma 

Instituição Federal de cunho assistencial e acadêmico vinculado à Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN) e gerenciado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(EBSERH). Dispõe em seu quadro funcional de uma equipe multiprofissional nas 24 horas de 

plantão e enfermeiros obstetras lotados exclusivamente no setor de PPP. 

No que se refere ao Hospital e Maternidade da Mulher Dr Leide Morais, foi 

inaugurado em 2009 com o propósito de atuar na perspectiva do parto humanizado assistido 

por enfermeiros obstetras. Localiza-se na Zona Norte de Natal no bairro de Nossa Senhora da 

Apresentação. Conta com uma estrutura física organizada com 16 suítes PPP e três 
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enfermarias de alojamento conjunto. Ademais possui um centro cirúrgico com duas salas. 

Dispõe em seu quadro funcional de uma equipe multiprofissional nas 24 horas de plantão. Os 

enfermeiros obstetras não são lotados exclusivamente no setor de PPP. 

A Maternidade Divino Amor localiza-se no centro do município de Parnamirim/RN. 

Essa instituição dispõe de um centro obstétrico, um centro cirúrgico, enfermarias de 

alojamento conjunto, unidade de médio risco materno e UTIN. Não possui suítes PPP. Conta 

no plantão 24 horas com equipe multiprofissional. Apenas quatro enfermeiros obstetras têm 

sua escala no setor de assistência ao parto de risco habitual. 

 

5.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

 Participaram como informantes do estudo, três gestores, sendo um de cada instituição 

e 23 enfermeiros obstetras que atenderam aos seguintes critérios de inclusão: estarem lotados 

no setor obstétrico e inseridos na assistência à mulher em processo parturitivo de risco 

habitual. Foram excluídos aqueles que estavam de férias, licença médica ou qualquer outro 

tipo de afastamento na ocasião da coleta de dados. Logo, de um total de 31 enfermeiros 

obstetras, 23 atenderam aos critérios de inclusão. 

  

5.4 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

As técnicas de coleta foram utilizadas de forma articulada, a fim de se obter a 

triangulação dos dados e fortalecer ainda mais a análise e a discussão das informações 

oriundas da pesquisa. A triangulação de dados abrange o emprego de várias fontes com vistas 

a maior confiabilidade, coerência e validação das conclusões relativas ao fenômeno (POLIT; 

BECK, 2011).   

A Figura 2 demonstra a relação entre as técnicas empregadas nesta investigação: 

entrevista semiestruturada, observação participante, entrevista de grupo focal e diário de 

campo. Estas tiveram que ser suspensas no momento em que ocorreu a saturação dos dados, 

ou seja, quando não houve o surgimento de novas informações ou questões. De acordo com 

Spradley (1980), a relevância das situações ou a sua repetição deve implicar na decisão do 

pesquisador em dar continuidade ou encerrar o método. 
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Figura 02 - Diagrama da relação entre os instrumentos de coleta de dados da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Vale ressaltar, que antes de iniciar a coleta de dados, os instrumentos foram 

submetidos ao pré-teste em uma população com características semelhantes aos entrevistados. 

Conforme Minayo (2010), este tem a finalidade de verificar o entendimento dos participantes 

quanto à questão norteadora bem como para corrigir possíveis inadequações caso sejam 

identificadas. 

Após o pré-teste constatou-se que alguns enfermeiros obstetras demonstraram 

dificuldade no roteiro de entrevista quanto ao termo “processo de tomada de decisão”. Diante 

dessa descoberta, foi acrescentado ao referido instrumento um preâmbulo contendo 

informações adicionais ao estudo, de modo a facilitar o entendimento desses, sem alterar a 

essência do documento. Após essa etapa, se procedeu a nova testagem e, não tendo sido 

observada nenhuma ocorrência, o instrumento foi considerado adequado, dando-se início à 

coleta de dados. 

Inserir-se no campo da prática para a coleta de dados teve um significado bem peculiar, 

considerando a vivência da pesquisadora na área obstétrica há 19 anos, enquanto enfermeira, 

tendo atuado no centro obstétrico, em um dos hospitais pesquisados, por mais de cinco anos. Vale 
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ressaltar que nas outras duas maternidades permanece até os dias atuais. Em uma delas, já se 

somam mais de dez anos na assistência ao parto de risco habitual e na outra maternidade atua por 

aproximadamente três anos na docência de alunos da graduação em atividades práticas de 

atendimento à mulher em processo parturitivo.  

Deste modo, a imersão no contexto cultural das três instituições, precede a realização 

desse estudo, embora de forma mais proposital no período de julho a outubro de 2016, ocasião 

em que ocorreu a coleta de dados propriamente dita. Esse histórico profissional favoreceu a 

entrada da pesquisadora nos locais de investigação e também maior aceitação dos participantes, 

bem como facilitou a compreensão das informações surgidas no decorrer da pesquisa. A 

descrição dos procedimentos adotados e a quem se destinou cada técnica podem ser 

observados na figura 3. 

 

Figura 03 - Fluxograma: Procedimentos adotados para coleta de dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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 Antes de ser iniciado o trabalho de campo realizou-se contato formal com os gestores 

de cada instituição, a fim de obter-se oficialmente o consentimento para inserção do 

investigador no contexto da pesquisa. Solicitou-se à Gerência de Enfermagem dos três 

hospitais, a relação dos enfermeiros obstetras inseridos na assistência ao parto de risco 

habitual, com a finalidade de selecionar os possíveis informantes.  

 Estes, foram contatados por telefone, no intuito de convidá-los a participarem do 

estudo e programar a coleta de dados. Assim, na data agendada, conforme disponibilidade dos 

enfermeiros, a pesquisadora dirigiu-se ao setor obstétrico das instituições para realizar a 

observação participante. Em relação às entrevistas, também aconteceram no hospital, 

conforme solicitação dos informantes, com exceção apenas de um gestor que optou em ser 

entrevistado em sua residência. Em ambos os locais, a coleta ocorreu de forma tranquila e 

livre de interrupções.  

 

5.4.1 Entrevista 

 

Esta técnica permitiu coletar informações junto aos enfermeiros obstetras e gestores 

das instituições. Para isso, foram elaborados pelo pesquisador, dois roteiros com perguntas 

fechadas, relativas ao perfil profissional dos participantes e questões norteadoras, de cunho 

etnográfico, inerentes ao objeto de estudo (APÊNDICES E, F). Polit e Beck (2011) afirmam 

que a entrevista semiestruturada permite ajustar questões abertas e fechadas, e é capaz de 

conseguir dados necessários de modo a contemplar os objetivos da investigação.  

Uma entrevista pautada em indagações etnográficas permite conhecer o significado 

que as pessoas atribuem à realidade vivenciada e assim coletar subsídios do seu ambiente de 

atuação. Além disso, possibilita revelar relações de poder que modelam as experiências 

presentes no contexto subjetivo das pessoas (DEVAULT; MCCOY, 2002). 

Spradley (1979) identifica três principais tipos de questões: descritivas, estruturais e de 

contraste. As primeiras têm a finalidade de favorecer a ampliação das explicações dos 

participantes e são utilizadas nas diversas fases do estudo. Constituem o alicerce da entrevista 

etnográfica pois, possibilitam o conhecimento do modo pelo qual as pessoas representam o 

mundo para si mesmas. As questões estruturais têm a pretensão de complementar e expandir 

os dados descritivos por meio do conhecimento cultural do informante. E, as últimas são 

elaboradas com a finalidade de comparar dados e descobrir diferenças entre eles. Na 

perspectiva proposta por Spradley, o roteiro de entrevista destinado aos enfermeiros obstetras 
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(APÊNDICE E) foi composto de duas questões etnográficas do tipo descritiva e estrutural 

respectivamente:  

 

 

 

 

 

 

 

Diante dos resultados oriundos das entrevistas e observação participante com os 

enfermeiros obstetras, elaborou-se um roteiro contendo duas questões de contrastes, para 

entrevistar os três gestores das instituições nas quais os dados foram coletados, com o 

objetivo de confrontar os dados (APÊNDICE F). 

 

 

 

 

 

 

 É oportuno salientar que as entrevistas dos enfermeiros obstetras ocorreram 

simultaneamente à observação participante conforme recomenda Spradley (1979). Assim, no 

intuito de clarear questões que surgiram durante a entrevista recorreu-se à observação 

participante para a saturação dos domínios culturais emergentes. 

 

5.4.2 Observação Participante 

 

Para a observação participante foi construído um roteiro intitulado: Roteiro para 

Observação Participante (APÊNDICE D). O instrumento contemplou oito indicadores 

observáveis com a finalidade de nortear a coleta de dados. A pesquisadora considerou como 

critério durante esta técnica, colaborar nas situações identificadas, que apresentassem risco ou 

desconforto à parturiente. Spradley (1980), destaca ser este um caminho para se conseguir 

informações a respeito da cultura de um determinado grupo de pessoas no seu ambiente de 

convivência.  

1)  Fale sobre a sua experiência no processo de tomada de decisão na assistência ao parto e 

nascimento desta instituição 

2)  Como você analisa a organização desta instituição enquanto referência para o parto 

humanizado? 

 

1) Você poderia falar sobre a participação do enfermeiro obstetra na assistência ao 

parto de risco habitual nesta instituição? 

2) Fale sobre o papel da gestão, na promoção da autonomia do enfermeiro obstetra na 

assistência ao parto de risco habitual 
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Logo, a observação participante foi realizada, a fim de mapear a rotina de trabalho dos 

enfermeiros obstetras lotados no setor obstétrico. Ocorreu nos turnos de trabalho, diurno e 

noturno, com duração média de 12 horas para cada profissional. Esta etapa compreendeu as 

seguintes fases de observação: alargada descritiva, focalizada e seletiva. Inicialmente sucedeu 

a observação alargada de modo a observar e descrever as condições estruturais e 

organizacionais do setor obstétrico das três maternidades bem como conhecer os profissionais 

inseridos no contexto do parto. Este momento permitiu contextualizar e aproximar-se da 

cultura dos locais pesquisados. 

Em seguida, realizou-se a observação focalizada de modo a compreender as 

atividades, os espaços e os movimentos dos enfermeiros obstetras. E por fim, a observação 

seletiva, ou seja, direcionada para as interações, dinâmicas e sentimentos. Esses aspectos 

estão apresentados na figura 4. 

 

Figura 04 - Diagrama Progressão da Observação Participante do estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Os registros etnográficos, decorrentes desta técnica, foram de natureza descritiva e 

reflexiva. As descrições relacionaram-se às condições estruturais, organizacionais, culturais, 

como também aos comportamentos, ações, atividades específicas, relações e diálogos do 
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ALARGADA DESCRITIVA 

OBSERVAÇÃO FOLCALIZADA 
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enfermeiro obstetra. À medida que as informações eram colhidas mediante a observação 

participante e entrevista, procedia-se a análise dos dados. Isto resultou em três novas questões 

de caráter estruturais, no intuito de ocasionar o aprofundamento das discussões e assim testá-

las repetidas vezes até haver a validação de que os informantes compartilham particular 

sistema de significados.  

De acordo com Spradley (1979), durante o processo de análise das informações, o 

pesquisador caminha por diversas dimensões do conhecimento. Este fato, pode culminar com 

o surgimento de novas questões de pesquisa. Isto demanda coleta adicional de dados e permite 

a expansão e a verificação dos achados de modo a aumentar o seu nível de complexidade. 

(SPRADLEY, 1979). As questões que surgiram mediante as técnicas acima descritas foram 

discutidas e testadas por meio da entrevista de Grupo Focal. São elas: 

 

 

5.4.3 Entrevista de Grupo Focal 

 

A técnica de grupo focal ocorreu no intuito de discutir as novas questões oriundas das 

entrevistas semiestruturadas e observações participantes. Além disso, possibilitou validar os 

temas culturais que emergiram na fase de análise dos dados. Segundo Spradley (1979), os 

temas culturais ou os subtemas representam a conceituação do pesquisador a respeito da 

cultura estudada. Isto acontece mediante a triangulação dos dados e são validados junto aos 

participantes (SPRADLEY, 1979).  

Após exaustiva discussão acerca das novas questões que surgiram das técnicas citadas 

anteriormente bem como referente aos temas culturais emergidos da análise de dados, 

Hipótese 1: As relações sociais e de poder se articula com a autonomia do enfermeiro obstetra  

População: enfermeiros obstetras 

Nova questão: Como você analisa as relações sociais e de poder no desenvolvimento da autonomia 

do enfermeiro obstetra na assistência ao parto de risco habitual? 

Hipótese 2: A insegurança e o medo do enfermeiro obstetra é decorrente da deficiência na 

formação  

População: enfermeiros obstetras 

Nova questão: Como você analisa a formação do enfermeiro obstetra? 

Hipótese 3: A autonomia profissional tem relação com a atitude do enfermeiro obstetra no 

desenvolvimento do seu processo de trabalho  na assistência ao parto 

População: enfermeiros obstetras 

Nova questão:  Como você analisa a atitude do enfermeiro obstetra na condução do processo 

parturitivo? 
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elaborou-se a seguinte questão norteadora que culminou com a validação dos resultados desta 

pesquisa no grupo focal: 

 

 

 

 

 

Esta validação contou com a participação de oito enfermeiros obstetras. Para a 

definição dos participantes foram estabelecidos os seguintes critérios: um número de oito a 12 

enfermeiros obstetras com representação das três maternidades pesquisadas. Deste modo, 

constituiu-se uma amostra por conveniência. Os informantes foram contatados por telefone. 

Nesta ocasião foram informados sobre os objetivos do estudo e do grupo focal bem como 

solicitou-se a disponibilidade e confirmação para participarem da técnica. 

Conforme Minayo (2010), no desígnio de manter a qualidade das discussões, a 

quantidade de participantes não deve ultrapassar oito pessoas. Além disso, deve-se combinar 

antecipadamente as regras de funcionamento de modo a manter o foco de todos em relação à 

temática. Logo, foi estabelecido um pacto de convivência entre os informantes mediante o 

compromisso de manter sigilo absoluto a respeito das discussões e a fala do outro.  

Em seguida se realizou a leitura do TCLE e autorização para gravação de voz. O 

encontro ocorreu em ambiente tranquilo, teve uma duração máxima de três horas e contou 

com um observador e um coordenador.  Trad (2009) e Backes et al. (2011) recomendam que o 

grupo focal aconteça em local confortável, acessível e neutro aos participantes bem como 

livre de ruídos e interrupções externas. Manter preferencialmente as cadeiras em sentido 

circular a fim de promover uma interação face a face. Este método de coleta de dados 

possibilitou maior imersão no significado da temática a partir do ponto de vista e reflexões 

dos participantes, tornando-se possível alcançar concepções grupais a respeito do fenômeno 

em estudo.  

 

5.4.4 Diário de Campo 

 

Os acontecimentos verificados, durante este estudo, foram registrados em Diário de 

Campo. A exemplo disso, se pode citar conversas informais, expressão de tristeza, alegria, 

revolta, medo, insegurança, relações de dominação e falta de atitude em alguns momentos.  

Este instrumento, também conhecido como o registro etnográfico, é fundamental para o 

No seu entendimento, os termos cobertos e respectivos termos incluídos provenientes das 

entrevistas semiestruturadas bem como da observação participante estão de acordo com a 

vivência do enfermeiro obstetra no contexto hospitalar das maternidades do Rio Grande 

do Norte?  
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apontamento de diversos tipos de informações e de reflexões acerca do processo de 

investigação e de seus achados. O pesquisador deve atentar para a linguagem utilizada nas 

conversas conforme o verbatim, ou seja, as palavras dos entrevistados devem ser transcritas 

na íntegra, sem sintetizar, abreviar ou fazer generalizações com vistas à análise dos dados 

(SPRADLEY, 1980). 

 

5.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os achados desta pesquisa foram analisados simultaneamente à coleta de dados 

conforme os preceitos da Etnografia proposto por Spradley, associada aos recursos do 

software para análise qualitativa denominado Atlas.ti. A análise etnográfica consiste em um 

processo circular, reflexivo, sistemático e integrado, que pode resultar em algumas ocasiões, 

na reformulação e descoberta de novas questões, tornando-se necessário retornar ao campo. 

Este modelo encontra-se apresentado na Figura 5 (SPRADLEY, 1980). 

 

Figura 05 - Modelo circular do estudo etnográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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Este processo de análise foi único, utilizando-se das informações das três instituições 

pesquisadas. Considerou-se um desafio em decorrência da complexidade de investigação 

desta natureza tendo em vista a concepção epistemológica que o estudo qualitativo exige do 

pesquisador. Atrela-se a isso, a quantidade de dados gerados. No intuito de manter a 

fidedignidade, o processo de organização das informações coletadas aconteceu mediante a 

utilização do software Atlas.ti, conforme ilustra a figura 6. 

 

Figura 06 - Software Atlas.ti para análise de dados qualitativos       

 

Fonte: Atlas.ti (2015). 

 

Vale ressaltar, que este software consegue reunir todos os dados em um arquivo criado 

pelo pesquisador denominado Hermeneutic Unit (HU). Os dados inseridos na HU recebem o 

nome de Primary Documents (PD). Estes, quando selecionados são chamados de Quotations. 

As Quotations estão sempre associadas aos Codes, ou seja, os códigos atribuídos pelo 

pesquisador mediante seu objeto de investigação (FRIESE, 2014; ATLAS.TI, 2015). Para 

facilitar o entendimento da relação entre as etapas da análise, segundo a perspectiva, de 

Spradley (1979), com os recursos disponíveis no software Atlas.ti foi construído o Quadro 2. 
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Quadro 02 - Interface da Análise proposta por Spradley e o software Atlas.ti 

 

FASES DA ANÁLISE ETNOGRÁFICA SOFTWARE ATLAS.TI 

1ª Fase: Análise de Domínios  

 

 

1.1. Criação e salvamento da Hermeneutic Unit. 

Inserção dos Primary Documents 

provenientes das entrevistas, observação 

participante e diário de campo; 

1.2. Seleção de Quotations.  

1.3. Criação de Codes.  

1.4. Agrupamentos dos Codes em Families 

1.5.  Geração de Networks  

2ª Fase: Análise Taxonômica  2.1. Articulação entre as Families com termos 

semelhante sob orientação do objetivo e 

referencial teórico.  

3ª fase: Análise Componencial  3.1 Articulação entre as Families com termos 

em contrate (atributos) nos domínios culturais 

4ª fase: Análise Temática 4.1 Articulação entre todas as Families 

4.2. Geração de Networks 

4.3. Surgimento dos temas culturais 

Fonte : Dados da pesquisa, 2016. 

 

5.5.1 Análise de Domínios 

 

Esta etapa consistiu na primeira fase de análise dos dados proposta por Spradley, cuja 

finalidade é descobrir os princípios de uma cultura que se dá por meio dos símbolos e 

domínios. Um domínio cultural refere-se aos significados culturais equivalentes e inclui os 

termos incluídos que correspondem às subcategorias. Deste modo, o investigador ao realizar 

esta fase deve iniciar por identificar os termos incluídos e as suas relações semânticas. As 

relações semânticas têm a função de agrupar os termos incluídos e darão origem 

posteriormente aos termos cobertos (categorias) (SPRADLEY, 1980).  

A medida que os dados eram colhidos, procedia-se à sua organização, sistematização e 

análise, para identificar os domínios culturais e o surgimento de novas questões etnográficas. 

Na ocasião, os documentos (observação participante, entrevistas e diário de campo) foram 

inseridos separadamente, em cada HU da ferramenta Atlas.ti.  
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Face às considerações, o primeiro passo para a organização e codificação dos dados 

deste estudo, consistiu na criação de cinco Hermeneutic Unit (HU) denominadas “Entrevistas 

Enfermeiros Obstetras”; “Entrevistas Gestores”; “Observação Participante”; Registros Diário 

de Campo; “Entrevistas Grupo Focal”. Em cada HU estavam inseridas as informações das três 

instituições para única análise. Assim sendo, após o término de cada coleta, as informações 

gravadas bem como anotadas no Diário de Campo eram transcritas e digitadas na íntegra no 

aplicativo Microsoft Word e inseridas na respectiva HU em arquivo PDF, constituindo-se o 

Primary Documents ou P-Docs (PDs). Estes, representaram os dados empíricos adicionados e 

analisados por HU. 

Em seguida, mediante a leitura exaustiva dos documentos destacou-se partes do texto 

(Quotations).  Os termos destacados foram apreciados quanto à sua significação e conferidos 

“Codes”. Atribuiu-se vários Codes no intuito de compreender, os padrões culturais presentes 

no contexto estudado. Esta fase foi conduzida de forma livre e criativa de modo a não 

transformar a análise em processo estruturado, restrito ou fechado em si mesmo. Isto resultou em 

um conjunto extenso de Codes, fazendo-se necessário desenvolver um processo de 

refinamento desses.  

Neste sentido, procurou-se excluir todo o verbatim que se tornava mais distante dos 

objetivos da investigação. Ademais, observou-se a relação que existia entre as HU´s e os 

respectivos Codes, a fim de condensar os dados. Essa análise da relação entre os Codes de 

cada fonte deu origem a uma nova e única HU denominada “a falta de autonomia do 

enfermeiro obstetra na assistência ao parto de risco habitual”, conforme ilustra a Figura 7. 

 

Figura 07 - Etapas de construção da Hermeneutic Unit (HU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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Este processo gerou 11 Families (conjunto de Codes) por relação semântica - os 

termos incluídos na visão de Spradley (1980). Face a complexidade desta análise, exigiu 

muito tempo do pesquisador e foi alvo de diversas reformulações, se fazendo necessário um 

segundo momento de codificação e agrupamento. Logo, realizou-se nova leitura no sentido de 

alcançar a imersão nos dados e especificar cada vez mais o processo de construção dos 

domínios culturais.  

Deste modo, as 11 Famílies que emergiram na fase anterior foram refinadas por meio 

de três relações semânticas (atribuição, razão-motivo e inclusão estrita), dentre as nove 

propostas por Spradley, resultando em cinco domínios culturais apresentados por meio dos 

Networks produzidos no software Atlas.ti, conforme pode ser apreciado nas figuras 8-12. Os 

Networks são redes de visualização que podem integrar PDs, codes, quotations e memos. 

(FRIESE, 2014; ATLAS.TI, 2015). 
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Figura 08 – Networks do Domínio Cultural - Diferentes Condições Estruturais, 

Organizacionais e Culturais do setor obstétrico 
 

Fonte: Produzido pela pesquisadora com auxílio do Atlas.ti (2016). 

 

Essa Famíly (termo incluído) foi construída mediante a seleção dos Codes por relação 

semântica de atribuição, dando origem ao primeiro domínio cultural relacionado às condições 

do contexto de atuação hospitalar do enfermeiro obstetra.  Ainda nessa fase de codificação, 

outras Famílies surgiram, como exemplifica a Figura 9. 
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Figura 09 - Networks do Domínio Cultural das Atitudes, saberes e práticas dos enfermeiros 

obstetras na assistência ao parto de risco habitual 

 

 

Fonte: Produzido pela pesquisadora com auxílio do Atlas.ti (2016). 

 

Esta Famíly surgiu da seleção dos Codes por relação semântica razão-motivo, 

emergindo desta maneira, o segundo domínio cultural relacionado às causas e às razões para a 

promoção/inibição da autonomia do enfermeiro obstetra no processo parturitivo. Atrela-se a 

isso, as relações estabelecidas no contexto, conforme ilustra a Figura 10. 
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Figura 10 - Networks do Domínio Cultural das Diferentes Relações Sociais e de Poder na 

assistência ao parto 

Fonte: Produzido pela pesquisadora com auxílio do Atlas.ti (2016). 

 

A Famíly em análise, emergiu da triagem dos Codes que ocorreu por relação 

semântica razão-motivo, revelando o terceiro domínio cultural relacionado às interações 

construídas pelo enfermeiro obstetra com vistas à sua autonomia profissional. Para isso, 

vislumbrou-se também as ações firmadas para mitigar a problemática evidenciada neste 

estudo. Essas estratégias estão postas na Figura 11. 
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Figura 11 - Networks de origem do Domínio Cultural - Estratégias de Gestão para promover 

a autonomia do enfermeiro obstetra na assistência ao parto de risco habitual 

 

 

Fonte: Produzido pela pesquisadora com auxílio do Atlas.ti (2016) 

 

A escolha dos Codes neste caso incidiu também por relação semântica razão-motivo e 

deu origem à Famílie (termo incluído) supracitada. Essa, culminou com o quarto domínio 

cultural relacionado às estratégias no âmbito institucional para a promoção da autonomia do 

enfermeiro obstetra no atendimento à mulher em processo parturitivo. Esta atuação 

desencadeia neste profissional diversos sentimentos conforme demonstra a Figura 12. 
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Figura 12 - Networks do Domínio Cultural - Sentimentos dos Enfermeiros Obstetras na 

condução do processo parturitivo 

 

 
Fonte: Produzido pela pesquisadora com auxílio do Atlas.ti (2016). 
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A Famíly apresentada se formou mediante os Codes por relação semântica da inclusão 

estrita, fazendo emergir o quinto e último domínio cultural relacionado aos sentimentos. 

Estes, se apresentaram, por vezes contraditórios, a depender da instituição em que o 

enfermeiro obstetra atua na assistência ao parto.  

Nesta etapa de Análise de Domínios emergiram cinco domínios culturais mediante três 

relações semânticas universais (atribuição, razão-motivo e inclusão estrita) que traduziram os 

significados preliminares relacionados à autonomia do enfermeiro obstetra na assistência ao 

parto de risco habitual: Diferentes condições estruturais, organizacionais e culturais do setor 

obstétrico; Sentimentos dos enfermeiros obstetras na condução do processo parturitivo; 

Diferentes relações sociais e de poder estabelecidas na assistência ao parto; Atitudes, saberes 

e práticas do enfermeiro obstetra; Estratégias de gestão para promover a autonomia do 

enfermeiro obstetra. 

Ademais, foi possível nesta fase, por meio do Atlas.ti, determinar a frequência de 

aparecimentos de Codes de modo a determinar a intensidade com que estes foram reforçados 

pelos participantes. Para isso, utilizou-se a ferramenta de análise do software [analysis], 

denominada Codes-Primary Documents Table, a fim de identificar as frequências dos Codes 

em cada documento. 

Essa fase final da análise de domínios possibilitou ainda a comparação, o contraste, a 

agregação e a ordenação. Cada um destes momentos constituiu importante contribuição para a 

análise. Diante disso, dentre os cinco domínios culturais apresentados, um foi selecionado 

para Análise Taxonómica - Diferentes relações sociais e de poder estabelecidas na assistência 

ao parto - por possuir maior quantidade de informação para a mesma relação semântica 

universal bem como articulação direta com os demais domínios culturais identificados. Além 

disso, constatou-se a necessidade de prosseguir com a Análise Componencial em um domínio 

cultural tendo em vista os contrastes presentes nos resultados preliminares - Diferentes 

Condições estruturais, organizacionais e culturais do setor obstétrico. 

 

5.5.2 Análise Taxonômica  

 

Para esta etapa fez-se uso do Cooccurrence Explorer do software Atlas.ti, no sentido 

de definir as Quotations que estavam vinculadas a mais de um Code, prosseguindo-se com a 

Análise Taxonômica. A taxonomia segundo Spradley (1979) é um conjunto de termos 

organizados tendo como substrato uma relação semântica capaz de mostrar a conexão entre o 

domínio e como este relaciona-se com o todo. Logo, fez-se nova leitura com o objetivo de 
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especificar cada vez mais o processo de comparação, a fim de identificar semelhanças, 

relações e a semântica entre eles. Questionou-se a associação que existia entre cada unidade 

de registo/significação que permitisse à sua inclusão ao domínio analisado.  

Assim sendo, os Codes foram reagrupados na busca de características compartilhadas, 

similares e conectadas entre si quanto às suas propriedades, dimensões e condições em que 

ocorreram. Esta ação constatou que o domínio cultural - Diferentes relações sociais e de poder 

estabelecidas na assistência ao parto – se articulava aos demais por única relação semântica 

de causa-efeito. Esta inter-relação foi ilustrada na Figura 13. 

 

Figura 13 - Análise Taxonômica da interface entre as Relações Sociais e de poder 

com os demais Domínios Culturais 

 Fonte : Dados da pesquisa, 2016. 
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Essas condições, se mostraram como ações, interações, causas e consequências que 

possibilitaram evidenciar que a subjetivação do enfermeiro obstetra na construção da 

autonomia intelectual e profissional é alcançada a partir das relações sociais e de poder 

estabelecidas entre o próprio ser, com a instituição e com todos os envolvidos. Percebeu-se 

que ao estabelecer relação com ele mesmo, o enfermeiro passa a agir no sentido de buscar o 

conhecimento de forma permanente, pois possui forte influência sobre a aquisição de atitudes 

mais favoráveis. Isto por sua vez desencadeará sentimentos de motivação e o conduzirá à 

autonomia intelectual.  

Essa postura profissional designa relações sociais, embasadas cientificamente, com as 

pessoas envolvidas no processo parturitivo. Este comportamento gera expectativas direta na 

gestão do hospital a respeito do valor atribuído ao enfermeiro obstetra. Esses dois 

componentes influenciam a promoção da autonomia profissional e, consequentemente, a 

satisfação no desempenho de suas atividades na perspectiva da transformação da prática e 

consolidação do modelo humanístico do cuidado.  

 

5.5.3 Análise Componencial  

 

Nos momentos de organização dos domínios foram identificados em um deles, 

atributos, ou seja, termos em contraste, julgando-se necessário seguir com a Análise 

Componencial. Esta representa a busca sistematizada das diferenças entre os símbolos, 

auxiliando na descoberta dos significados. Os informantes ao descreverem o contexto de 

atuação profissional indicaram inúmeros atributos, que representou o seguinte domínio 

cultural: Diferentes Condições estruturais, organizacionais e culturais do setor obstétrico.  

Na intenção de situar o fenômeno em relação à estrutura e o processo, neste caso, uma 

instituição hospitalar, os dados foram analisados mediante os seguintes questionamentos: 

onde e por que ocorre; quem influencia; e quais as consequências, sob o olhar de quem 

constrói e vivencia tal realidade. Visto isso, o atributo que apareceu de forma mais marcante, 

relacionou-se às diferentes culturas institucionais capazes de promover ou inibir a prática do 

enfermeiro obstetra. Estas interferem diretamente nas condições estruturais, processos 

organizacionais e interações sociais estabelecidas no seu contexto de atuação. A cultura 

institucional tem forte influência na vivência deste profissional, ocasionando significados e 

sentimentos muitas vezes até contraditórios, conforme a realidade experienciada e retratada 

na Figura 14. 
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Figura 14 – Análise Componencial dos atributos presentes no domínio cultural 

 

 
Fonte : Dados da pesquisa, 2016. 

 

5.5.4 Análise Temática  

 

Ao concluir o processo de análise de domínio, taxonômica e componencial deu-se 

início a última e mais refinada etapa, denominada de Análise Temática, na perspectiva de 

identificar os temas culturais. Segundo Spradley (1980), esses são princípios cognitivos 

recorrentes nos domínios e sua relação entre os subsistemas de significado com vistas a visão 

global da cultura em estudo. O autor propõe, para a descoberta dos temas, um processo que 

designou de "imersão". Isto consiste no intenso contato do pesquisador com todos os dados 

disponíveis e consequente verificação com os informantes.  

Assim sendo, deu-se continuidade às leituras, a fim de questionar cada termo incluído 

e agrupá-los mediante relação semântica mais estreita. Consistiu-se no momento de maior 

aprimoramento dos dados, e exigiu elevado nível de abstração do pesquisador durante a 

seleção dos Codes relevantes de modo a estabelecer a conexão e aprimoramento dos termos 
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incluídos. O agrupamento destes permitiu a descrição do fenômeno mediante situações que 

permeiam a realidade socialmente constituída no contexto de atuação profissional. 

Isto culminou com o surgimento de três termos cobertos que configuraram a prática do 

enfermeiro obstetra no contexto em que se situa o fenômeno, e de onde emergiram os temas 

culturais (conceitos): Vivência do enfermeiro obstetra em diferentes contextos de atuação 

hospitalar; Relações sociais e de poder no âmbito hospitalar; Aspectos profissionais e 

gerenciais relacionados à autonomia do enfermeiro obstetra. Essa construção se deu de forma 

interpretativa a partir dos dados obtidos da pesquisa, de forma clara e precisa, de maneira a 

ser compreendida também por outras pessoas.  Esses passos de análise estão representados na 

Figura 15.  

Figura 15 - Surgimento dos temas culturais 

Fonte: Produzido pela pesquisadora com auxílio do Atlas.ti (2016). 
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Do processo de análise desta pesquisa, surgiram cinco domínios culturais, uma 

taxonomia e um contraste. Estes foram agrupados em termos cobertos (categorias maiores) 

que retrataram os temas culturais (conceitos) e representaram o fenômeno estudado. O mapa 

cultural descrito na Figura 15, demonstra o entrelaçamento entre os domínios que definiu os 

temas culturais (conceitos) descritos. Estes foram validados pelos participantes por meio do 

grupo focal, dando origem ao tema cultural central: construindo a autonomia do enfermeiro 

obstetra na assistência ao parto de risco habitual. 

 

Figura 16 – Construção do Modelo Teórico 

 

 

Fonte: Produzido pela pesquisadora (2016). 



69 

 

5.6 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, segundo CAAE n° 55187716.9.0000.5537 (ANEXO E), 

conforme as disposições da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Esse 

documento define as diretrizes e normas regulamentadoras da pesquisa envolvendo seres 

humanos (BRASIL, 2012). 

Realizou-se o esclarecimento prévio aos participantes sobre os objetivos, finalidades, 

procedimentos metodológicos e garantia da ausência de custos financeiros e de remuneração 

por participar do estudo, além do direito de desistência a qualquer momento da pesquisa. Em 

caso de gasto financeiro ou de dano comprovado decorrente da participação na investigação 

garantiu-se reembolso, indenização bem como assistência gratuita. No entanto, a previsão de 

riscos foi mínima, semelhante a um exame físico ou psicológico de rotina. Os informantes 

tiveram como benefício, ampliar seus conhecimentos sobre a temática e discutir de que 

maneira suas contribuições podem colaborar para a consolidação da autonomia do enfermeiro 

obstetra na assistência ao parto de risco habitual.  

 No intuito de assegurar a confidencialidade das informações, os nomes dos 

participantes foram ocultados e substituídos por números e letras. Deste modo, garantiu-se o 

anonimato por meio de um código alfanumérico composto pelas iniciais da profissão/cargo [E 

para Enfermeiro e G para Gestor], seguido de um número cardinal que expressou a numeração 

do participante de determinada categoria profissional, por exemplo: E01. 

 Informou-se também que os dados seriam divulgados em congressos e publicações de 

cunho científico, sem nenhuma identificação do informante. Todos os participantes assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) bem como a autorização para 

gravação de voz (APÊNDICES A, B, C). 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo trata da caracterização dos informantes do estudo no que concerne a 

dados sócio demográficos e profissionais. Deste modo, indicadores quantitativos demonstram 

o perfil do grupo pesquisado. Em seguida, os termos cobertos e incluídos que surgiram das 

falas dos entrevistados e dos registros provenientes da observação participante são 

apresentados, analisados e discutidos.  

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DOS INFORMANTES DA PESQUISA 

 

A investigação contou com a participação de 23 enfermeiros e três gestores dos 

respectivos serviços de saúde. No que se refere aos gestores são profissionais da área da 

Enfermagem Obstétrica, Fonoaudiologia e Medicina. Dentre eles, dois estão na gestão da 

instituição há dois anos e um, em torno de 11 anos.  

A respeito dos enfermeiros obstetras existe um total de 31 profissionais nas três 

maternidades estudadas. No entanto, apenas 23 estão lotados no setor obstétrico. Os 

participantes caracterizaram-se por ser a maioria, do sexo feminino e idade entre 25 a 63 anos, 

com predominância da faixa etária de 30 a 39 anos. Estes dados foram semelhantes nas três 

instituições pesquisadas. Todavia a maternidade 01, conta com três enfermeiros obstetras do 

sexo masculino.  

Tratando-se do tempo de formação profissional, 14 afirmaram ter Graduação em 

Enfermagem há mais de 10 anos. Referente à Especialização em Enfermagem Obstétrica, 15 

concluíram a referida Pós-graduação, cuja conclusão data de 5 a 20 anos. Observou-se que 

nas maternidades investigadas existem profissionais com largo tempo de especialização 

comprovada em obstetrícia. De acordo com Silva (2016), a qualificação profissional do 

enfermeiro na área obstétrica é imprescindível para a melhoria da assistência à mulher no 

ciclo gravídico puerperal de modo a atuar de forma crítica e reflexiva no âmbito profissional.  

Além da especialização, o enfermeiro deve se fundamentar nas competências 

essenciais da profissão, nos programas de educação permanente, da mesma forma que os 

serviços de saúde devem instituir normas e protocolos para guiar e respaldar a assistência 

prestada. Convém lembrar que a Resolução Cofen Nº 0516/2016 normatiza a atuação e a 

responsabilidade do Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra e Obstetriz na assistência às gestantes, 

parturientes, puérperas e recém-nascidos nos Serviços de Obstetrícia, Centros de Parto 



72 

 

Normal e/ou Casas de Parto e outros locais onde ocorra esse atendimento (CONSELHO 

FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2016). 

No tocante ao tempo de serviço no hospital, verificou-se que a maioria tem menos de 

cinco anos de desempenho no contexto pesquisado. Contudo, dos 23 participantes, 19 

apresentaram experiência profissional em obstetrícia proveniente de atuação em outras 

instituições. É oportuno salientar que o cargo de enfermeiro obstetra por concurso público, se 

limita apenas a maternidade 01. As demais, apesar de atuarem no referido setor e possuírem 

especialização em Obstetrícia informaram que são contratadas na função de enfermeira 

assistencial.  Quanto à participação em órgãos de classe, seis enfermeiros obstetras são 

associadas à ABENFO e 12 possuem registro de especialista em Enfermagem Obstétrica no 

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte (COREN/RN). 

Destaca-se que a maternidade 01 possui o maior quantitativo de enfermeiros obstetras, 

correspondente a 16 profissionais. Destes, um encontra-se no acolhimento e classificação de 

risco; três em cargos de gestão e os demais (12), inseridos exclusivamente na assistência à 

mulher e recém-nascido nas suítes PPP. Referente à instituição 02, dos nove enfermeiros 

obstetras, um assume a Gerência de Enfermagem; um a Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar (CCIH); e sete se revezam nos demais setores que prestam atendimento à mulher 

no cilco gravídico-puerperal bem como ao neonato. Embora esta maternidade disponha de 

suítes PPP, os enfermeiros obstetras não tem lotação exclusiva nesta unidade.  

Em relação à maternidade 03, constatou-se inexistência de suítes PPP. A assistência à 

mulher no período expulsivo é realizada ainda em ambiente tradicional e o trabalho de parto 

em espaço coletivo. Neste serviço, dos seis enfermeiros obstetras, quatro prestam atendimento 

no centro obstétrico. Entretanto, duas tem sua escala fixa no setor acima mencionado e duas 

estão lotadas na enfermaria de alojamento conjunto.  

As características apresentadas no que tange ao tempo de formação e experiência 

profissional dos enfermeiros obstetras favorecem a uma assistência de qualidade à mulher em 

processo parturitivo. Apesar dessas questões fazerem a diferença no cuidado à parturiente, a 

atuação desses profissionais no processo de tomada de decisão no atendimento ao parto de 

risco habitual pode sofrer mudança conforme os aspectos culturais dos serviços de saúde onde 

atuam. 
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6.2 APRESENTAÇÃO DOS TERMOS COBERTOS  

 

O tratamento das falas provenientes das entrevistas semiestruturadas e de grupo focal, 

bem como dos registros do diário de campo e das observações participantes deram origem a 

três termos cobertos e cinco termos incluídos, conforme demonstra o Quadro 3. 

 

Quadro 03 - Apresentação dos termos cobertos e incluídos 

TERMOS COBERTOS TERMOS INCLUÍDOS 

6.2.1 Vivência do enfermeiro obstetra em 

diferentes contextos de atuação 

hospitalar. 

 

6.2.1.1. Diferentes Condições estruturais, 

organizacionais e culturais do setor 

obstétrico 

6.2.1.2. Sentimentos dos enfermeiros 

obstetras na condução do processo 

parturitivo. 

6.2.2 Relações sociais e de poder no 

âmbito hospitalar  

 

6.2.2.1 Diferentes relações sociais e de 

poder estabelecidas na assistência ao 

parto  

6.2.3 Aspectos profissionais e gerenciais 

relacionados à autonomia do enfermeiro 

obstetra  

6.2.3.1 Atitudes, saberes e práticas do 

enfermeiro obstetra  

 

6.2.3.2 Estratégias de gestão para 

promover a autonomia do enfermeiro 

obstetra  

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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6.2.1 Vivência do enfermeiro obstetra em diferentes contextos de atuação hospitalar  

 

O termo coberto - Vivência do enfermeiro obstetra em diferentes contextos de atuação 

hospitalar, composto pelos termos incluídos: Diferentes condições estruturais, organizacionais 

e culturais do setor obstétrico e Sentimentos dos enfermeiros obstetras na condução do 

processo parturitivo - apresenta a realidade vivenciada por estes profissionais no atendimento 

à mulher durante o trabalho de parto nas maternidades estudadas.  

 

6.2.1.1 Diferentes condições estruturais, organizacionais e culturais do setor obstétrico 

  

Os resultados do estudo possibilitaram analisar a autonomia do enfermeiro obstetra na 

atenção à mulher no processo parturitivo, suas contradições e pontos intrigantes sob o aspecto 

da cultura institucional. Apesar da ação deste profissional no âmbito hospitalar ser uma 

experiência relativamente antiga, manifesta claramente uma visão crítica e, algumas vezes, 

inconformada da práxis. Assim sendo, é importante conhecer o contexto das maternidades a 

fim de despertar a reflexão a respeito dos avanços ainda necessários à consolidação da 

humanização e inserção efetiva do enfermeiro obstetra no contexto do parto. 

A humanização da assistência em saúde surge como alternativa para transformar o 

panorama existente no SUS, que demanda mudanças em vários aspectos de modo a superar as 

dificuldades de acesso a um serviço de qualidade. Esta temática se estende à saúde da mulher, 

sobretudo quando se analisa a assistência com base nas boas práticas de atenção ao parto e 

nascimento. Entretanto, verificou-se nas maternidades que compuseram os locais desta 

pesquisa, diferentes condições de ordem estrutural, organizacional e cultural que interferem 

diretamente na autonomia do enfermeiro obstetra, no âmbito da assistência ao parto de risco 

habitual.  

Dentre esses aspectos, a cultura é enfatizada por Geertz (1989) como um dos 

principais fatores que acrescentam conhecimentos e símbolos bem como estabelecem relações 

sistemáticas entre os fenômenos orientam as ações cotidianas na vida humana. Uma das 

características culturais identificadas nos contextos de prática dos informantes deste estudo, 

consistiu no modelo biomédico na condução do processo parturitivo, como se pode verificar 

no relato a seguir: “Muitas vezes quando a gente chega ao plantão, ela já está no soro, já está 

com ocitocina, dizem para ela ficar deitada na cama, e quando a gente chega tenta mudar esse 

paradigma todo, mas você não consegue (E18)”. 
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Entendendo-se o parto como um evento fisiológico e natural, os participantes do 

estudo reconheceram a necessidade da mudança do paradigma vigente, na perspectiva de uma 

assistência pautada em modelos não intervencionistas. Segundo Maia (2010), o ato de parir, 

sob o ponto de vista médico é um processo patológico, imbuído de intervenções com o intuito 

de manter o controle sobre a parturiente e demais profissionais.  

Essas relações desiguais de poder podem ser entendidas como violência de gênero, 

cuja ocorrência está relacionada à conjugação de serem mulheres, anulando-as como sujeitos 

de direitos, particularmente os direitos sexuais e reprodutivos. Gênero é concebido como um 

lócus de exercício de poder instituído por meio de uma ideologia dominante com normas que 

determinam papéis sociais para homens e mulheres pautados na diferença sexual (SCOTT, 

1990). Essa ideologia dominante traz para a reflexão o próprio exercício do poder e da 

autoridade de médicos sobre as demais categorias profissionais de saúde bem como às 

mulheres que necessitam dos serviços de saúde (AGUIAR; OLIVEIRA; SCHRAIBER, 

2013). 

Deste modo, a cultura institucional tende a utilizar todos os meios tecnológicos 

disponíveis em obediência ao modelo da medicina oficial. Esse sistema próprio de normas e 

valores conserva importante margem de definição e de tomada de decisão que correspondem a 

processos específicos de produção e reprodução das relações de dominação 

(CARAPINHEIRO,1993). 

No âmbito da assistência obstétrica, constatou-se que a política institucional, da 

maioria das maternidades, se encontra vinculada à hegemonia do modelo biomédico. Este fato 

foi evidenciado nos depoimentos dos enfermeiros obstetras e também dos gestores:  

A política institucional deste hospital está arraigada à hegemonia médica e 

não ao trabalho do enfermeiro obstetra (E22). 

Se a intenção era ter uma maternidade com um modelo que fosse conduzido 

da assistência prioritariamente pelo enfermeiro obstetra, então não era para 

ter sido privilegiado a inserção do médico nesse cenário. Em nenhum 

momento houve a preocupação de consistir em uma política institucional 

voltada para a Enfermagem Obstétrica (G02). 

O poder médico, decorrente de um processo histórico, determina a condução da 

assistência obstétrica uma vez que privilegia este profissional em detrimento da Enfermagem 

Obstétrica que permanece na condição de submissão. Segundo Perrow (1963), as instituições 

têm sido controladas por médicos e são eles quem determinam as políticas hospitalares e os 

objetivos organizacionais. Sobre este aspecto se pode afirmar que a evolução do hospital se 
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atrela intrinsicamente à construção histórica e participação crescente dos médicos no seu 

funcionamento.  

Trata-se de um lugar de aprendizagem e experimentação de saberes e métodos 

clínicos. Esse contexto de atuação de múltiplos profissionais transforma-se na medida que 

surgem novas exigências científicas decorrentes do poder-saber da Medicina. O 

posicionamento institucional tende então, a acompanhar o poder desta categoria profissional 

(FOUCAULT, 2006). 

Referente ao parto hospitalar tecnocrático foi também marcado pelo forte poder 

biomédico. Logo, a proposta de um modelo obstétrico humanizado significa mudar as crenças 

e valores institucionalizados. Isso pode desencadear conflitos entre os profissionais diante das 

possíveis transformações nos seus respectivos processos de trabalho. Embora a humanização 

da assistência seja pautada na Medicina baseada em evidências é possível haver resistência 

entre as pessoas inseridas no serviço, pois, em sua maioria são contrários às ações 

estabelecidas pelo novo paradigma humanístico do cuidado (MAIA, 2010). Essa realidade no 

âmbito obstétrico foi observada nas instituições pesquisadas, conforme exemplifica-se com os 

depoimentos a seguir: 

 

São profissionais que não concordam com as mudanças. Não são contra 

somente ao enfermeiro obstetra, mas também a coisas simples: é contra a 

cama, é contra o sistema PPP [...]. São pessoas com a mente fechada para as 

mudanças, se acomodaram com aquele sistema e não querem que as coisas 

mudem (EO2). 

 

Aqui nesta maternidade para o enfermeiro obstetra atuar depende da equipe 

que está de plantão. Além disso, para a gente atuar a gente tem que respeitar 

a forma como ele atua e muitas vezes isso vem de encontro aquilo que a 

gente pratica. Dependendo de quem é, as condutas são totalmente diferentes 

daquilo que a gente usaria para intervir menos e de uma forma mais natural 

(E23). 

 

A resistência às mudanças voltadas não só para a prática do enfermeiro obstetra, mas 

também à implantação do modelo assistencial na perspectiva da humanização do parto ficou 

evidente nas falas dos participantes. A atuação deste profissional encontra-se muitas vezes na 

dependência da equipe médica de plantão e no modelo biomédico instituído nas maternidades, 

que considera o médico o chefe da equipe multiprofissional. 

Os entrevistados identificaram a interferência da hegemonia tecnicista sobre a sua 

identidade profissional, na medida que acontece a subordinação, dependência do seu papel às 
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concepções médicas e não aceitação da equipe quanto à implantação assistencial da 

humanização. Para Carapinheiro (1993), entre médicos e enfermeiros desenvolve-se uma 

relação de dominação e subordinação e não de cooperação. Desta forma, no contexto 

simbólico de atuação hospitalar, se instala uma posição hierárquica entre essas categorias 

profissionais. 

Além da dominação que estabelece com o enfermeiro e demais categorias 

profissionais, a Medicina constitui também forte influência ascendente sobre a própria 

instituição e pacientes. Apesar da atenção obstétrica no Rio Grande do Norte ter como base a 

política voltada para o paradigma humanístico do cuidado, a cultura biomédica que sustenta o 

processo de medicalização do parto é tão presente na maioria das maternidades, que não 

consegue disponibilizar condições e atitudes condizentes com as boas práticas de 

humanização do parto e nascimento: 

Eu acho que aqui não é referência para o parto humanizado. Às vezes a 

própria paciente fica internada em cadeira no corredor porque não tem mais 

leito [...]. Métodos não farmacológicos não tem. Se tenta humanizar porque é 

lei, mas em termos de estrutura e condições que o serviço oferece, não 

oferece nenhum (E20). 
 

O relato desse entrevistado foi corroborado por registros da observação participante 

quando se observou que algumas maternidades não possuem condições estruturais para 

atender os princípios e diretrizes da humanização. Percebeu-se nítida incoerência entre a 

prática vivenciada pelos enfermeiros obstetras e as recomendações ministeriais no que se 

refere à ambiência bem como em relação a existência ainda, de práticas intervencionistas, 

configurando-se em violência institucional por omissão e comissão.  

De acordo com Nogueira (1994), a precariedade institucional observada por meio do 

não cumprimento de normas, do descaso e da negligência se caracteriza em violência por 

omissão. Já a violência por comissão, compreende a violência técnica inerente à prática no 

âmbito dos serviços de saúde, ou seja, os procedimentos indesejáveis e/ou desnecessários e 

suas consequências sobre a saúde e a vida da população. 

É certo que a mulher é vítima da violência institucional, tanto por omissão quanto por 

comissão, e da violência de gênero, que ela traz do ambiente doméstico para as instituições de 

saúde. São sinais por vezes “invisíveis” e em outras ocasiões “visíveis”, da violência de que é 

vítima. No entanto, mesmo “visíveis”, essas marcas não são contempladas pelos modelos de 
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atendimento utilizados pelos profissionais de saúde, já que estes baseiam suas atitudes em um 

padrão preestabelecido norteado pelo saber e pelo poder (DINIZ et.al., 2004). 

Ventura (2009), afirma que a violência institucional é resultado de serviços oferecidos 

em condições inadequadas em decorrência de investimentos insuficientes no setor podendo 

implicar em danos físicos e psicológicos à mulher, pois traz sérias repercussões para a sua 

saúde sexual e reprodutiva.  As falhas estruturais no âmbito obstétrico bem como os processos 

assistenciais inadequados são considerados obstáculos para o cumprimento efetivo das ações 

preconizadas pela política de humanização de parto e nascimento (NAGAHAMA; 

SANTIAGO, 2008). 

A humanização é concebida como um processo reflexivo, voltado para valores e 

princípios que conduzem a cuidado digno, solidário e acolhedor, alicerçado na postura ética e 

respeitosa à dignidade humana (ONIAS; CARVALHO E ESCOBAR, 2013). No entanto, 

algumas instituições apresentaram sinais de dicotomia entre a perspectiva do modelo 

humanístico do cuidado e às pressões decorrentes do controle médico na gestão dos processos 

assistenciais. Constatou-se em uma das maternidades pesquisadas a inexistência de métodos 

não farmacológicos bem como ambiência adequada para a promoção do parto e nascimento 

humanizado. Ademais, a organização do serviço segue a linha tradicional de cuidados, 

reforçando a divisão de trabalho entre aquele que comanda e o que executa as ações.  

O mecanismo central de dominação da categoria médica sobre a instituição implica em 

dificuldades significativas no poder de decisão não só do enfermeiro obstetra, mas também da 

equipe que passa a atuar de forma desarticulada. Destaca uma das entrevistadas ao dizer que 

se “[...] depara com uma equipe solta: médicos plantonistas, cada um com sua conduta e 

enfermeiros bem heterogêneos” (E09). A dificuldade na consolidação do trabalho em equipe 

nos serviços de saúde em decorrência do modelo hegemônico isolado e independente, atrela-

se a fragilidade de coesão dos enfermeiros obstetras em suas condutas com vistas ao avanço 

da profissão. 

No Brasil, a atenção à saúde ainda tem muitas lacunas advindas da ausência do 

trabalho em equipe. As atividades quando realizadas de forma desarticulada e fragmentada 

pode levar à ocorrência de eventos adversos. Sabe-se que a melhoria da assistência prestada à 

mulher ocorre por meio de ação e interação multiprofissional. Assim sendo, permite o 

compartilhamento de diferentes saberes, podendo ser potencializado mediante protocolos 

assistenciais, como destaca Rabelo (2015). 

No entanto, nas instituições pesquisadas, a necessidade de atualização desses 

documentos foi salientada no grupo focal. A presença de protocolos nos serviços de saúde é 



79 

 

de suma importância para a promoção da autonomia profissional, pois consegue salvaguarda-

los na sua tomada de decisão na assistência ao parto. Os participantes do grupo focal, 

consideraram importante compartilhar o saber, como forma de fortalecer o trabalho 

interdisciplinar, por meio de protocolos. Julgaram estes como capazes de redesenhar as 

rotinas no contexto da cultura institucional com ênfase nas boas práticas e promoção da 

autonomia do enfermeiro obstetra na assistência ao parto e nascimento. 

Segundo Turner (1995), a organização do contexto, mediante regulamentos que 

normatizam as diferentes atividades e define o perfil e função dos diversos profissionais, 

constitui uma rede de comunicação, relações e poderes ajustados entre si, conforme modelo 

específico de articulação. Nessa abordagem, torna-se estratégico conhecer a maneira pela qual 

o conhecimento circula, funciona e como acontece as suas relações com o poder 

(FOUCAULT, 2010). 

Outro fator a considerar no contexto de atuação profissional que impacta diretamente 

na autonomia do enfermeiro obstetra, diz respeito à superlotação de alguns serviços. Este fato 

é agravado pelo dimensionamento inadequado que acarreta sobrecarga de trabalho e 

sofrimento vivenciado por esses profissionais. As falas a seguir retratam com propriedade a 

realidade apresentada: 

 

A gente fica sozinha para vários leitos [...]. É um contexto muito grande de 

variedades. Então eu tenho muita força de vontade de chegar e ajudar, mas 

quando a gente vê termina nem partejando, nem conversando com a mulher 

porque tem outras coisas esperando para a gente realizar (E16). 

 

 

Não tem profissional suficiente para acompanhar, então muitas vezes [...] 

nem na hora do parto você está presente porque está em outra atividade[...]. 

A gente acaba assumindo todas as pacientes, vários setores e a gente não 

consegue realmente fazer o que é da nossa competência A gente tem também 

uma superlotação [...]. Desta forma, a assistência não vai ser tão humanizada 

como a gente gostaria que fosse (E14). 

 

Apesar de reconhecer a importância de partejar à mulher, as entrevistadas alegaram a 

impossibilidade dessa prática, em virtude do peso das rotinas de trabalho em decorrência do 

número reduzido de enfermeiros obstetras. Um dos gestores entrevistados corroborou com os 

depoimentos acima descritos quando fez a seguinte afirmação: “[...] hoje existe na 

maternidade 34 enfermeiros, e destes, 08 são enfermeiros obstetras” (G02).  

A fragilidade da rede de atenção à mulher no ciclo gravídico-puerperal tem ocasionado 

a superlotação dos serviços de saúde. Esta circunstância dificulta o acolhimento e o 
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estabelecimento do vínculo com a parturiente. Isto desencadeia nos profissionais, 

esgotamento físico e psicológico. Além disso, há também o deslocamento do enfermeiro 

obstetra para outras funções na instituição, principalmente as burocráticas, que causam 

excesso de atividades, frustração, desmotivação e submissão.  

Essa realidade aponta para possíveis causas de violência institucional tendo em vista o 

ritmo de trabalho alienante associado à precariedade de recursos. Estes fatores resultam não 

só no esgotamento físico e emocional do profissional como na dificuldade de refletir sobre 

sua prática (AGUIAR; OLIVEIRA; SCHRAIBER, 2013). Esse conjunto de determinantes foi 

relacionado como possíveis obstáculos para a conformação de uma identidade profissional 

híbrida, pois a indefinição de papel, favorece aos profissionais vivenciarem entraves no 

desempenho de suas funções específicas nos hospitais (COSTA; SCHIRMER, 2012).  

Convém salientar que a atuação profissional envolve processos dinâmicos, 

influenciado pela socialização e história cultural da instituição, capazes de causar 

interferência na sua identidade. Esta passa a ser construída e reformulada com a interação 

estabelecida entre as pessoas mediante o significado que o ser humano confere a si mesmo ou 

é atribuído pelo outro (CARDOSO; BATISTA; GRAÇA, 2016).  Desta maneira, a identidade 

profissional do enfermeiro obstetra tende a ser diferenciada, quando ele vivencia contextos 

com características culturais especiais, enfatiza Nicácio et al. (2016).  

As diferenças culturais, valores, significados e sistemas simbólicos de um grupo são 

cada vez mais visíveis e relevantes no campo das práticas sociais. É imprescindível conhecer 

a origem dessas questões e definir mecanismos que apontem para qual direção poderá levar, 

destaca Veiga-Neto (2000). Visto isso, é oportuno ressaltar que a cultura institucional de uma 

das maternidades desenvolve estratégias voltadas para a identidade profissional do enfermeiro 

obstetra na assistência ao parto de risco habitual. Essa experiência pode ser exemplificada nas 

seguintes falas:  

Aqui eu me sinto bastante atuante com certeza. Já é uma cultura deste 

hospital, a autonomia do enfermeiro obstetra na assistência ao parto, e eu 

acho que a gente está conseguindo dar continuidade (E04). 

 

Esse trabalho desenvolvido aqui é muito bonito, pois o enfermeiro se 

enxerga realmente como enfermeiro obstetra, capaz de acompanhar um 

trabalho de parto, discutir com a equipe medica e ser ouvida [...]. Aqui 

dentro eu me sinto realizada e confortável porque me sinto protegida e 

apoiada. Saindo daqui, já não sei (E09).   

 

Conforme os depoimentos acima, os participantes conseguem construir de forma 

individual e coletiva a identidade profissional que tanto se deseja alcançar no atendimento à 
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mulher no processo parturitivo. Constatou-se que as estratégias nesta instituição, 

referenciadas pelos entrevistados, são contra hegemônicas e centradas em resultados que 

promovem o modelo humanístico bem como a autonomia do enfermeiro obstetra na 

assistência ao parto. Há o sentimento de proteção e de apoio em um esforço comum de 

cuidado na instituição. 

Assim, o símbolo cultural mais marcante da maternidade em apreço, é "[...] ser um 

hospital de referência em humanização e para a Enfermagem Obstétrica do Rio Grande do 

Norte (E01)".  Desta maneira faz-se necessário analisar os específicos arranjos 

organizacionais de sua prática, as relações sociais estabelecidas e o sistema de valores que lhe 

fornecem significado.  

A enfermeira obstetra neste hospital tem bastante autonomia na tomada de 

decisão de avaliar, de partejar, de assistir o parto e quando identifica alguma 

distocia chama o médico. Eles (os médicos) têm muita confiança no 

enfermeiro obstetra e os outros profissionais também. A gente realmente 

discute os casos com toda a equipe. É uma troca de informações entre as 

áreas (E01). 

 

O enfermeiro obstetra, nesta instituição, tem autonomia na assistência ao parto de risco 

habitual. Além disso, consegue estabelecer interação importante com os demais profissionais 

na perspectiva do atendimento colaborativo e multiprofissional. Segundo Przenyczka (2012), 

é preciso avançar nas relações entre as diferentes categorias, evitar a sobreposição entre elas e 

colaborar uns com os outros como membros de uma só equipe, cujo compromisso final está 

voltado ao cuidado do paciente.  

As relações sociais estabelecidas no contexto de atuação profissional, distribuem o 

poder, institucionalizam as formas de ação em diferentes espaços e áreas de saber bem como 

modelam o fazer diário das pessoas (SMITH, 2006). Isto foi corroborado pelos participantes 

do estudo:  

 

Trabalhei dois anos em outra maternidade, onde era meu sonho trabalhar, 

mas eu não senti lá o calor humano que eu sinto aqui na equipe [...]. Aqui eu 

acho mais família, as pessoas são mais unidas, o enfermeiro tem muita 

autonomia, já é uma coisa cultural de muitos anos. Foi isso que fez eu querer 

vir de lá (outra instituição) para cá (E08). 

 

O informante demonstrou que o bem-estar do profissional nesta instituição é tão 

valorizado quanto o seu desempenho. São relações entrelaçadas pela confiança técnica e clima 

organizacional. Essas contribuem para a autonomia do enfermeiro obstetra e também para a 

sua satisfação profissional. Atrela-se a isso, as condições de trabalho para o desenvolvimento 
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das boas práticas de atenção ao parto e nascimento: “É um ambiente estruturado com suítes 

PPP e isso facilita muito trabalhar com a humanização. Além disso [...] a instituição oferece 

métodos não farmacológicos para que possa fortalecer o nosso trabalho (E01)”. 

As condições da prática são condizentes com os princípios e diretrizes da humanização 

preconizados pelo MS. Possui ambiência, acesso aos métodos não farmacológicos de alívio da 

dor e participação da equipe multiprofissional favoráveis à atuação do enfermeiro obstetra 

com autonomia. Outro ponto a ser mencionado na instituição diz respeito ao número 

adequado de profissionais. De acordo com a Portaria Nº 11, de 7 de janeiro de 2015, para 

cinco suítes PPP, deve existir um enfermeiro obstetra como coordenador do cuidado e um 

enfermeiro com cobertura 24 (vinte e quatro) horas por dia (BRASIL, 2015). 

As informações obtidas neste estudo, apontaram para diferentes condições estruturais, 

organizacionais e culturais que dependendo do local de atuação, promovem ou inibem a 

autonomia da Enfermagem Obstétrica no contexto hospitalar. Assim sendo, o contexto 

institucional dos serviços não se resume apenas ao conjunto de disposições estruturais e 

tecnológicas. É preciso também refletir sobre as relações que constitui a vivência das pessoas 

que testemunham estratégias recíprocas de ordem social e de poder sobre as quais são 

construídos os serviços (CROZIER; FRIEDBERG, 1977). Pois, a medida que ocorre a 

progressão histórica, sistemas são instituídos no interior das instituições, com vistas a 

estabelecer a ordem disciplinar (FOUCAULT, 2008). 

Neste sentido, constatou-se que uma das maternidades pesquisadas vem se 

instrumentalizando ao longo dos anos para a inserção do enfermeiro obstetra no contexto do 

parto, a fim de consolidar o modelo humanístico do cuidado. Essa realidade é reconhecida não 

só pelos profissionais que ali atuam, mas também por gestores como se pode observar na fala 

a seguir:  

A gente sabe que tem essa qualificação do Ministério da Saúde que tem 

levado os enfermeiros para qualificação em outros serviços, mas a gente 

identifica neste estado um espaço que pode perfeitamente dar conta dessa 

demanda e nos ajudar a fortalecer os enfermeiros obstetras que querem se 

qualificar e assumir o cenário de parto (G02). 

 

A disseminação da cultura institucional relativa à mudança do modelo assistencial e à 

autonomia do enfermeiro obstetra no contexto do parto, já é uma realidade no estado do Rio 

Grande do Norte. No entanto, apesar desse reconhecimento, os profissionais que ali atuam 

demonstraram preocupação relativa ao quantitativo de médicos que se inseriram recentemente 

ao quadro funcional no hospital. Este fato dar sinais de dificuldades no poder de decisão do 

enfermeiro obstetra, conforme relatou os entrevistados, podendo desencadear uma crise 
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interna na cultura institucional em decorrência da hegemonia do modelo cartesiano ainda 

presente no âmbito obstétrico. 

Entende-se por crise o conjunto de prováveis mudanças culturais que resultam em 

novas percepções a respeito da realidade e das práticas sociais. A estabilidade interna bem 

como a maneira de perceber o significado daquilo que é vivenciado diariamente poderão 

sofrer mudanças. Trata-se de fenômenos capazes de causar a desordem do que parecia estável 

(HARVEY, 1996). 

Face ao exposto, percebeu-se o desafio em retratar a realidade vivenciada pelos 

enfermeiros obstetras nas maternidades públicas do estado do Rio Grande do Norte em 

decorrência dos diferentes contextos e suas infinitas possibilidades que interfere diretamente 

no poder de decisão deste profissional. Observou-se que esses espaços são constituídos por 

condições estruturais, práticas organizativas e sobretudo por aspectos culturais, como valores 

perpetuados pela instituição e crenças dos indivíduos envolvidos capazes de possibilitar o 

desenvolvimento da dependência ou da autonomia do enfermeiro obstetra. Verificou-se que 

este universo desencadeia também uma rede de relações sociais e de poder, entremeada por 

diversos sentimentos que permeiam a prática obstétrica desses profissionais. 

  

6.2.1.2 Sentimentos dos enfermeiros obstetras na condução do processo parturitivo 

 

O termo incluído aqui apresentado revela os sentimentos dos enfermeiros obstetras 

acerca da sua vivencia no local de atuação hospitalar. Este ccontexto é permeado por desafios 

éticos que perpassam pelas reconfigurações políticas, culturais e paradigmáticas dos modelos 

de atenção à saúde bem como por relações sociais e de poder. Esses aspectos estabelecem 

interface com o processo de subjetivação e construção da identidade profissional com vistas à 

autonomia do enfermeiro obstetra na assistência ao parto.  

Nesse percurso, os profissionais experienciam sentimentos distintos e, por vezes até 

contraditórios durante o desenvolvimento do seu processo de trabalho com repercussões de 

ordem física e emocional. Dentre estes, o medo foi evidenciado como sentimento constante no 

cotidiano hospitalar: “[...] é preciso tirar esse medo que alguns enfermeiros obstetras tem de 

assumir a responsabilidade do parto” (G01). Isto decorre das incertezas da parturição, tendo 

em vista a probabilidade do aparecimento das complicações. Diante disso, houve ressalva 

para a importância da qualificação profissional e apoio da equipe, no sentido de garantir a 

qualidade e segurança na assistência prestada: 
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O enfermeiro obstetra ainda tem muito medo em relação à questão que 

envolve o parto porque realmente é uma caixinha de surpresas e pode 

aparecer distócias. Então você tem que estar muito bem capacitado e ter 

apoio da equipe médica, da gestão e de todo o hospital (E09). 
 

O medo de assumir o cuidado direto ao parto faz parte da rotina do enfermeiro 

obstetra. Este fato também foi evidenciado na observação participante. Percebeu-se 

momentos, em que não havia nenhum impedimento para este profissional prestar o 

atendimento à mulher em período expulsivo, e mesmo assim, ele se eximiu da 

responsabilidade e solicitou a presença do médico.  

Este sentimento, peculiar na assistência ao parto diante de prováveis intercorrências, 

tem ocasionado o afastamento do enfermeiro obstetra desse cuidado. Soma-se a isso a 

dificuldade de apoio da equipe médica nos processos assistenciais (COSTA, 2015). Corrobora 

com a autora, um participante do estudo, ao dizer que tem “[...]medo porque começa a fazer o 

parto e eles (os médicos) não dão o suporte se a gente precisar” (E19).  Ademais, constatou-se 

pressões psicológicas impostas pela equipe médica. Isto também tem desencadeado o 

distanciamento do enfermeiro obstetra dessa assistência, conforme afirmou um dos 

entrevistados: “[...] nos colocam muito medo. Então a pessoa fica na tangente, só olhando” 

(E03). 

Verificou-se que o medo está muito presente no cotidiano do enfermeiro obstetra 

conseguindo inibir o desenvolvimento da sua prática. A realidade é oriunda do 

relacionamento interpessoal por vezes marcado por conflitos e disputas de poder, no sentido 

da submissão imposta pela cultura da hegemonia médica. Também não há respaldo 

institucional na maioria das instituições pesquisadas. Essas vivências podem ocasionar 

sentimentos de medo, frustração, angústia, raiva, ansiedade, culpa e outros acometimentos de 

ordem física e psicológica. Tais manifestações, são capazes de desencadear baixa autoestima 

e falta de motivação para atuar no cuidado à parturiente culminando, em certas ocasiões, na 

insatisfação com o trabalho e até mesmo pensamentos de abandono da profissão 

(DALMOLIN et. al., 2012).  

Esta condição é revelada mediante os símbolos, gestos, atitudes, posturas corporais 

cujo significado é compreendido, interpretado e transmitido no cotidiano da instituição. Fatos 

desta natureza foram constatados por meio da observação participante e configuraram o 

desrespeito e a desvalorização profissional a que estão submetidos os enfermeiros obstetras no 

cotidiano de alguns serviços públicos. 
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Não faço questão de assistir o parto porque eu sei que estou me massacrando 

[...] e não serei reconhecida, nem vão colocar meu nome [...], então não vale 

à pena eu está me sacrificando por isso. Tem uma enfermeira aqui [...] que 

trabalha com música, com aromaterapia, mas ela já foi muito massacrada, 

escanteada, desvalorizada por causa disso, então desse jeito, se perde a 

vontade de atuar (E16). 
  

Os enfermeiros sentem-se desmotivados por terem sua prática limitada pela violência 

institucional que dificulta e impede o seu poder de decisão na assistência ao parto. De acordo 

com Schraiber (2008), a violência institucional vivenciada pelos profissionais pode 

desencadear uma série de rupturas interativas em diversos planos, conduzindo a uma 

despersonalização dos cuidados em saúde, com fragilização dos vínculos na relação entre 

profissional de saúde e paciente e com o seu próprio saber. Este fato leva a anulação da 

reflexividade em sua prática. 

Logo, perdem a capacidade de cuidar, além da tendência de evitar o contato com a 

parturiente. Assim, quanto maior o sofrimento, maior a probabilidade de abandono da 

profissão (LAABS, 2007). O sofrimento pode levar ao desenvolvimento de esgotamento 

profissional no aspecto físico, emocional e psicológico. Tais sentimentos são experienciados 

pelos enfermeiros quando sua atuação não está condizente com seus valores éticos e com seu 

julgamento moral, causando momentos de angústia e tristeza (MCCARTHY; GASTMANS, 

2015).  

A tristeza foi considerada um dos sentimentos mais vivenciados pelos entrevistados 

em decorrência do desrespeito à sua profissão:  “Hoje eu me senti desrespeitada pela tentativa 

de me tirarem do campo. O desrespeito é uma situação que acaba com o dia da gente pois 

você fica chateada e triste. Isso faz a gente adoecer e termina criando um clima ruim na 

equipe (E01).  

Situações desta natureza levam ao sofrimento moral fazendo com que o indivíduo se 

sinta incapaz de agir ao considerar que suas ações não conseguem alcançar o resultado 

esperado (WALLIS, 2015). Quando se torna recorrente, pode desencadear insatisfação 

profissional bem como algo mais grave como por exemplo a ruptura de identidade, abandono 

do trabalho e processo de adoecimento. Tal realidade é percebida a medida em que o 

enfermeiro não consegue encontrar sentido profissional em sua prática, fato observado na fala 

a seguir: “[...] isso aqui é a minha casa, sempre foi, mas eu não sinto mais o amor que eu 

sentia para vir trabalhar aqui” (E23). 

Associado a insatisfação profissional destacou-se à insuficiência de recursos materiais, 

dimensionamento inadequado de profissionais para desempenhar seu processo de trabalho 
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com segurança e qualidade. Atrela-se a isso práticas não condizentes com os princípios de 

humanização que concorrem para a vivência de frustração, revolta e indignação perante ações 

incoerentes e contraditórias ao seu julgamento moral: 

 

Aqui foge demais da humanização. O partejar daqui deixa a desejar pois não 

tem uma bola, não tem um cavalinho, não tem um banho morno. Isso 

dificulta muito o nosso trabalho (E23).  

 

Ainda escuto muito comentários que a gente pensa que nunca vai escutar 

com as mulheres [...]. Coisas bem grotescas que a gente tem que baixar a 

cabeça e rezar para parar de escutar aquilo logo e tentar de alguma forma 

minimizar porque não tem como tirar aquilo da cabeça de uma mulher pois 

marca muito. Isso marca a gente quanto mais ela (E21). 

 

Essas situações causam sofrimento ao enfermeiro obstetra, pois não reconhece as 

práticas como legítimas no que se refere à humanização. Logo, expressaram angústia e 

sensação de impotência diante da forma de nascimento e suas dificuldades para conseguir as 

mudanças direcionadas às boas práticas de atenção ao parto. Esses sentimentos permeiam a 

atuação dos profissionais não só pela falta de autonomia, mas também em decorrência da 

violência de gênero que presenciam as mulheres serem submetidas diariamente. 

As mulheres sofrem agressões verbais, são desrespeitadas com jargões, são submetidas 

a procedimentos desnecessários que aumentam a dor e desconforto. Além disso, não tem 

acesso à informação e não participam das decisões sobre o seu próprio parto. Essa 

comunicação violenta desencadeia sofrimento e fragiliza a autonomia das parturientes. Essas 

situações caracterizam-se por violência de gênero, e, é responsável pelo adoecimento físico e 

psíquico das mulheres, que são expostas a uma realidade de agressão cotidiana. No contexto 

do parto, momento de vulnerabilidades e necessidade de cuidado e acolhimento, essa 

violência muitas vezes se torna imperceptível (BARBOZA; MOTA, 2016).  

Observou-se momentos de revolta e tristeza. Contudo, acontecem de maneira quase 

imperceptível, pois nem sempre os sentimentos são explícitos para quem os provocou. Além 

disso, alguns serviços não percebem o dano emocional que esses profissionais estão 

vivenciando face às perturbações psicológicas enfrentadas no cotidiano de suas práticas 

profissionais. Essas questões vivenciadas pelo enfermeiro obstetra pode levar ao adoecimento 

e desencadear sérias patologias como por exemplo a Síndrome de Burnout. 

Burnout é uma síndrome psicológica que se desenvolve em indivíduos expostos às 

fontes crônicas de estresse presentes no local de trabalho e decorre principalmente do 

ambiente e das relações com outras pessoas. A exaustão emocional é primeira reação causada 
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em resposta à sobrecarga de trabalho e conflito social, capaz de acarretar o distanciamento 

emocional e cognitivo do profissional em relação ao seu trabalho como forma de proteção. Os 

profissionais perdem a confiança em si mesmos e na capacidade de se destacarem 

(GRAZZIANO; BIANCHI, 2010).  

Essa realidade vivenciada pelo enfermeiro obstetra leva a existência de constantes 

crises de identidade ao sentir-se desvalorizado pela falta de autonomia no exercício de sua 

função bem como compelido a atuar em situações não condizentes com as primícias 

ideológicas da humanização. Conforme Busanello et al. (2014), a cultura de submissão, 

denota uma produção contrária ao processo de singularização e impede o indivíduo de definir 

as próprias cartografias. Neste sentido, os autores afirmam que a capacidade de definir suas 

decisões pode caracterizar a sua subjetividade e desta maneira construir seus referenciais 

práticos e teóricos, sem ficar na posição de dependência do poder institucional. 

Assim, pensar a subjetividade do enfermeiro obstetra exige a compreensão dos 

desafios impostos à sua prática profissional, o que lhe causa inúmeros sentimentos, na maioria 

das vezes, negativos e capazes de desencadear patologias. Estes fatores, são decorrentes de 

uma prática capaz de ferir seus valores morais diante das relações de dominação e 

dependência médica as quais os impende de atuar com autonomia na assistência ao parto bem 

como por seu cuidado passar muitas vezes despercebido pela gestão, parturientes e familiares.  

No entanto, se evidenciou momentos em que os enfermeiros obstetras também 

vivenciam sentimentos positivos como por exemplo a satisfação profissional, conforme 

expressado na seguinte fala: “Uma paciente que teve o parto comigo [...] pegou na minha mão 

e me agradeceu pelo apoio. A gente também tem esse reconhecimento pelo profissional que 

nós somos” (E02). 

Salienta-se que, além das entrevistas, constatou-se por meio da observação 

participante a confiança das mulheres no trabalho desenvolvido pelo enfermeiro obstetra 

quando estes conseguem desenvolver o cuidado. Vale ressaltar, a relevância atribuída pelo 

enfermeiro, à sua importância, em estar com a parturiente no acolhimento e estabelecimento 

do vínculo. Neste sentido, Boff (2000), enfatiza que o cuidado é mais que um ato, pois denota 

momento de atuação com zelo e atitude de preocupação, responsabilização, envolvimento 

afetivo e empatia. 

Outra situação de satisfação profissional foi a confiança dos demais membros da 

equipe no trabalho desempenhado na rotina dos serviços de saúde: “[...] eu sou muito 

satisfeita porque aqui as pessoas me respeitam, pedem minha opinião [...], eu tenho a 

confiança da equipe” (E08). Nos serviços onde existe uma equipe pautada no respeito e no 
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compartilhamento de saberes, observou-se o avanço na autonomia do enfermeiro obstetra bem 

como na humanização da assistência ao parto, levando os enfermeiros a se reconhecerem 

como especialistas e sentirem-se valorizados no desempenho das suas funções.  

De acordo com Oliveira e Firmes (2012), os sentimentos de valorização do enfermeiro 

obstetra acontecem com o reconhecimento do seu trabalho pelos pacientes, familiares, 

gestores e demais membros da equipe. Diante dessas considerações faz-se necessário analisar 

as relações sociais e de poder que este profissional estabelece com as demais pessoas 

inseridas no contexto da cultura hospitalar. 

 

6.2.2 Relações sociais e de poder no âmbito hospitalar 

 

O termo coberto - Relações sociais e de poder no âmbito hospitalar - apresenta a 

realidade vivenciada pelo enfermeiro obstetra no âmbito da instituição em que trabalha, a 

partir da análise dos diferentes dispositivos sociais e de poder que nele circula. Deste modo, 

na dimensão dos termos incluídos, emergidos das falas dos participantes, foi possível revelar, 

por vários ângulos e vertentes, a rede social na qual o enfermeiro obstetra está inserido. Neste 

sentido, buscou-se descortinar as heterogêneas relações na procura dos fenômenos que 

sustentam ou impedem a sua autonomia na assistência ao parto de risco habitual.  

Junqueira et al. (2015) referem que a rede social, tem papel importante na articulação 

do poder e na busca do compromisso com as mudanças no sentido da descentralização das 

competências e dos processos decisórios. Na perspectiva de analisar como se estabelecem 

essas interações, configurou-se neste estudo, o termo encoberto à saber: Diferentes relações 

sociais e de poder estabelecidas na assistência ao parto. 

  

6.2.2.1 Diferentes relações sociais e de poder estabelecidas na assistência ao parto  

 

Face aos resultados do estudo foi possível compreender que a dinâmica das relações 

sociais e de poder no contexto institucional, estruturam o campo de diversas dimensões e 

aspectos culturais na perspectiva da autonomia do enfermeiro obstetra na assistência ao parto. 

Assim sendo, essas questões díspares extrapolam a abrangência da horizontalidade na 

capilarização do poder. Conforme os entrevistados, a estrutura formal dos hospitais públicos, 

nos quais a pesquisa foi realizada, prevalecem ainda, relações verticais e centralizadas:  
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A gente não tem autonomia em relação ao parto. O profissional médico 

interfere muito na nossa tomada de decisão [...], pois ele vem e toma à 

frente. Algumas vezes a gente realiza o parto porque [...]o médico estava 

ocupado, mas aí eles veem e não deixa a gente terminar e passa na frente. 

Até para partejar depende do médico plantonista (E16). 

 

Tivemos situações de um diretor que não aceitou que as enfermeiras desta 

instituição, que resolveram fazer uma especialização em obstetrícia, 

atuassem aqui na maternidade para realizar o estágio (E15). 
 

Os caminhos trilhados pela Enfermagem Obstétrica sofrem influências que se 

reportam ao domínio histórico da Medicina. Seus resquícios são preservados na atualidade e 

se mantém como herança cultural negativa. Mesmo assim, são seguidos pela política 

institucional de algumas maternidades. Essa dominação médica é definida por Turner (1987) 

como um conjunto de estratégias desenvolvidas para o controle da situação do trabalho, 

institucionalização da autonomia e ocupação de uma situação de soberania sobre os 

profissionais que estão em sua volta.  

Clegg e Dunkerley (1980) enfatizam que o controle dos indivíduos na instituição 

possui forte componente de classe na busca em manter e legitimar as posições de autoridade 

na sociedade. Conforme Carapinheiro (1993), esse comportamento é observado sobretudo na 

categoria médica, que tende a colocar os demais profissionais do hospital em situação de 

subordinação como por exemplo os profissionais de Enfermagem. Desta forma, o trabalho do 

enfermeiro é definido mediante a natureza do trabalho médico e posição funcional de suas 

atividades a partir da centralidade da ação desses.  

Entretanto, as imposições centralizadas e verticais, não caracterizam o poder. Essa 

visão tradicional que o enaltece no campo da autoridade e dominação tem sofrido severas 

críticas na atualidade. Destarte, não se pode equacionar poder e violência nem tão pouco 

pensar nele em termos de comando e obediência (ARENDT, 2001). Considerando-se a 

intensidade e constante relações de subordinação ainda existentes, seja por parte da própria 

sociedade ou pelas instituições, faz-se necessário reconhecer e refletir a respeito dessas 

questões, destaca Veiga Neto (2003). Os mecanismos de sujeição pelos quais se submetem 

algumas pessoas ou grupo social precisam ser analisados no âmbito das relações de 

exploração e dominação que se apresentam nos serviços de saúde (FOUCAULT, 1995).  

A lógica que orienta a ação dos profissionais nas maternidades tende a incorporar, de 

forma equivocada, alguns aspectos da hegemonia médica que fornece os seus projetos de 

autoridade, tanto para a instituição quanto para os outros membros da equipe. É possível 

observar os efeitos da submissão e impotência dos enfermeiros obstetras diante da 
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dependência do profissional médico: “Eles (os médicos) não falam nada, só olham de forma 

dura e já vão pegando o material. Então não precisa nem falar, só pelo olhar você já se afasta. 

Hoje eu vivenciei isso. Eu estava na assistência ao parto e podia ter me mantido ali, mas aí foi 

ele chegando e eu já me afastando” (E13). 

Essa vivência retrata a condição de submissão que tem feito parte do campo simbólico 

da prática do enfermeiro obstetra. A realidade descrita foi constatada também na observação 

participante. Os enfermeiros obstetras não conseguem se posicionar enquanto profissional de 

saúde com habilidades e competências técnicas para atuar com autonomia no processo 

parturitivo. Verificou-se que a sua postura passiva não significou inexperiência profissional e 

sim, a imposição da cultura hegemônica desta instituição.  

A relação de subordinação tão presente no contexto de atuação do enfermeiro obstetra 

denota o conformismo diante dos percalços do seu cotidiano. Assim sendo, desencadeia uma 

postura alheia aos acontecimentos conforme adiciona um dos entrevistados: “eu não questiono 

uma conduta do médico, eu fico na minha. Tem certas coisas que eu fico horrorizada, mas 

encosto na parede” (E13). Este comportamento, muitas vezes é decorrente da falta de 

autoconfiança em confrontar seu conhecimento com o saber daquele que historicamente é 

reconhecido como legítimo na área da saúde.  

De acordo com Junqueira et al. (2015), a expansão do campo de trabalho do 

enfermeiro pode dar margem à ampliação do seu poder na instituição. Porém, obstáculos se 

apresentam no intuito de dificultarem a sua atuação, e assim manter a expressiva relação de 

dominação que exerce a categoria médica sobre as demais.  

Ampliando-se a discussão acerca dos desdobramentos das práticas sociais e culturais 

que permeiam essa vivência, nota-se que a lógica de dominação, submissão e dependência do 

poder hegemônico é pautada por vários aspectos e respingam, ainda hoje, nos hábitos e 

costumes dos serviços de saúde. Historicamente a Enfermagem surgiu como uma atividade de 

auxilio e subordinação à Medicina. Este fato se agravou em decorrência da preeminência de 

mulheres na profissão (MAIA, 2010).  

Outra situação que denota distinções nas relações de gênero se refere a arte de partejar. 

Essa atividade até o século XVI era de domínio exclusivamente feminino por ser considerado 

de pouca importância para os homens se preocuparem (AGUIAR, 2010). O poder é produto 

das relações históricas bem como do domínio da sexualidade e corresponde ao funcionamento 

das políticas na sociedade, por meio de rituais que segregam relações desiguais e assimétricas 

(FOUCAULT, 2010).  
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O conhecimento concebido por um grupo social hegemônico tende a ser visto como 

saberes universais. Entretanto, não se pode apreender essas práticas como verdade absoluta. É 

preciso constante reflexão crítica, reativada com o mundo e com ele mesmo, de modo a 

compreender, de outra maneira, o contexto em que se vive e a forma como se estar inserido 

nele (VEIGA NETO, 2003).  

Torna-se necessário então refletir sobre a rede relacional do enfermeiro no âmbito 

hospitalar, pois esse grupo se articula a partir do exercício de poder no interior das instituições 

de saúde. No cerne das instituições, acontece as relações sociais e se constituem em uma rede 

de trocas permeada por pressões de ordem ambiental e humana. Isto implica na existência de 

conflitos e disputas de poder no sentido da obediência e abnegação (BUSANELLO et al., 

2013).  

Contudo, é preciso afastar o poder concebido na condição de dominação, violência ou 

situação massacrante e negativa, cuja função se limita a reprimir. Deve buscá-lo no sentido 

prático e positivo e fazê-lo permear por todo o corpo social. A sustentabilidade do poder 

ocorre simplesmente porque não incide somente como uma força capaz de dizer não, mas 

sobretudo pela possibilidade de induzir ao prazer bem como de contribuir para a formação do 

saber e do discurso. O modo como as relações percorre a sociedade e delineia as práticas, 

torna possível conjecturar o poder enquanto possibilidade de luta, resistência e construção de 

novas condições sociais (FOUCAULT, 2010).  

Vislumbrou-se por meio da observação participante, situações nas quais o enfermeiro 

obstetra conseguiu resistir às imposições hegemônicas e estabelecer uma conduta consciente e 

proativa na tomada de decisão, mantendo-se na condução da assistência ao parto mesmo 

diante das tentativas médicas de anular a atuação deste profissional. Essas relações sociais e 

de poder no sentido da dominação, estão imbricadas nas práticas cotidianas do enfermeiro no 

âmbito obstétrico.  

As interações estabelecidas entre os diferentes agentes, muitas vezes, resultam em 

momentos de tensões e discordâncias. Mas por outro lado, abre um leque de possíveis 

negociações com vistas ao trabalho mais articulado entre a equipe, e participação efetiva dos 

enfermeiros obstetras no seu cotidiano. Observou-se nesta investigação que as relações entre 

os profissionais podem ser modificadas mesmo diante da supremacia impositiva do médico.  

Desta forma, não seria mais percebido como poder de uns sobre outros, mas como 

reação imediata de todos em relação a cada um. Este não deve ser visualizado e absorvido por 

quem dele faz uso como domínio. Essa atitude se torna equivocada, pois o poder é múltiplo, 

multifocal, instintivo e anônimo. Ademais, deve-se articular como uma rede de relações de 
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alto a baixo bem como de baixo para cima e lateralmente, apoiando-se uns sobre os outros 

(FOUCAULT, 2010). 

Neste sentido foi possível averiguar no ambiente de trabalho dos enfermeiros obstetras 

deste estudo, experiências exitosas, salutares, momentos de aproximações, interações, 

compartilhamento de experiências e colaboração mútua entre os membros da equipe 

multiprofissional. Diante desta vivência conferiu-se processos de trabalho avançados, 

mediante relações de poder construídas mutuamente em prol de um objetivo comum. Deste 

modo, por meio da inserção do enfermeiro obstetra como sujeito ativo, constatou-se um 

movimento coletivo de transformação, na perspectiva da construção conjunta de um novo 

modelo assistencial que visa à humanização da assistência ao parto e nascimento.  

Essa vivência constatada em uma das maternidades investigadas gera também 

momentos de sociabilidade do grupo, mediante interações e discussões de temas externo ao 

setor obstétrico, conforme ressaltou um entrevistado: 

 

A relação entre médico, enfermeiro e demais profissionais é muito prazerosa 

porque a gente não só senta e discuti os casos, a gente senta e conversa sobre 

outros assuntos. É realmente uma relação de coleguismo, como se 

estivéssemos em família. Essa relação é decorrente da instituição, de já ter 

isso construído [...]. Isso é tão forte, tão característico daqui, pois quem 

chega já se adapta (E01). 

 

Observou-se neste depoimento que a rede de sociabilidade se torna maior e é marcada 

pelo trabalho em equipe no âmbito multiprofissional, pelas relações sociais e de poder 

estabelecidos que favorece ao clima organizacional. Este é parte integrante da cultura 

institucional, capaz de influenciar positivamente as percepções, valores, crenças, atitude, 

comportamento e hábitos entre os membros da equipe, na perspectiva do avanço coletivo. 

De acordo com Arendt (2001), o poder surge a partir da ação coletiva de um grupo de 

pessoas que se reúne e age de modo consensual. A compreensão entre o poder e a ação 

precisa ser constantemente recriado e exercitado por meio da ação conjunta, com vistas à 

legitimidade. Assim, o poder não pertence isoladamente a um indivíduo, e sim, ao grupo. 

O poder não é apenas uma questão teórica, pois ele faz parte da experiência do 

indivíduo. Assim sendo, deve ser analisado como um processo em diversos campos, com suas 

referências e vivência cultural específica. Neste sentido, é fundamental compreender as 

múltiplas relações de poder no âmbito das questões sociais e contextos tão variados 

(FOUCAULT, 1995).  
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Nas maternidades estudadas as relações sociais e de poder acontecem de diferentes 

formas mediante a diversidade da cultura institucional dos contextos pesquisados. Visto isso, 

a rede social estabelecida pelo enfermeiro obstetra precisa ultrapassar os muros dos hospitais. 

Deve ser construída a partir da atenção primária por meio da assistência pré-natal e atividades 

de educação em saúde. Esses momentos atrelados a importância dos movimentos sociais são 

capazes de promover o empoderamento das mulheres e a autonomia do enfermeiro obstetra na 

assistência ao parto de risco habitual.  

Apesar de não fazer parte do foco da análise deste estudo, os movimentos sociais 

presentes no país em prol da humanização do parto e nascimento foi considerado pelos 

participantes durante o grupo focal, como componente relevante para a mudança do modelo 

paradigmático ainda vigente, bem como para a promoção do poder de decisão do enfermeiro 

obstetra nesse atendimento. Isto culminará com o protagonismo da parturiente, relações mais 

simétricas e prevenção da violência institucional.  

Segundo Machado (1979), os movimentos sociais detêm saberes que se revertem em 

poder nas relações estabelecidas com a equipe de saúde e a instituição. Pode-se então afirmar 

que não existe algo unitário chamado de poder, mas formas díspares, heterogêneas, em 

constante transformação.  

A realidade social que acontece além do hospital é fundamental para o fortalecimento 

da Enfermagem Obstétrica, a qual requer novos modos de gerir os serviços de saúde bem 

como atitude proativa da equipe. Diante dessas considerações faz-se necessário voltar a 

discussão ao cerne do fenômeno deste estudo, no sentido de conceber os aspectos 

profissionais e as estratégias de gestão para a inserção e atuação do enfermeiro obstetra com 

autonomia, no âmbito das maternidades públicas. 

 

6.2.3 Aspectos profissionais e gerenciais relacionados à autonomia do enfermeiro 

obstetra  

 

Este termo coberto analisa a maneira pela qual os aspectos profissionais e gerenciais 

participam do processo de construção da subjetividade do enfermeiro obstetra. Assim sendo, 

compõe-se dos seguintes termos incluídos: Atitudes, saberes e práticas do enfermeiro 

obstetra; Estratégias de gestão para promover a autonomia do enfermeiro obstetra. 
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6.2.3.1 Atitudes, saberes e práticas do enfermeiro obstetra  

 

Os saberes integrados às práticas assistenciais presentes no cotidiano hospitalar, 

movimentam-se nas relações sociais e de poder entre os membros da equipe de saúde. Essas 

nuances tornam a instituição um espaço social de constante e intensa ebulição capazes de 

desencadear conflitos, mas ao mesmo tempo transformar uma realidade mediante a união da 

amplitude do conhecimento de cada profissão. No entanto, na maioria das vezes, são saberes e 

práticas individualizadas e centralizadas que ocasionam limitação como também submissão 

de algumas profissões tornando as ações de saúde fragmentadas. 

Sabe-se que a assistência obstétrica passou por várias mudanças e o advento das boas 

práticas de atenção ao parto e nascimento retomou a discussão a respeito da fisiologia do 

parto e práticas menos intervencionistas. Nesta perspectiva, se reconhece que os serviços 

direcionam o discurso para a atuação do enfermeiro obstetra com autonomia na assistência ao 

parto de risco habitual. Contudo, observou-se obstáculos para esta consolidação, dada a 

complexidade do contexto institucional onde se desenvolve conotações diferenciadas que 

perpassam crenças, valores, relações sociais e de poder. A autoridade médica foi evidenciada, 

neste estudo, como uma das principais dificuldades no cotidiano do enfermeiro no contexto 

do parto e nascimento. 

Os participantes referiram vivenciar conflitos profissionais e obstáculos para prestar o 

cuidado humanizado, em virtude do predomínio do modelo biomédico nas rotinas 

assistenciais dos hospitais e nas ações centradas no médico.  De acordo com Gualda, Narchi e 

Campos (2013), apesar das iniciativas governamentais para ampliar a atuação destes 

profissionais, ainda não é o suficiente para superar as influências do modelo hegemônico. 

Os saberes que hierarquizam formações, torna os discursos e práticas em permanentes 

batalhas com vista a suplantar relações profissionais desiguais e conflituosas (FOUCAULT, 

1993). Os entrevistados ressaltaram não ser comum à sua participação direta na prática do 

cuidado à mulher em trabalho de parto. Quando isso acontece é por solicitação ou sob a 

supervisão médica: 

 
Os partos que eu fiz aqui eu conto nos dedos os que eu consegui fazer tudo 

sozinha sem ninguém se metendo dizendo o que estava certo o que estava 

errado, porque aqui ficam sempre julgando você. Na realidade, eles (os 

médicos), não deixam de jeito nenhum, o enfermeiro obstetra fazer o parto, 

só quando é cómodo para eles (E21).  
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 Os enfermeiros obstetras enfrentam dificuldades para incorporar os cuidados na 

atenção à saúde da mulher e da sua família. Entende-se que admitir esses impedimentos é o 

primeiro passo em direção a autonomia profissional. Entretanto, o conhecimento e atitude 

para transformar essa realidade, se faz imperativo. De acordo com Carapinheiro (1993), os 

enfermeiros que detém maior qualificação, adquirem autonomia e tornam-se capazes de 

ameaçar e subverter as relações hierárquicas tradicionais.  

Algumas restrições oriundas do modelo biomédico limitam a expressão da liberdade e 

se baseiam em relações de poder sob a ótica da dominação, entre as diferentes categorias 

profissionais. Aqueles que conservarem mais conhecimento, certamente, estarão em posição 

vantajosa para o exercício de sua autonomia. Todavia, o enfermeiro precisa dominar o 

conhecimento e refletir sobre as causas que interferem na sua profissão. Assim sendo, 

aumentará suas possibilidades de escolha, poderá exercer influência sobre elas e mudar o 

curso da ação (PRZENYCZKA, 2012). 

Os entrevistados apontaram deficiência na formação do enfermeiro obstetra, quando 

ressaltaram a falta de capacitação profissional: 

 

Eu sinto dificuldade na prática. Eu queria muito fazer uma atualização pois 

[...] eu sinto muita insegurança. A insegurança dificulta muito a autonomia 

do enfermeiro obstetra (E18). 

[...] eu gostaria muito de usar a bola [...], mas eu nunca tive um curso com 

relação ao uso desse método, e a gente não tem a fisioterapia (E05). 

 

Diante de dificuldades para cumprir com os deveres da profissão, os enfermeiros 

obstetras buscam apoio de outros profissionais que julgam tecnicamente mais preparados, 

como por exemplo o médico e o fisioterapeuta, conforme declarou o entrevistado (E05). 

Outro ponto a ser considerado diz respeito à episiorrafia: “[...] na hora de fazer uma rafia que 

aparentemente é simples é onde a gente tem a maior deficiência. Então faz tudo bonitinho, 

mas no final fica na dependência realmente do profissional médico. Eu acho que isso é uma 

falha na nossa formação” (E17). 

A posição de dependência do enfermeiro obstetra atribuída à insuficiência de 

conhecimento e habilidade para o desenvolvimento do processo de trabalho, agrava-se com a 

transferência dos processos técnicos contidos nos atos de Enfermagem para outros 

profissionais. Isto pode vir a se constituir como competência legítima e exclusiva de outras 

categorias profissionais. Segundo Carapinheiro (1993), a questão da autonomia do enfermeiro 

torna-se cada dia mais complexa, pois, além da hegemonia médica, surge no contexto atual a 
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concorrência de novas profissões no âmbito hospitalar, contrapondo conhecimentos inerentes 

a cada profissional.  

 O conhecimento do enfermeiro obstetra também foi ponto de discussão na entrevista 

de grupo focal. Os participantes enfatizaram que determinados cursos de especialização nesta 

área apresentam lacunas importantes que tem causado deficiências na qualificação 

profissional, repercutindo nas questões que envolve a falta de autonomia do enfermeiro 

obstetra. De acordo com Przenyczka (2012), o enfrentamento desse problema e de outros 

desafios demanda uma reestruturação curricular de modo a garantir competências e 

habilidades necessárias para agir com segurança e alcançar a autonomia para atuar na atenção 

à saúde com qualidade, eficiência e poder de resolutividade.   

No entanto, os participantes declararam também no grupo focal que algumas escolas 

oferecem a teoria, mas não oportunizam a prática. Além disso, a preceptoria não é realizada 

pelo enfermeiro e sim por médicos. Desta forma têm como base o padrão biomédico, 

esquecendo-se do diferencial da Enfermagem Obstétrica, cuja prática é voltada ao modelo 

humanístico do cuidado.  

O investimento realizado na formação do enfermeiro obstetra é estratégico, pois tem 

papel fundamental na perspectiva de melhorar a saúde materno-infantil e, desta maneira, 

conquistar o quinto Objetivo de Desenvolvimento do Milênio (ODM). Para isso de fato 

acontecer é preciso que o próprio enfermeiro obstetra demonstre interesse, atitude e faça o 

movimento necessário no sentido de contribuir para transformar a realidade dos serviços de 

saúde, em direção às boas práticas de atenção ao parto e nascimento. 

Também foi revelada na observação participante, a existência de práticas fragmentadas 

e saberes isolados, desarticulados e não condizentes com os princípios da política de 

Humanização preconizada pelo Ministério da Saúde. Percebeu-se que além da necessidade de 

investimento na qualificação profissional, o próprio enfermeiro obstetra deve desempenhar o 

seu papel nos serviços de saúde de modo a fazer o diferencial na vida das pessoas. Ademais, 

relataram lacunas em algumas maternidades referentes ao trabalho em equipe e discussões 

transparentes para a implementação das boas práticas no contexto do setor obstétrico. 

Apontaram este fato como mais um aspecto que inibe a sua maior participação na assistência 

ao parto.  

Mesmo diante das dificuldades no cotidiano hospitalar, os enfermeiros obstetras 

precisam entender a sua responsabilidade diante dos princípios da humanização na assistência 

à mulher em processo de parturição. Logo, conseguirá estabelecer relações sociais e de poder, 

a fim de legitimar seus saberes e práticas na assistência ao parto de risco habitual e conquistar 
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espaços consolidados de atuação profissional. Ressalta-se que não há relação de poder sem a 

constituição correspondente de um corpo de saber, nem saber que não constitua relações de 

poder (FOUCAULT, 2008).  

A entrevista a seguir arremata essa discussão relevante para a Enfermagem Obstétrica: 

“Tive o privilégio de trabalhar e estagiar em um hospital em que privilegia o enfermeiro 

obstetra, dar espaço para ele atuar. Mas, para ele ter autonomia ele precisa querer. Ele precisa 

ter conhecimento, uma boa formação, ter atitude e o domínio de suas ações” (E09). 

Mediante esta fala pode-se considerar que a partir do conhecimento teórico, 

habilidades e atitudes se formam as competências. Estas propiciam segurança para se impor e 

fazer respeitar como também ampliar o seu poder de decisão e melhorar a sua práxis, 

conforme destacou o entrevistado: “[...]quando você está muito preparado, a segurança chega 

e você tem sim como questionar. Então o poder da minha prática vem do meu saber. Então 

para ter autonomia você precisa saber” (E03).  

Este depoimento vem corroborar com Bueno e Queiroz (2006), quando afirmam que 

por meio do saber, o profissional reconhece o seu modelo de atuação, consegue dar 

visibilidade ao seu trabalho e é capaz de proporcionar mudanças significativas para a 

Enfermagem exercer efetivamente a sua autonomia. O impacto do conhecimento e da postura 

profissional, fortalece o enfermeiro e desperta a confiança dos demais membros da equipe no 

trabalho desenvolvido por ele: 

 

Os médicos sentem muita confiança nos enfermeiros obstetras daqui. Os 

demais membros da equipe e a população também [...]. Isso é uma conquista 

que não foi nossa, vem de anos, de uma História de outros enfermeiros que 

tiveram que ser muito forte, tiveram que demonstrar bastante conhecimento 

e segurança para chegar ao que temos hoje. O que eu vivo hoje é resultado 

do que foi conquistado há muito tempo pelos enfermeiros mais antigos e o 

que eu vou viver será para os outros que virão (E03). 
 

No Rio Grande do Norte já existem espaços construídos na perspectiva do valor ético 

que valoriza o trabalho multiprofissional e participação efetiva do enfermeiro obstetra 

enquanto membro da equipe. Conforme Ojeda e Strey (2008), as concepções sobre a saúde 

entrelaçam-se nas redes sociais históricas, e são transmitidas no cotidiano, originando saberes 

e práticas, que de forma articulada, organizam, determinam e orientam o viver. Esses 

múltiplos saberes podem desencadear conflitos, possíveis de serem superados pela ética do 

saber próprio de cada área que se concilia ao propósito comum da equipe. 

A realidade apresentada neste estudo perpetua saberes e práticas compartilhadas e 

transversais, centradas no interesse da parturiente e na perspectiva do cuidado integral. Assim, 
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conseguiu-se vislumbrar possibilidades de autonomia estabelecida na construção de um saber, 

que amplia e dá respaldo à ação, ao agir do enfermeiro obstetra. 

Vale ressaltar que o contexto em apreço está um tanto na contramão dos serviços 

obstétricos do estado, pois traz à tona reflexões que buscam um novo caminho para superar o 

desentendimento, tão comum, no campo das relações de poder.  Esta realidade é 

compreensível quando se considera as relações conflituosas decorrentes do isolamento de 

cada profissão em seu nicho de saber. Este fato ocasiona a redução das práticas em saúde e as 

torna fragmentadas, e desconectadas das necessidades sociais (FOUCAULT, 1993).  

Os desafios e impasses quando surgem demandam soluções que não devem ser 

impostas, mas dialogadas. A maneira como as relações de saber e poder participam do 

processo de subjetivação do enfermeiro obstetra, repercute na sua atuação no cotidiano dos 

serviços de saúde, na perspectiva do estabelecimento de estratégias para o crescimento 

conjunto. 

 

6.2.3.2 Estratégias de gestão para promover a autonomia do enfermeiro obstetra  

 

Este termo incluído aborda as ações necessárias para a inserção do enfermeiro obstetra 

com autonomia na assistência à mulher em processo parturitivo. Neste sentido, torna-se 

fundamental, o apoio da gestão, conforme detalhou o entrevistado (E01): “A gestão daqui é 

nossa aliada. Se o gestor não fosse nosso aliado teríamos dificuldades. Tem gestor em outras 

instituições que diz: “Ah a gente apoia o parto realizado pelo enfermeiro obstetra, mas quando 

coloca na prática não é isso [...]. O enfermeiro obstetra aqui tem muito apoio da gestão” 

(E01). 

De acordo com esse depoimento, o gestor tem papel primordial no comprometimento 

necessário para a autonomia do enfermeiro obstetra no contexto do parto. Além de atentar 

para os recursos materiais e estruturais, buscam mitigar o desgaste emocional enfrentado por 

ele para conseguir desempenhar as atribuições de sua competência, bem como estabelecem 

estratégias voltadas para a consolidação do modelo humanístico do cuidado e valorização da 

atuação do enfermeiro obstetra na assistência ao parto de risco habitual. No entanto, nem 

todas as maternidades conseguem assumir este compromisso, conforme revelou outro 

entrevistado: “[...] não vejo a gestão apoiar e nem a direção de Enfermagem, o que é mais 

triste. Se a gente tivesse o apoio dos gestores já seria um ótimo caminho” (E21).  
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Entende-se que o envolvimento e compromisso do gestor com as ações do enfermeiro 

obstetra foram considerados aspectos fundamentais para viabilizar a sua efetiva participação 

na assistência ao parto de risco habitual.   

 

Eu acho que essa autonomia aqui se deve a uma cultura que já vem de anos, 

pois desde que eu fiz a graduação e passei por aqui (maternidade em que 

trabalha), já existia, mas não era tanto quanto agora. Agora essa autonomia 

está bem mais forte, bem mais firme. Eu creio que é devido à cultura, aos 

gestores que primam por essa cultura do enfermeiro poder fazer o parto 

(E10). 

 

A compreensão a respeito da constituição da cultura e sua influência na gestão da 

instituição e no seu clima organizacional, fornecem subsídios para transformações 

administrativas com vistas aos redirecionamentos importantes no contexto (LUZ, 2003). É 

nesse contexto onde se desenvolve as relações de força, que podem ser interpretadas como 

relações de poder. O poder não tem centro, constitui-se como um sistema em rede, fortalecido 

pelas ligações traduzidas por relações culturais. Cada um dos elos da cadeia social produz, 

reproduz e transforma o poder (FOUCAULT, 2008). 

Conforme Cotrim (2015), por meio da identificação de elementos de uma cultura é 

possível criar estratégias que orientem outras mudanças e inovações. Vislumbrou-se que uma 

das maternidades pesquisadas adota um modelo cultural de gestão que norteia as questões 

administrativas, assistências e acadêmicas. Este tripé organiza-se em linhas de cuidado com 

todas as nuances para a melhoria da qualidade e segurança no atendimento prestado à 

parturiente na perspectiva multiprofissional e participação efetiva do enfermeiro obstetra 

nesta equipe. Deste modo, os elementos da cultura institucional influenciam as 

transformações no que tange ao fortalecimento do enfermeiro obstetra na assistência ao parto 

de risco habitual.  

Vale salientar que a Direção Geral da maternidade em apreço está sob a 

responsabilidade de uma enfermeira obstetra com experiência nesse atendimento. Este fato 

favoreceu vários avanços e o reconhecimento dos profissionais que desenvolvem essa prática 

junto à parturiente: “A Direção Médica, de Enfermagem e a Direção Geral lutam por isso, 

pelo crescimento da Enfermagem Obstétrica, e principalmente porque tem enfermeiro obstetra 

na direção do hospital. Então tem um olhar diferente para a gente e talvez seja por isso que 

este hospital consegue promover a nossa autonomia na assistência ao parto” (E12). 

 Essa entrevistada demonstrou convicção de que o gestor dessa maternidade tem um 

olhar diferenciado para o fenômeno estudado, justamente pelo fato de ser enfermeira obstetra 
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e conhecer todas as nuances dessa problemática. Desta maneira contribui não só para o poder 

de decisão do enfermeiro obstetra na assistência ao parto, mas, sobretudo para a organização e 

implementação de um novo modelo assistencial à mulher no ciclo gravídico-puerperal. De 

acordo com Presotto et al. (2014), o enfermeiro em cargo de gestão tem a possibilidade de 

planejar e definir ações a serem implementadas por sua equipe em busca do alcance das metas 

da organização social. 

Dentre as ações planejadas com vistas a autonomia do enfermeiro obstetra no contexto 

do parto pode-se destacar a assinatura do procedimento quando assistido por ele: 

 
Aqui nós assinamos pelo parto que realizamos e essa conquista foi 

proveniente da direção. Como nós temos na direção uma enfermeira 

obstetra, ela procurou saber como fazer para assinar pelo procedimento. E 

hoje a gente assina pelo parto que faz. Isso foi uma grande conquista para 

nós enfermeiros obstetras. O fato da gente assinar até melhorou a relação 

com o médico porque a gente está sendo responsável pelo que a gente faz 

(E08). 

 

Essa estratégia de gestão, exclusiva desta maternidade, foi considerada pelos 

participantes, relevante para o fortalecimento da Enfermagem Obstétrica. Ademais, admitiu 

no ano de 2013, por meio de concurso público específico para atuação direta na assistência ao 

parto e nascimento, 11 enfermeiros obstetras. Mais um avanço importante para esta 

consolidação, diz respeito ao dimensionamento adequado nas dependências das suítes PPP´s 

para o atendimento à parturiente e neonato. 

Outro ponto salutar foi a oferta de métodos não farmacológicos presentes na 

instituição em apreço, enfatizada pelos participantes como dispositivo estratégico para o 

fortalecimento do trabalho do enfermeiro obstetra: “[...] a instituição oferece esses 

instrumentos para que possa fortalecer o nosso trabalho aqui no hospital” (E01). Além disso, 

iniciou-se o monitoramento de indicadores cujo resultados demonstraram a melhoria da 

assistência obstétrica prestada pela equipe. Dentre estes, encontram-se aqueles referentes às 

boas práticas e o número de partos assistidos por enfermeiros obstetras.  

A melhoria nos indicadores de muitos países é decorrente do modelo de assistência 

obstétrico condizente com as recomendações da OMS. Nesta concepção, o enfermeiro 

obstetra se mostra fundamental na humanização do atendimento às mulheres durante o parto e 

nascimento (OLIVEIRA, et.al., 2015). Ainda na perspectiva de promover a autonomia deste 

profissional, destaca-se o Centro de Parto Normal (CPN) que atualmente encontra-se em fase 

de habilitação, em uma das maternidades pesquisadas. Trata-se de um CPN tipo II ou seja, 

dispositivo direcionado à consolidação da Enfermagem Obstétrica. Os centros e casas de parto 
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normal são facilitadoras para o desenvolvimento da autonomia e das potencialidades da 

prática do cuidado desenvolvidas pelos enfermeiros obstetras (ZVEITER; SOUZA, 2015) 

Considera-se ainda para a autonomia deste profissional o investimento em cursos de 

capacitação, conforme expressa a fala a seguir: 

 

[...] O Ministério da Saúde promoveu o curso ALSO e vieram 04 vagas para 

cada serviço. Houve uma verdadeira celeuma entre os profissionais médicos 

porque eles queriam que só fossem médicos e a gente bateu o pé e disse não! 

Vão dois médicos e dois enfermeiros. A gente conseguiu desconstruir essa 

cultura de que esse era um curso que deveria ser exclusivo da classe médica 

e inseriu as enfermeiras das três maternidades. Então são pequenas 

conquistas, que a gente sabe que somando, vai ter um resultado lá na frente 

(G02). 

 

As capacitações, na área obstétrica, têm sido desenvolvidas no Brasil mediante o 

incentivo do MS, visando consolidar o enfermeiro obstetra no contexto do parto e 

implementar ações de humanização. Na opinião de Pessoa et al. (2014), os enfermeiros 

surgem como importantes profissionais para essas capacitações, justificada pela necessidade 

contínua de sua preparação para lidar com situações complexas.  

A capacitação permanente foi uma necessidade apontada pelos profissionais no grupo 

focal no intuito da atualização, a fim de prestar atendimento baseado em evidências científicas 

bem como facilitar à preceptoria que realizam no cotidiano do setor obstétrico. Na ocasião, os 

entrevistados afirmaram que por meio das contribuições sob a ótica multiprofissional na 

formação sobretudo dos médicos, tem se observado melhoria das boas práticas de atenção ao 

parto e nascimento. 

A preceptoria tanto dos alunos de Enfermagem quanto de Medicina foi entendida 

pelos participantes como estratégia salutar, pois ao se trabalhar com a formação, geram-se 

ambientes de discussões, questionamentos e pesquisas. Além disso, torna-se uma 

oportunidade do enfermeiro obstetra fortalecer sua identidade profissional e contribuir para 

consolidar o paradigma do modelo humanístico do cuidado.  

Segundo Rabelo (2015), a atuação dos acadêmicos de Medicina na assistência ao 

parto, sob a supervisão do enfermeiro, possibilita a reflexão do estudante sobre a importância 

de um novo padrão de atendimento às mulheres em processo parturitivo.  Despertaram para a 

relevância das relações sociais e de poder integradas pelo conhecimento e crescimento 

compartilhado.  

Desvelar as relações de poder encobertas em determinadas práticas tornam-se também 

estratégias para a construção de uma ética conciliadora que renovem crenças acerca da vida. 
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Isto se configura não como verdades dadas, mas como possibilidades de criação e de 

inovações relevantes capazes de capturar os sentidos da práxis e criar novos caminhos de 

relações interprofissionais (ODEJA; STREY, 2008). Deve-se então conciliar saberes e 

práticas na constituição do atendimento integral com qualidade e segurança, tanto para a 

parturiente quanto para os demais envolvidos nas práticas de saúde: “Aqui eu me sinto 

totalmente segura por ter a equipe médica do lado. Sei que posso recorrer a qualquer 

momento para discutir o caso [...] como também na hora de tirar alguma dúvida” (E09). 

Percebeu-se que a entrevistada acredita e busca o fortalecimento do trabalho em 

equipe, tendo o profissional médico como parceiro e não um concorrente do seu processo de 

trabalho. Corrobora com essa afirmação a gestora quando diz que “[...]uma das estratégias que 

tem dado certo ao longo dos anos é a construção da parceria com o profissional médico. Então 

nunca trabalhamos no sentido de competir com o médico e sim de trabalhar em parceria” 

(G01). Os dois segmentos entrevistados demonstraram que o trabalho, na perspectiva 

multiprofissional, é o caminho para o crescimento das profissões e principalmente da 

Enfermagem Obstétrica. 

Esse reconhecimento, segundo Ferreira Júnior et al. (2015), precisa partir do diálogo 

entre os profissionais inseridos no mesmo local de atividades, o que poderia minimizar as 

tensões vivenciadas, cotidianamente, e melhorar a humanização. No diálogo deve se 

considerar as questões culturais, ou seja, os hábitos, os costumes, as crenças, expressos pelo 

grupo, pois revelam diferentes formas de pensar dos indivíduos. A cultura é importante, pois 

desponta comportamentos e atitudes diante das experiências humanas (CAMPOS, 2009).  

Neste sentido, o processo de tomada de decisão do enfermeiro obstetra é desafiador e 

depende de aspectos éticos relacionados às questões morais, culturais e sociais presentes no 

âmbito do setor obstétrico. Conhecer seus próprios valores e crenças, bem como sua 

legislação, são fatores preponderantes para a consolidação desta ação. Tendo como base a 

Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal o enfermeiro obstetra é considerado 

profissional habilitado para assistir à mulher em processo parturitivo e ao recém-nascido sem 

intercorrências (BRASIL, 2016).  

Os benefícios deste profissional no contexto do parto são atribuídos à sua presença 

contínua e atuação com enfoque nos aspectos fisiológicos e emocionais da parturição. Nesse 

contexto, o cuidado desenvolvido pelo enfermeiro obstetra aparece como perspectiva de 

humanização, pois este profissional tem como proposta oferecer uma assistência pautada nas 

boas práticas. Essa assistência propõe nova maneira de nascer, alicerçada em cuidados 
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institucionais baseados em evidências científicas e no processo de tomada de decisão 

compartilhada entre a equipe, parturiente e família. 
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7 CONCLUSÃO 

 

A trajetória deste estudo constatou que o enfermeiro obstetra vivencia nas 

maternidades públicas do Rio Grande do Norte, distintos contextos de atuação que interfere 

diretamente na sua autonomia na assistência ao parto de risco habitual. Esses espaços 

abrangem diferentes condições estruturais, processos organizacionais e sobretudo aspectos 

culturais que, dependendo do local, contribuem para a liberdade no seu poder de decisão de 

modo a desvencilhar as relações de domínio e submissão ainda impostas pela hegemonia 

médica.  

Deste modo, “mergulhar” no mundo social do contexto obstétrico possibilitou 

compreender que este é permeado por crenças, valores e interações, que modelam o poder-

saber de múltiplas profissões e estabelece relações capazes de gerar uma rede densa de 

tensões, conflitos, negociações, sentimentos contraditórios, mas também de aprendizados. 

Assim sendo, a reflexão sobre a atuação deste profissional na condução do processo 

parturitivo revelou limites e possibilidades para a construção da sua autonomia, tendo como 

ponto de partida a cultura do contexto onde o fenômeno acontece uma vez que as práticas 

profissionais possuem marcas do universo cultural da instituição à qual pertence.  

Assim, as experiências compartilhadas e os valores herdados exercem influência sobre 

as atividades cotidianas, de modo a promover ou inibir a sua autonomia no atendimento à 

mulher em processo parturitivo. Deve-se considerar que esta, se concretiza a partir do 

indivíduo, ou seja, da atitude deste para a ação, e de suas relações de poder constituídas com 

as demais pessoas presentes na instituição. 

Face ao exposto pode-se afirmar que o caminho percorrido ao longo da investigação 

foi desafiador, tendo em vista a quantidade e diversidade de aspectos sociais e culturais 

presentes no contexto hospitalar e que estão atrelados à prática do enfermeiro obstetra no 

atendimento ao processo parturitivo. As suas inúmeras especificidades desvelaram uma 

realidade inconstante, não linear e extremamente complexa.  

Logo, analisar o universo que envolve o fenômeno foi possível em virtude da 

abordagem etnográfica adotada no percurso metodológico, pois conseguiu-se alcançar a 

interpretação dos dados oriundos da vivência deste profissional, de onde emergiram os 

conceitos do estudo mediante os seguintes termos cobertos: Vivência do enfermeiro obstetra 

em diferentes contextos de atuação hospitalar; Relações sociais e de poder no âmbito 

hospitalar; Aspectos profissionais e gerenciais relacionados à autonomia do enfermeiro 

obstetra.  
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As interligações entre os conceitos a respeito do contexto, condições, relações e 

consequências suscitaram o modelo teórico explicativo desta pesquisa, referente à prática do 

enfermeiro obstetra na assistência ao parto de risco habitual e trouxeram à tona questões 

relevantes para a construção da autonomia profissional, conforme apresenta-se na figura 16. 

 

 Figura 17 - Modelo Teórico - Construção da Autonomia pelo Enfermeiro Obstetra na Assistência ao 

Parto de Risco Habitual nas Maternidades do Estado do Rio Grande do Norte, 2016. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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Este modelo teórico explicativo proporcionou reflexão crítica, com a finalidade de 

compreender que o espaço do cuidado ao parto perpassa inicialmente por um direito histórico. 

Para legitimá-lo faz-se necessário mudar, transformar, reorganizar e reconstruir a atuação da 

Enfermagem Obstétrica. Também foi preciso imergir nas nuances da cultura imbricada na 

prática deste ator social, e assim, não só desvelar as dificuldades em conferir a sua identidade 

profissional nessa área, mas sobretudo vislumbrar perspectivas de poder decisório. Estes 

aspectos não agem isoladamente, mas sim dentro de uma teia complexa com relações 

conjuntas de uns sobre os outros.  

Por esta razão resolveu-se apresentá-lo no formato circular, uma vez que denota o 

conjunto entrelaçado e contínuo dos fenômenos com vistas a construção da autonomia pelo 

enfermeiro obstetra na assistência ao parto de risco habitual. Esta decorre das relações 

estabelecidas com ele mesmo, com a instituição e demais pessoas inseridas no contexto 

cultural de atuação profissional. Essa vivência baseia-se no conhecimento, habilidade técnica, 

atitude e crença no seu papel de transformação do cuidado.  

Deste modo, a prática autônoma tem como ponto de partida o domínio do saber 

fundamentado em evidências científicas na perspectiva das boas práticas de atenção ao parto e 

nascimento. O conhecimento, além de torná-lo apto ao exercício profissional, o faz assumir 

uma postura crítica e reflexiva a respeito do mundo à sua volta.  Ademais, desencadeia a 

atitude, pois amplia e dá respaldo à sua ação e modo de agir na condução do processo 

parturitivo. Esta é medida pela intenção e motivação do indivíduo em desempenhar 

determinado comportamento.   

O caminho que leva da motivação à adoção do comportamento deve considerar ainda 

o papel da confiança em acreditar nas suas próprias capacidades para executar a ação 

desejada. Isto conduz ao sentimento de satisfação profissional em decorrência dos resultados 

obtidos. A consolidação desta postura, associa-se às relações sociais e de poder constituídas 

no setor obstétrico. Esse poder não se caracteriza por trabalho desvinculado da equipe e sim, 

alicerçado na consciência de suas capacidades e limitações, de modo a agir com 

conhecimento, segurança e parceria multiprofissional.  

Essa parceria envolve ainda as relações estabelecidas com a parturiente e familiares 

por meio da construção de vínculos e também com a gestão hospitalar. Os gestores precisam 

reconhecer a necessidade de incorporar a implementação de estratégias para intervir de forma 

fundamentada no processo de transformação da prática assistencial. Para isso, faz-se 

necessário tecer novos horizontes com vistas à subjetividade do enfermeiro obstetra, dotando-

o de autonomia enquanto estratégia de poder para o desempenho da sua função em contextos 
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culturais com estrutura e processos organizados condizentes ao modelo humanístico do 

cuidado.  Esta perspectiva encontra-se inserida no âmbito das políticas públicas, que tem 

orientado e buscado fortalecer a prática deste profissional com vistas a novas possibilidades 

de atendimento conforme as reais necessidades da parturiente e familiares. 

Diante dessas considerações afirma-se que os conceitos que emergiram do estudo e as 

suas interações levaram ao modelo teórico explicativo e sustenta a tese desta pesquisa de que 

a prática autônoma do enfermeiro obstetra na assistência ao parto de risco habitual é possível 

de ser aplicada a partir do contexto cultural onde este profissional atua. Apesar dos estudos 

etnográficos não serem generalizáveis acredita-se que este modelo teórico explicativo poderá 

contribuir no sentido de visualizar a articulação entre a cultura e a autonomia, gerando 

possibilidades de atuar no ponto nevrálgico com vistas à subjetivação do enfermeiro obstetra 

na assistência ao parto de risco habitual.  

Portanto, a autonomia não é dada e sim conquistada por aqueles que tem consciência 

do seu papel na transformação da sua práxis. Isso é possível a partir do entendimento das 

nuances culturais presentes no seu contexto de atuação, bem como das relações de poder que 

estabelece consigo e com as demais pessoas inseridas neste espaço, na perspectiva do 

crescimento conjunto. Destarte, é preciso estar preparado para a autonomia, pois, essa exige 

embasamento técnico, científico além de responsabilidades éticas.  

Trata-se de uma autonomia enquanto valor moral, que valoriza o trabalho 

interdisciplinar e o protagonismo da mulher no que diz respeito ao seu direito em participar 

das decisões e escolhas no desenvolvimento do cuidado. Sabe-se que são muitos os desafios e 

impasses no percurso de construção da autonomia pelo enfermeiro obstetra, mas quando 

surgem, demandam soluções que não devem ser impostas, mas dialogadas entre todas as 

pessoas envolvidas na assistência ao parto e nascimento.  

Este fenômeno não se esgota com esta pesquisa. Ao contrário, este estudo abre um 

vasto leque de oportunidades, pois a construção de uma teoria indutiva, configurada por meio 

dos dados oriundos da realidade é capaz de gerar novos conhecimentos e compreensões, a fim 

de aprofundar a discussão e encontrar soluções que possam contemplar a complexidade dessa 

problemática. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO -

ENFERMEIRO OBSTETRA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: AUTONOMIA DO ENFERMEIRO 

OBSTETRA NA ASSISTÊNCIA AO PARTO NO ÂMBITO DA CULTURA INSTITUCIONAL, que 

tem como pesquisador responsável a Enfermeira Mestre Flávia Andréia Pereira Soares dos Santos. 

Esta pesquisa pretende compreender a autonomia do enfermeiro obstetra na prática do cuidado ao 

parto eutócico de risco habitual realizado em instituição hospitalar. O motivo que nos leva a fazer este 

estudo é fornecer contribuições que possam levar à uma construção de uma abordagem teórica 

explicativa desse processo no ambiente cultural do contexto, com a pretensão de possibilitar impactos 

positivos para a consolidação desse profissional na prática do cuidado ao parto, e assim contribuir para 

quebras de paradigmas e mudanças significativas no modelo de saúde no âmbito obstétrico. 

Caso você decida participar, será submetido às seguintes técnicas de coleta de dados à saber:  

uma entrevista semiestruturada; observação participante; aplicação de um questionário; e a uma 

entrevista de grupo focal.   

Ressalta-se que a entrevista semiestruturada terá a duração máxima de 1 (uma) hora mediante 

gravação de voz sendo solicitado autorização escrita para isso. Pode acontecer um desconforto em 

decorrência da exposição da sua visão à respeito da falta de autonomia do enfermeiro obstetra na 

prática de cuidado ao parto, mas que será minimizado por meio de um ambiente tranquilo, respeito ao 

seu ponto de vista e garantia do anonimato.  

No que se refere à observação participante, afirma-se que ocorrerá durante um plantão de 12 

horas, sendo respeitado o seu horário de descanso. Você será informado previamente sobre os 

indicadores a serem observados, conforme roteiro de observação participante e de verificação de 

documentos elaborado pela pesquisadora para este estudo. Pode acontecer um desconforto em 

decorrência da observação em relação às condutas realizadas durante sua prática de cuidado 

profissional, mas que será minimizado em decorrência da inserção antecipada do pesquisador ao 

campo bem como por meio do respeito e nenhuma interferência ao seu processo de trabalho. 

Você será convidado também a participar de uma entrevista de grupo focal para maior esclarecimento 

sobre o tema pesquisado. Para o grupo focal ocorrerá uma reunião no qual serão discutidos: a falta de 

autonomia do enfermeiro obstetra na assistência ao parto e as possíveis estratégias para enfrentamento 

do problema. O encontro terá duração máxima de três horas e a data será acordada levando em 

consideração a melhor disponibilidade para o grupo. O grupo focal são encontros nos quais os 
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membros debatem sobre uma temática, de modo a expressar suas opiniões e percepção à respeito da 

problemática. Para facilitar o registro das falas será solicitado a você a autorização escrita para 

gravação de voz. Durante a realização da reunião para entrevista do grupo focal, haverá um moderador 

que fará alguns questionamentos e os demais membros do grupo terão a oportunidade para falar 

livremente sobre a sua percepção a respeito do fenômeno em estudo. 

Poderá acontecer também um desconforto em virtude da exposição da sua visão no grupo, 

porém será minimizado pela construção coletiva de um contrato de convivência que será pactuado por 

todos os participantes do grupo focal na ocasião do encontro, no intuito de preservar as falas bem 

como garantir o respeito e sigilo absoluto das discussões e opiniões apresentadas durante a reunião, 

restringindo-a apenas aquele momento.  

Vale destacar que em todas as técnicas acima descritas para a coleta de dados, você terá como 

benefício ampliar seus conhecimentos sobre a temática e discutir de que maneira sua participação pode 

colaborar para a consolidação da autonomia do enfermeiro obstetra na prática do cuidado ao parto. 

Salienta-se que durante a realização da observação participante, entrevista individual e de grupo focal 

a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido no exame 

físico ou psicológico de rotina. Você tem o direito de se recusar a responder as perguntas que lhes 

cause constrangimento de qualquer natureza. 

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você terá direito a 

assistência gratuita conforme a natureza do problema apresentado que será prestada pela Enfermeira 

doutoranda Flávia Andréia Pereira Soares dos Santos. Durante todo o período da pesquisa você poderá 

tirar suas dúvidas ligando para o pesquisador responsável a Enfermeira Flávia Andréia Pereira Soares 

dos Santos por meio do telefone: (84)999693127. 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. Após esse período os dados serão destruídos. 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 a Enfermeira 

Flávia Andréia Pereira Soares dos Santos. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 
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 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 AUTONOMIA DO 

ENFERMEIRO OBSTETRA NA ASSISTÊNCIA AO PARTO NO ÂMBITO DA CULTURA 

INSTITUCIONAL, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal, ______/_______/_______ 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

  

 Como pesquisador responsável pelo estudo AUTONOMIA DO ENFERMEIRO OBSTETRA 

NA ASSISTÊNCIA AO PARTO NO ÂMBITO DA CULTURA INSTITUCIONAL, 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, ______/______/______ 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

GESTOR DO HOSPITAL 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: AUTONOMIA DO ENFERMEIRO 

OBSTETRA NA ASSISTÊNCIA AO PARTO NO ÂMBITO DA CULTURA INSTITUCIONAL, que 

tem como pesquisador responsável a Enfermeira Mestre Flávia Andréia Pereira Soares dos Santos. 

Esta pesquisa pretende compreender a autonomia do enfermeiro obstetra na prática do cuidado ao 

parto eutócico de risco habitual realizado em instituição hospitalar. O motivo que nos leva a fazer este 

estudo é fornecer contribuições que possam levar à uma construção de uma abordagem teórica 

explicativa da autonomia do enfermeiro obstetra na pratica do cuidado ao parto eutócico de risco 

habitual no ambiente cultural da instituição hospitalar, com a pretensão de possibilitar impactos 

positivos para a consolidação desse profissional na prática do cuidado ao parto, e assim contribuir para 

quebras de paradigmas e mudanças significativas no modelo de saúde no âmbito obstétrico. 

Caso você decida participar, será submetido a uma entrevista semiestruturada que terá a 

duração máxima de 1 (uma) hora mediante gravação de voz sendo solicitado autorização escrita para 

isso. Você terá assegurado o direito de se recusar a responder as perguntas que lhe cause 

constrangimento de qualquer natureza. Durante a realização da entrevista, a previsão de riscos é 

mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico 

de rotina. Pode acontecer um desconforto em decorrência da exposição da sua visão à respeito da falta 

de autonomia do enfermeiro obstetra na prática de cuidado ao parto, mas que será minimizado por 

meio de um ambiente tranquilo, respeito ao seu ponto de vista e garantia do anonimato.  

Você terá como benefício ao participar do estudo de aprofundar seus conhecimentos sobre a 

temática e discutir de que maneira sua participação pode contribuir para a consolidação da autonomia 

do enfermeiro obstetra nesse atendimento. Vale ressaltar, que mediante a necessidade de fotografar o 

contexto, será solicitado a você, a autorização por escrito do termo de consentimento para uso de 

imagens (fotos).  Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você 

terá direito a assistência gratuita conforme a natureza do problema apresentado que será prestada pela 

Enfermeira doutoranda Flávia Andréia Pereira Soares dos Santos. Durante todo o período da pesquisa 

você poderá tirar suas dúvidas ligando para o pesquisador responsável a Enfermeira Flávia Andréia 

Pereira Soares dos Santos por meio do telefone: (84)999693127. 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 
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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 a Enfermeira 

Flávia Andréia Pereira Soares dos Santos. 

 

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 AUTONOMIA DO 

ENFERMEIRO OBSTETRA NA ASSISTÊNCIA AO PARTO NO ÂMBITO DA CULTURA 

INSTITUCIONAL, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal, ______/_______/_______ 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 Como pesquisador responsável pelo estudo AUTONOMIA DO ENFERMEIRO OBSTETRA 

NA ASSISTÊNCIA AO PARTO NO ÂMBITO DA CULTURA INSTITUCIONAL, 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 

466/12do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser 

humano.  

Natal, ______/______/______ 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE C – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu,__________________________________________________________________, depois 

de entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “AUTONOMIA DO 

ENFERMEIRO OBSTETRA NA ASSISTÊNCIA AO PARTO NO ÂMBITO DA 

CULTURA INSTITUCIONAL”, poderá trazer e, entender especialmente os métodos que 

serão usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação de 

minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, a pesquisadora Enfermeira  Mestre 

Flávia Andréia Pereira Soares dos Santos a realizar a gravação de minha entrevista sem custos 

financeiros a nenhuma parte.Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso 

da pesquisadora acima citada em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa 

aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das informações 

geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante 

minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade da pesquisadora 

coordenadora da pesquisa a Enfermeira Mestre Flávia Andréia Pereira Soares dos Santos, e 

após esse período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou 

solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Santa Cruz, ______/_______/_______ 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Assinatura e carimbo da pesquisadora responsável 
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APÊNDICE D – ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

Projeto de Pesquisa: Autonomia do enfermeiro obstetra na assistência ao parto de risco habitual 

Pesquisadora Responsável: Flávia Andréia Pereira Soares dos Santos 

Pesquisadora Orientadora: Profa Dra. Bertha Cruz Enders 

Coorientadora: Rosineide Santana de Brito 

 

Entrevista Nº ______________ Data_______/_______/_______ Horário ____________  

Local da entrevista_______________________________________________________  

Duração: _____________ Início___________ Término _____________  

Código da observação___________________ 

  

Instruções para o processo de observação participante 

Público: Enfermeiros Obstetras 

Setor: Obstétrico 

Período: plantões diurnos e noturnos 

Tempo de observação: 12 horas para observação de cada enfermeiro obstetra 

ROTEIRO 

INDICADORES OBSERVÁVEIS 

 

Ações de boas práticas utilizadas pelo enfermeiro obstetra junto à mulher no processo parturitivo 

O enfermeiro obstetra congrega as pessoas para a ação 

O enfermeiro obstetra solicita a opinião de outros profissionais de saúde acerca do cuidado e vice-

versa 

Documentos utilizados pelo enfermeiro obstetra durante a assistência ao processo parturitivo 

As relações sociais que o enfermeiro obstetra estabelece com os demais profissionais de saúde, 

gestor, pacientes e familiares 

Estratégias de gestão para atuação do enfermeiro obstetra na assistência ao parto de risco habitual 

Crenças, valores, relações de poder e sociais presentes no contexto 
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APÊNDICE  E – ROTEIRO DE ENTREVISTA - ENFERMEIRO OBSTETRA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

 Este roteiro de entrevista encontra-se dividido em duas partes: a primeira etapa tem a 

finalidade de coletar informações com vistas a caracterizar os participantes do estudo; e a segunda 

parte diz respeito às questões norteadoras a fim de retratar a problemática existente no âmbito das 

instituições hospitalares  

no que se refere à falta de autonomia do enfermeiro obstetra na assistência à mulher em processo 

parturitivo de risco habitual. 

Projeto de Pesquisa: Autonomia do enfermeiro obstetra na assistência ao parto de risco habitual 

Pesquisadora Responsável: Flávia Andréia Pereira Soares dos Santos 

Pesquisadora Orientadora: Profa Dra. Bertha Cruz Enders 

Coorientadora: Rosineide Santana de Brito 

Entrevista Nº ______________ Data_______/_______/_______ Horário ____________  

Local da entrevista_______________________________________________________  

Duração:_____________ Início___________ Término _____________  

 

Perfil do entrevistado 

Nome:_________________________________________________________________ 

Código do entrevistado___________________________ Idade:_______ sexo: (  )M (  )F 

Ano da Graduação em Enfermagem_______ Órgão formador______________________ 

Pós-Graduação: 

Especialialização (  ) Área________________ Tempo______ Órgão formador ________ 

Mestrado              (  ) Área________________ Tempo______ Órgão formador ________ 

Doutorado            (  ) Área________________ Tempo______ Órgão formador ________ 

Sócio da ABENFO    (  ) Sim. Há quanto tempo: ___________ (  ) Não 

Local de trabalho: ________________________________________________________ 

Cargo:___________________________ Local de atuação: _______________________  

Tempo de trabalho________________ Tempo de serviço na instituição______________ 

Tempo de atuação na área de obstétrica: ___________________________________  

Questões norteadoras  

1) Fale sobre a sua experiência no processo de tomada de decisão na assistência ao parto e nascimento 

nesta instituição 

2) Como você analisa a organização desta instituição enquanto referência para o parto humanizado? 
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APÊNDICE F – ROTEIRO DE ENTREVISTA – GESTOR DA INSTITUIÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

 Este roteiro de entrevista encontra-se dividido em duas partes: a primeira etapa tem a 

finalidade de coletar informações com vistas a caracterizar os participantes do estudo bem como a 

instituição; e a segunda parte diz respeito às questões norteadoras a fim de retratar a problemática 

existente no âmbito das instituições hospitalares no que se refere à falta de autonomia do enfermeiro 

obstetra na assistência à mulher em processo parturitivo de risco habitual. 

 

Projeto de Pesquisa: Autonomia do enfermeiro obstetra na assistência ao parto de risco habitual 

Pesquisadora Responsável: Flávia Andréia Pereira Soares dos Santos 

Pesquisadora Orientadora: Profa Dra. Bertha Cruz Enders 

Coorientadora: Rosineide Santana de Brito 

 

Entrevista Nº ______________ Data_______/_______/_______ Horário ____________  

Local da entrevista_______________________________________________________  

Duração:_____________ Início___________ Término _____________ Perfil do entrevistado 

Nome:_________________________________________________________________ 

Código do entrevistado___________________________ Idade:_______ sexo: (  )M (  )F 

Ano da Graduação_______ Área: ______________Órgão formador_________________ 

Pós-Graduação: 

Especialialização (  ) Área________________ Tempo______ Órgão formador ________ 

Mestrado              (  ) Área________________ Tempo______ Órgão formador ________ 

Doutorado            (  ) Área________________ Tempo______ Órgão formador ________ 

Profissão: ______________________________Cargo:___________________________  

Tempo de trabalho________________ Tempo de serviço na instituição______________ 

Tempo na gestão do hospital______________________________________ 

 

Caracterização da Instituição 
Nome da instituição ______________________________________________________ 

Vinculação_________________________  

Títulos/Prêmios da instituição ______________________________________________ 

Número de leitos__________ Número de leitos obstétricos________________________ 

Média de partos mês:______________ Taxa de cesárea __________________________ 

Nº de Enfermeiros Obstetras (EO):________ Nº de EO que assistem ao parto: _________ 

Questões norteadoras 

1) Você poderia falar sobre a participação do enfermeiro obstetra na assistência ao parto de risco 

habitual nesta instituição? 

2) Fale sobre o papel da gestão, na promoção da autonomia do enfermeiro obstetra na assistência 

ao parto de risco habitual. 
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ANEXO A – DECLARAÇÃO DE LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARWE 

ATLAS.TI  
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ANEXO B – CARTA DE ANUÊNCIA  : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA 

BEZERRA 
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ANEXO C – CARTA DE ANUÊNCIA : MATERNIDADE DIVINO AMOR 
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ANEXO D– CARTA DE ANUÊNCIA : MATERNIDADE DR LEIDE MORAIS 
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ANEXO E – PARECER DO COMITE DE ÉTICA EM PESQUISA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
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