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RESUMO
PROMOÇÃO DA SAÚDE À MULHER NA ATENÇÃO AO PARTO:
COMPORTAMENTOS ESPECÍFICOS E ATUAÇÃO DA ENFERMEIRA NO
PROGRAMA CEGONHA CARIOCA
As Enfermeiras do Programa Cegonha Carioca (PCC) atuam no atendimento direto à mulher,
seja em sua residência com o módulo transporte ou no acolhimento das maternidades. Entendese que essas profissionais de saúde exercem influências e impactam nos comportamentos da
mulher durante o parto. Sendo assim, a enfermeira torna-se um agente promocional de saúde,
conforme defendido por Nola Pender. O estudo teve por objetivos descrever as influências
narradas pelas enfermeiras na Atenção ao Parto no PCC; caracterizar os comportamentos que
determinam a atuação das enfermeiras do PCC na promoção da saúde da mulher na atenção ao
parto e analisar a atuação da enfermeira do PCC na promoção da saúde da mulher na atenção
ao parto. Foi utilizado o método de narrativas de vida, com a realização de 20 entrevistas com
enfermeiras que atuam no Programa Cegonha Carioca nos módulos de transporte (ambulância)
e acolhimento em duas maternidades municipais. A entrevista contou com a seguinte pergunta
norteadora “Fale-me a respeito de sua história de vida que tenha relação com a atenção ao parto
e nascimento no Programa Cegonha Carioca”, sendo todas gravadas, transcritas e examinadas
por meio de análise comparativa e compreensiva das narrativas. A pesquisa teve aprovação dos
Comitês de Ética em Pesquisa da EEAN/HESFA/UFRJ CAAE nº 55254116.3.0000.5238, e da
Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS/RJ) CAAE nº 55254116.3.3001.5279.
Como resultados, obtiveram-se duas categorias, a saber: 1) Panorama da assistência obstétrica
no Rio de Janeiro - um modelo em transição na atenção ao parto; 2) Atuação da Enfermeira na
perspectiva promocional de saúde: fatores e influências para a maternidade segura. Nesse
sentido, conclui-se que a promoção da saúde na atenção obstétrica se expressa por meio das
políticas públicas, nas quais a Enfermeira assume a responsabilidade de desenvolver ações
individuais e coletivas, de sua competência legal e ética, visando à qualidade de vida, autonomia
e estímulo ao autocuidado, principalmente através da educação em saúde como prática aplicada
em todos os níveis de atenção e voltada à mulher, família e comunidade. Por sua vez, isso
motiva mudanças de um paradigma tecnocrático para um paradigma humanizado na perspectiva
da maternidade segura da atenção ao parto normal.

Descritores: Enfermagem Obstétrica; Promoção da Saúde; Políticas Públicas de Saúde;
Assistência ao Parto.
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ABSTRACT
PROMOTION OF HEALTH TO WOMEN IN CARE OF CARE: SPECIFIC
BEHAVIORS AND NURSE'S ACTIVITIES IN THE STORK CARIOCA PROGRAM
The Stork Carioca Program (SCP) nurses work in the direct care of women, either in their
residence with the transport module, or in the maternity ward. It is understood that these health
professionals influence, and have impact on the behavior of women during the delivery, thus,
the nurse becomes a health promotion in the practices, as advocated by Nola Pender. The
purpose of this study was to describe the influences narrated by nurses in Childbirth Care in the
SCP; to characterize the behaviors that determine the performance of the SCP nurses in the
promotion of health to the women in childbirth care; and to analyze the performance of the SCP
nurse in the promotion of women's health in childbirth care, based on their life narratives. The
method of life narratives was used, by interviewing 20 nurses who work in the Stork Carioca
Program in the transportation modules (ambulance) and in two maternity hospitals. The
interviews had the following guiding question: "Tell me about your life story related to the
delivery and birth care in the Stork Carioca Program", all of which are recorded, transcribed
and examined through comparative analysis and understanding of narratives. The research was
approved by the Research Ethics Committees of EEAN/HESFA/UFRJ CAAE nº
55254116.3.0000.5238, and the Municipal Health Department of Rio de Janeiro (SMS/RJ)
CAAE nº 55254116.3.3001.5279. Two categories of results were obtained: 1) Overview of
obstetric care in Rio de Janeiro - a model in transition in childbirth care; 2) Nurse performance
in the health promotion perspective: factors and influences for safe motherhood. In this sense,
it is concluded that the promotion of health in obstetric care is expressed through public
policies, where the nurse assumes responsibility for developing individual and collective
actions, and their legal and ethical competence aiming at quality of life, autonomy and
stimulating self-care, mainly through health education, as a practice applied at all levels of care,
and aimed at women, families and communities. This in turn motivates changes from a
technocratic paradigm to a humanized paradigm from the perspective of safe motherhood of
care to normal childbirth.
Keywords: Obstetric Nursing; Health Promotion; Public Health Policy; Midwifery.
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RESUMÉN
PROMOCIÓN DE LA SALUD A LA MUJER EN LA ATENCIÓN AL PARTO:
COMPORTAMIENTOS ESPECÍFICOS Y ACTUACIÓN DE LA ENFERMERA EN EL
PROGRAMA CIGÜEÑA CARIOCA
Las Enfermeras del Programa Cigüeña Carioca (PCC) actúan en la atención directa a la mujer,
sea en su residencia con el módulo transporte, o en la acogida de las maternidades. Se entiende
que estas profesionales de la salud ejercen influencias, e impactan en los comportamientos de
la mujer durante el parto, siendo así, la enfermera se convierte en un agente promocional de
salud, de acuerdo con Nola Pender. El estudio tuvo por objetivos describir las influencias
narradas por las enfermeras en la Atención al Parto en el PCC; caracterizar los comportamientos
que determinan la actuación de las enfermeras del PCC en la promoción de la salud de la mujer
en la atención al parto; y analizar la actuación de la enfermera del PCC, en la promoción de la
salud de la mujer en la atención al parto, a partir de sus narrativas de vida. Se utilizó el método
de narrativas de vida, con la realización de 20 entrevistas con enfermeras que actúan en el
Programa Cigüeña Carioca en los módulos de transporte (ambulancia) y acogida en dos
maternidades municipales. La entrevista contó con la siguiente pregunta orientadora "Me hable
acerca de su historia de vida que tenga relación con la atención al parto y nacimiento en el
Programa Cigüeña Carioca", siendo todas grabadas, transcritas y examinadas por medio del
análisis comparativo y comprensivo de las narrativas. La investigación fue aprobada por los
Comités de Ética en Investigación de la EEAN / HESFA / UFRJ CAAE nº
55254116.3.0000.5238, y de la Secretaría Municipal de Salud de Río de Janeiro (SMS / RJ)
CAAE nº 55254116.3.3001.5279. Como resultados se obtuvieron dos categorías, a saber: 1)
Panorama de la asistencia obstétrica en Río de Janeiro - un modelo en transición en la atención
al parto; 2) Actuación de la enfermera en la perspectiva promocional de salud: factores e
influencias para la maternidad segura. En este sentido, se comenta que la promoción de la salud
en la atención obstétrica se expresa por medio de las políticas públicas, donde la enfermera
asume la responsabilidad de desarrollar acciones, individuales y colectivas de su competencia
legal y ética visando la calidad de vida, autonomía y estímulo al autocuidado, principalmente a
través de la educación en salud, como práctica aplicada en todos los niveles de atención, y
dirigidas a la mujer, familia y comunidad. Lo que a su vez motiva cambios de un paradigma
tecnocrático hacia un paradigma humanizado en la perspectiva de la maternidad segura de la
atención al parto normal.
Descriptores: Enfermería Obstétrica; Promoción de la Salud; Políticas Públicas de Salud;
Tocología.
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1.1.Apresentação
O presente estudo está inserido na Linha de Pesquisa Políticas e modelos de ensinar e
assistir em saúde da mulher e do recém-nascido1, do Núcleo de Pesquisa de Enfermagem em
Saúde da Mulher (NUPESM), do Departamento de Enfermagem Materno-infantil, da Escola
de Enfermagem Anna Nery, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (DEMI/EEAN/UFRJ).
Este tem como objeto de estudo, na modalidade de Tese de Doutorado, as influências e
comportamentos específicos da atuação da Enfermeira do Programa Cegonha Carioca (PCC),
a partir de suas narrativas, na promoção da saúde da mulher no parto. Nesse sentido,
defendemos a tese de que existem inflûencias e comportamentos na atuação da Enfermeira que
podem exercer, ou não, mudanças de um paradigma tecnocrático para um paradigma
humanizado na perspectiva da maternidade segura da atenção ao parto normal.
A aproximação temática com a área de saúde da mulher iniciou-se ao cursar a graduação
em Enfermagem e Obstetrícia na EEAN/UFRJ, no período de 2008/2 a 2012/1. À época, em
2010, inseri-me na referida linha de pesquisa e me tornei Bolsista de Iniciação Científica, do
Conselho de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia (IC/CNPq). Esta experiência discente
teve grande influência durante a minha vida acadêmica, pois fortaleceu o desejo de me
aprofundar na investigação científica e de estudar as políticas públicas de saúde, principalmente
aquelas voltadas à saúde da mulher, proporcionando um olhar do que propunha o governo e do
que percebia na realidade da prática onde estagiava.
Pude também, naquela época, participar e apresentar trabalhos em diversos eventos
científicos, especialmente em enfermagem e saúde da mulher, inclusive em outros países (em
coautoria com a líder da pesquisa e os demais bolsistas IC). A participação em eventos
internacionais fomentou a realização de um intercâmbio estudantil na Escola Superior de
Enfermagem de Coimbra (ESEnfC/Portugal) em 2012, o que contribuiu para construção de uma
visão do problema, cenário e contexto em que se encontra a Saúde da Mulher no país e fora
dele, bem como conhecer um panorama da realidade na área e da inserção da enfermeira nela.
Com o término da graduação, os estudos e as vivências relatadas me impulsionaram a
cursar o Mestrado em Enfermagem da EEAN/UFRJ, em que fui Bolsista pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/CAPES e desenvolvi a pesquisa Atenção Prénatal no Programa Cegonha Carioca (PCC): dilemas conceituais e programáticas e
expectativas de enfermeiros e gestores. Posteriormente, inseri-me na prática assistencial como

Liderada pela Drª. Maria Antonieta Rubio Tyrrell – Professora Titular do Departamento de Enfermagem
Materno-infantil, da Escola de Enfermagem Anna Nery, da Universidade Federal do Rio de Janeiro
1
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Enfermeira generalista do Módulo Transporte (Ambulância) do referido programa. A relação
entre o aporte teórico obtido através do curso de mestrado e a prática profissional vivenciada
enquanto enfermeira do PCC ampliou meu interesse em continuar aprofundando os estudos, a
rigor, no curso de Doutorado na EEAN/UFRJ, acerca do Programa Cegonha Carioca, desta vez
na atenção ao parto.
A dissertação produzida no curso de Mestrado evidenciou duas dimensões fundamentais
à compreensão da temática proposta no PCC: de um lado, os dilemas conceituais e
programáticos e, de outro lado, as expectativas de enfermeiras e gestores por meio de suas
narrativas, na atenção pré-natal. Os resultados apontaram que seus gestores relatavam a
proposta como um modelo inovador de melhoria de gestão e de atenção à mulher no pré-natal,
parto e nascimento na perspectiva do SUS (dimensão programática), além de ser a solução do
problema da peregrinação e a vinculação da gestante a uma maternidade segura (dimensão
política). Aqui surge a necessidade de se estabelecer uma rede que compreenda a atenção à
mulher em todo seu ciclo gravídico-puerperal para assegurar a atenção humanizada ao parto no
SUS (dimensão conceitual); aspecto esse que na prática profissional não é concretizado. Desse
modo, constatou-se que a dimensão programática se sobrepunha às dimensões política e
conceitual (MAIA, 2014).
Por outro lado, os resultados apontaram também que os dilemas conceituais e
programáticos do PCC compreendiam: a) a gestão de um serviço público com caráter privado
e contratualizado por Organizações Sociais em Saúde (OSs); b) a concepção por parte dos
profissionais de forma assistencialista e tecnicista de atuação voltada a cada área específica do
programa, neste caso o pré-natal; c) a ausência de reflexão e discussão de questões políticas e
filosóficas definidas e fundamentadas nas leis e nos documentos do programa; d) não
identificação do Programa Cegonha Carioca e da Rede Cegonha como propostas distintas. A
primeira é uma proposta técnico-assistencial e a segunda político-organizacional, já que ambas
se complementam na atuação no pré-natal; e) a identificação pelo “logotipo” dada pela
Prefeitura do Rio de Janeiro como estratégia conceitual para adquirir uma “marca política” que
represente um legado de visibilidade para a população, o que não se coaduna com a identidade
das mulheres quando gestantes como modelo inovador do seu processo gestatório e de
parturição; f) limitação instrumental dos módulos de transporte e acolhimento à atenção prénatal no PCC. Ainda ficou caracterizado, pelos relatos obtidos, que as expectativas dos
profissionais são colocadas à margem do Programa, deixando assim de se constituir uma rede,
como proposto pela política pública nacional de atenção à mulher no ciclo gravídico-puerperal
na Rede Cegonha (BRASIL, 2011).
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Tais dilemas apontados ratificaram meu vivido enquanto enfermeira do Programa
Cegonha Carioca. Na prática assistencial se observou a fragilidade na comunicação e interrelação entre o pré-natal e as maternidades, que acabam ocasionando uma “nova peregrinação”,
agora não por falta de acesso ou vaga na maternidade, mas pela ausência de interlocução entre
os serviços e o atendimento universal para a gestante não inscrita no programa. Além disso,
evidencia-se que a maioria das mulheres não detém as informações necessárias acerca do parto
e nascimento, as quais deveriam ser passadas durante a consulta pré-natal, deixando-as
temerosas durante os períodos do trabalho de parto e nascimento - o que deveria ser um
momento de autoconhecimento e empoderamento dessa mulher no ato da maternidade e um
direito para o cuidado cidadão.

1.2.

Problemática

Inicialmente, encaminho esta reflexão a partir das experiências vividas, quando surge a
reflexão sobre a fragmentação da atenção pelos serviços de saúde em geral e em saúde da
mulher, em especial, e a necessidade de sua real estruturação em rede, na qual um pré-natal de
qualidade se reflete na atenção humanizada ao parto e nascimento como determinado no
discurso oficial do PCC. Essa atenção deve abarcar as diretrizes políticas, juntamente com o
respeito e conhecimento da fisiologia do parto, a detecção precoce de intercorrências
gestacionais, o adequado acolhimento na maternidade, que implica em preparar as unidades e
a maternidade para uma recepção tecnicamente correta e qualitativamente adequada, além de
causar também a segurança de quem cuida e de quem é cuidado. Neste caso, a Enfermeira no
saber/fazer a classificação de risco obstétrico, aplicando protocolos baseados em evidências
científicas, com encaminhamento oportuno e respeito aos princípios da humanização da
assistência, estaria atingindo a resolutividade das situações-problema encontradas na prática
profissional.
Tratando-se do cenário nacional, a perspectiva de organização e vinculação dos serviços
de saúde na atenção à mulher, para alguns estudiosos, durante a gravidez, parto e puerpério,
fortaleceu-se com a Rede Cegonha, instituída pelo Ministerio da Saúde (Portaria GM/MS nº
1.459/2011), tornando-se uma estratégia política de Estado para assegurar o direito ao
planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, através
do estabelecimento de uma rede de cuidados em saúde da mulher.
Vale destacar, nesse contexto, que a constituição da Rede Cegonha toma como base os
avanços do Sistema Único de Saúde (SUS) e outras estratégias governamentais de proteção à
vida, tais como: Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN, 2000), Pacto
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Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, Pacto pela Vida, a organização das
Redes de Atenção à Saúde e o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
(UNITED NATIONS, 2000), ampliados posteriormente para os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (UNITED NATIONS, 2014).
Na proposta de “Rede”, como referida, a principal necessidade na atenção à mulher em
seu ciclo gravídico-puerperal descreve a adoção de medidas destinadas a assegurar a melhoria
do acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e
puerpério prezando pela política de humanização. Embora a qualidade da atenção venha sendo
destacada no discurso oficial, no PCC, na realidade atual dos serviços de saúde a avaliação
quantitativa da produção de ações se sobrepõe, a partir da necessidade de se cumprir metas e
números de atendimento por dia/mês em prejuízo da qualidade e de ações subjetivas inerentes
ao cuidado integral à mulher e sua família.
No entanto, essa segurança e humanização na proposta do PCC são constantemente
ameaçadas quando na prática se constata que o modelo de atenção hospitalar e tecnocrático
ainda é hegemônico e de responsabilidade médica, contrariando diretrizes governamentais de
atendimento ao parto normal, além de ser responsável por resultados maternos e perinatais de
risco atribuídos a diversos determinantes biológicos e sócio-demográficos, que registram
alarmantes taxas de cesarianas e os piores indicadores de morbimortalidade materna e perinatal
se comparados aos encontrados em outros países com igual ou menores índices de
desenvolvimento socioeconômico que o Brasil. Neste particular, é mister registrar que os dados
oficiais trazidos pela pesquisa Nascer no Brasil, da Fundação Oswaldo Cruz, revelaram que as
taxas de cesarianas chegam a 52% dos nascimentos no país e são superiores a 80% no setor
privado, sem haver justificativas clínicas para este percentual, expondo as mulheres a maiores
riscos de morbidade e mortalidade e agravando a situação de atenção perinatal da mulher
brasileira (DIAS, 2011).
Além disso, a situação se agrava quando se verifica que a organização do trabalho das
equipes de saúde pouco favorece o trabalho em equipe interdisciplinar, constatando-se
subdimensionamento dos profissionais da área da saúde, em especial das enfermeiras.
A dependência exclusiva da ação do médico na atenção ao parto tem sido apontada
como uma distorção básica no modelo humanizado de atenção à mulher no Brasil na
perspectiva do SUS, em uma nova proposta como o PCC. Nesta, a superação exige, entre outras
ações, investimentos na formação/qualificação de profissionais, como previsto na Rede
Cegonha, em especial na inserção de enfermeiras obstétricas, para o manejo adequado das
situações obstétricas, e na experimentação e no monitoramento de outras modalidades de
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acompanhamento à gestante, parturiente e puérpera, assegurando os princípios da humanização,
das boas práticas e da segurança no parto (BRASIL, 2011; NARCHI, CRUZ E GONÇALVES,
2013).
Toda essa problemática caracterizou e ainda caracteriza um contraditório com a
proposta de boas práticas de atenção ao parto e ao nascimento que, em 1996, se tornou um
marco de referência à maternidade segura, recomendadas pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) e preconizadas pelo Ministério da Saúde (MS) no país; essas, quando praticadas com
base em evidências científicas, demonstram um avanço qualitativo. Como exemplo, apontamos
os resultados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (2009) que
registrou que 30% das gestantes que realizaram parto normal tiveram acesso a medidas
farmacológicas ou não farmacológicas para o alívio da dor (analgesia ou utilização de métodos
não invasivos e não farmacológicos para o alívio da dor, como massagens e técnicas de
relaxamento); e a presença de acompanhante no momento do parto, em cumprimento à Lei
Federal n° 11.108/2005, esteve acessível a 16% do total de parturientes do país.
Mesmo com esses avanços, os índices de mortalidade materna, verificados através do
Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM, indicam que ainda há muito o que melhorar
na atenção obstétrica, tanto na perspectiva nacional, na qual há 1.178 óbitos maternos
notificados em 2015, quanto no Estado do Rio de Janeiro, que registra 117 óbitos maternos
notificados, bem como no Município do Rio de Janeiro que contabilizou 59 óbitos maternos
notificados nesse mesmo ano (BRASIL, 2015).
O PCC surgiu em 2011, dentre outras justificativas da proposta, como uma estratégia
de minimização de situações de peregrinação com graves implicações de adoecer e morrer,
como a ocorrida em 2009, na qual se constatou que uma mulher, ao buscar atendimento em
uma maternidade municipal, foi informalmente redirecionada pelo médico à outra maternidade,
com o endereço do local escrito no próprio braço da gestante pelo mesmo profissional. De certa
forma, isso motivou a urgência de criar um programa que eliminasse esse e outros tipos de
procedimentos nos complexos fenômenos existentes de “peregrinação” e de “superlotação”.
Tal iniciativa se pautou na organização e definição do fluxo de referência e contra
referência entre os serviços de pré-natal e as maternidades, incluindo também o serviço de
ambulância no momento do trabalho de parto. Desta forma, define-se a articulação do pré-natal
à maternidade de referência e estabelecem-se as orientações necessárias para reconhecimento
dos sinais indicativos do trabalho de parto, constituída programaticamente, porém sem
execução plena na atenção pré-natal, pois a gestante é orientada a ligar para uma central de
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atendimento da Prefeitura do Rio de Janeiro, que aciona uma equipe da ambulância para a
avaliação e remoção dessas para a maternidade de referência, quando necessário.
A proposta do PCC define também um módulo denominado de “acolhimento”, que visa
à acolhida receptiva e à classificação do risco obstétrico das gestantes nas emergências das
maternidades de referência, por uma equipe formada exclusivamente por profissionais da
enfermagem. Este é um componente específico da assistência ao parto, em que suas ações estão
diretamente vinculadas a este momento e visa também aprimorar a vinculação da Unidade
Básica de Saúde, onde o pré-natal é realizado, com a atenção secundária. Neste caso, os serviços
de maternidade onde o parto será assistido. Faz parte também deste módulo a promoção de
visitas guiadas pelas enfermeiras do programa, em que a gestante previamente poderá conhecer
a maternidade. Evidencia-se, em alguns estudos, que, na maioria dos casos, esse é o único
momento em que a mulher recebe informações acerca do trabalho de parto.
O Programa Cegonha Carioca, que em sua proposta oficial registra grandes beneficios
na atenção obstétrica, origina em sua implantação uma grande polêmica quanto à sua
identificação político-conceitual e de visibilidade pela população, devido ao marketing
governamental de se estabelecer uma “marca popular” de fácil reconhecimento do gestor que
administra o programa. Neste caso, caracterizando a banalização de um modelo de atenção
obstétrica à caracterização simbólica de um mito, representado por uma cegonha, criando um
conflito político-conceitual que desrespeita o protagonismo da mulher no período parturitivo e
a valorização de um modelo na perspectiva de gênero em anúncios comerciais da Prefeitura do
Rio de Janeiro, veiculados pela mídia televisiva, nos quais se têm a imagem de um “homem
vestido de cegonha” conduzindo e recepcionando a gestante. Algumas narrativas de mulheres
traduzem essa constatação quando essas solicitam às enfermeiras para que ao, ter alta, seja
colocado esparadrapo onde está o desenho da cegonha, pois não gostariam de ter esta
identificação nos pertences do enxoval do seu filho.
As questões descritas ainda representam desafios a serem superados na área da saúde da
mulher, mesmo com a implantação da Rede Cegonha, em nível nacional, e do Programa da
Cegonha Carioca, na rede municipal. A partir dessa problemática e das ações propostas para
uma atenção integral à saúde da mulher durante a gestação, parto e puerpério, definimos a
necessidade de se atentar à voz e à vez das enfermeiras que atuam no Programa da Cegonha
Carioca como atores/protagonistas desse processo de estruturação dos serviços, sendo essas
corresponsáveis pelo desenvolvimento de uma gestação e parto saudáveis na perspectiva de
uma atenção em rede.
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Nesse sentido, apontamos como referencial teórico o Modelo Promocional de Saúde de
Nola Pender, entendendo que a atuação da Enfermeira no Programa Cegonha Carioca é parte
integrante de um ambiente interpessoal construído a partir das políticas de saúde à mulher, em
que essas profissionais de saúde exercem influências e impactam nos comportamentos da
mesma durante o parto. Sendo assim, a enfermeira torna-se um agente importante na promoção
de saúde de mulheres na atenção obstétrica pautada no modelo humanizado.

1.3. Questões Norteadoras
 Quais influências são narradas pelas Enfermeiras na atenção ao parto no Prpgrama
Cegonha Carioca?
 Que comportamentos determinam a atuação das Enfermeiras do Programa Cegonha
Carioca na promoção de saúde da mulher na atenção ao parto?
 Como se dá a atuação da Enfermeira do Prpgrama Cegonha Carioca, na atenção ao
parto, na perspectiva da promoção de saúde?

1.4. Objetivos
Com base no exposto e a fim de alcançar resultados que possam responder à
problemática e às questões norteadoras anteriormente descritas, foram delineados os seguintes
objetivos:
a) Descrever as influências narradas pelas enfermeiras na Atenção ao Parto no PCC;
b) Caracterizar os comportamentos que determinam a atuação das enfermeiras do PCC
na promoção da saúde da mulher na atenção ao parto;
c) Analisar a atuação da enfermeira do PCC na promoção da saúde da mulher na
atenção ao parto, a partir de suas narrativas de vida.

1.3.

Justificativa e Contribuição do Estudo

Embora o Programa Cegonha Carioca (PCC) tenha sido implantado em 2011, sabe-se
que o mesmo começou a ser planejado em 2009 e vem sendo construído ao longo desses anos,
com intervenção estatal e societária para seu desenvolvimento, o que pode ser verificado nos
documentos oficiais da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (MAIA, 2014).
As propostas para melhorias da atenção ao parto, tanto em nível nacional quanto
internacional, requeriam medidas governamentais resolutivas dos problemas apontados pela
prática, decisivas para sua efetiva implantação e indicadoras da necessidade de investigar as
influências determinantes das práticas que beneficiam ou representam barreiras para o
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desenvolvimento de um comportamento promocional de saúde na atenção ao parto no PPC, o
que justifica esta proposta de estudo.
Nessas propostas, também consta, como foco principal da problemática, que os
governos deveriam considerar como base norteadora os indicadores de mortalidade materna
que ainda atingem níveis de grande significância na saúde das mulheres e das crianças,
evidenciando que a principal causa de internação hospitalar entre a população feminina no SUS
ainda é no período da gravidez, parto e puerpério.
Gráfico 1 – Número de óbitos maternos por causas obstétricas diretas no estado e
no município do Rio de Janeiro por ano. Rio de Janeiro, 2016.

O gráfico acima apresenta a distribuição dos óbitos maternos por causas diretas no
estado do Rio de Janeiro, na região Metropolitana I, na qual está alocado o município do Rio
de Janeiro. Verifica-se que ao longo dos últimos 10 anos, de 2007 a 2016, ocorreu uma maior
concentração dos óbitos maternos notificados no estado do Rio de Janeiro na região
Metropolitana I e, por sua vez, o município do Rio de Janeiro congrega, relativamente, a metade
dos casos notificados de óbitos maternos por causas obstétricas diretas.
Com relação ao quantitativo de óbitos maternos notificados no município do Rio de
Janeiro, território onde foi instituído o Programa Cegonha Carioca, é observada uma oscilação
no número de casos notificados entre 44 em 2007, 33 em 2008, 39 em 2009 e 42 óbitos maternos
em 2010. O ano de 2011 foi marcado pela implantação do PCC e deteve 35 óbitos maternos
notificados, representando uma redução nos números em relação ao ano anterior. Os anos de
2012 a 2014 mantiveram o padrão apresentado em 2011, sendo 36 em 2012, 35 em 2013 e 32
óbitos maternos em 2014. No ano de 2015, ocorreu um aumento expressivo de óbitos maternos

22

por causas obstétricas diretas: foram registrados 45 casos, ao passo que 2016 apresentou 25
óbitos maternos notificados, o menor número nos últimos 10 anos.
Cabe enfatizar que a gravidade dessa constatação focaliza as causas diretas de
mortalidade materna, quais sejam: hemorragias, infecções e aborto inseguro como
complicações obstétricas na gravidez, parto ou puerpério, factíveis de serem prevenidas e
controladas por meio de atividades de promoção de saúde. Embora esta constatação seja de
grande risco na vida das mulheres, os discursos oficiais apontam que o perfil epidemiológico
da mortalidade materna focaliza as causas indiretas como agravantes desse perfil, sendo as
principais: doenças cardio-vasculares, violência e acidentes externos, câncer cérvico-uterino,
doenças respiratórias, doenças infecto-parasitárias e as causas obstétricas diretas já referidas
(PNAISM, 2011).
Nesse panorama, que caracteriza uma problemática de grande e grave magnitude e
vulnerabilidade da saúde das mulheres, a aplicação de atividades promocionais de saúde tem
sido cada vez mais requerida nos programas que visam à prevenção e controle da mortalidade
materna e perinatal, necessárias para a manutenção do bem-estar das mulheres e dos recémnascidos.
O perfil de um programa de atenção à saúde da mulher que promova um estilo de
vida/saúde pautado no bem-estar feminino requer um diagnóstico das influências e
comportamentos que caracterizam a atenção ao parto pelas enfermeiras na perspectiva da
promoção de saúde, modelo esse que ofereça referenciais teóricos e operacionais para análise
de comportamentos promotores de saúde, justificando-se desta forma a utilização do Modelo
de Promoção da Saúde de Nola J. Pender (PENDER, MURDAUGH E PARSONS, 2015).
O presente estudo oportunizou a identificação de dados/situações que apontaram
desafios e perspectivas para o desenvolvimento e progresso da prática da enfermagem
obstétrica no PCC, levantando subsídios e possíveis eixos norteadores da plataforma de ação
da proposta no Sistema Único de Saúde (SUS).
Por ser este um estudo na modalidade de doutorado, ele contribuirá para a ampliação de
estudos registrados no Núcleo de Pesquisa em Enfermagem em Saúde da Mulher - NUPESM,
do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil da Escola de Enfermagem Anna Nery,
servindo também como fonte de pesquisa não só para a comunidade acadêmica, mas também
para a enfermagem assistencial, no sentido de identificar avanços ou recuos das políticas
públicas de saúde, uma vez que ficará disponível na base de dados da UFRJ e contemplará
divulgação em eventos técnico-científicos e publicações de artigos em revistas científicas.

23

Assim, fica explicitada a contribuição do estudo, pois o mesmo auxiliará básicamente
em três dimensões: na obtenção dos elementos de reflexão sobre a promoção de saúde na
atenção à mulher no parto, a partir das narrativas de vida das enfermeiras do Programa Cegonha
Carioca; na propiciação de subsídios de melhoria da prática da enfermagem obstétrica na
perspectiva do SUS; e na ampliação de estudos na linha de pesquisa de Politicas de Saúde da
Mulher: modelos de ensinar e assitir a mulher e o recém-nascido.

24

25

2.1. Levantamento do Estado da Arte
No intuito de identificar as produções científicas relacionadas ao estudo e levantar o
estado da arte, foi realizada uma busca nas bases de dados SCOPUS, LILACS, MEDLINE e
CINAHL, utilizando a seguinte questão norteadora para a revisão: “Que ações e políticas
públicas de saúde foram instituídas na atenção ao parto e nascimento, segundo a literatura?”.
A busca por estudos que atendessem o referido questionamento foi realizada nos meses de
outubro e novembro de 2014.
Por se tratar de um programa de atenção ao parto e nascimento pautado nas políticas
públicas e operacionalizado exclusivamente, como requerido, por enfermeiras, em sua maioria
especialistas em enfermagem obstétrica, foram utilizados nesta revisão os seguintes Descritores
em Ciências da Saúde (DeCS), “Enfermagem Obstétrica”, “Políticas Públicas de Saúde”,
“Planos, Programas e Projetos” e “Assistência ao Parto” - esses foram correlacionados
utilizando o operador boleano “and”. Como critérios de inclusão, foram delimitados estudos
publicados a partir do ano 2000, artigos científicos, dissertações e teses, nos idiomas português,
inglês e espanhol. A escolha do ano 2000 como recorte se deu pela implementação do Programa
de Humanização do Pré-natal, Parto e Nascimento (PHPN, 2000), um marco nas políticas
públicas em saúde da mulher no ciclo gravídico puerperal. Foram excluídos da busca editoriais
de revista, cartas e artigos em que os textos completos não estavam disponíveis.
Na busca inicial, foram encontradas 668 produções científicas, sendo 265 estudos na
base MEDLINE, 242 produções na base SCOPUS, 157 na base CINAHL e 4 estudos na
LILACS. Devido a busca ter começado pela MEDLINE, sendo seguida pelas respectivas bases
citadas, entende-se que este fator levou à identificação de um número maior de artigos na
primeira base de dados pesquisada. A pesquisa foi refinada com base nos critérios estabelecidos
e foram selecionadas 97 publicações (60 na SCOPUS, 22 na MEDLINE, 14 na CINAHL e 01
na LILACS), distribuídas por ano de publicação conforme apresentado a seguir.
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Gráfico 2 – Distribuição das produções por ano de publicação
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Com relação aos anos de maior publicação dos estudos, destacam-se os anos de 2010 e
2011, que passaram de 04 produções para 11, atingindo-se o maior número de estudos em 2012,
com 15 produções, um ano após a divulgação da Politica Nacional de Atenção Integral em
Saúde da Mulher (MS, 2011) e da implantação do Programa Cegonha Carioca e da Rede
Cegonha (SMS, 2011). Do total, somente 08 artigos estavam em português e 02 destes artigos
tratavam a temática da Rede Cegonha.
Quanto à temática desses estudos, foram evidenciadas as políticas e programas
implementados na saúde da mulher, com enfoque na busca pela redução da mortalidade
materna. Outro assunto destacado foi a opinião dos usuários e a inserção de enfermeiras
obstetras quanto à atenção ao parto.
Nesse sentido, pode-se afirmar que são escassas as publicações que tratam do PCC,
principalmente no que tange à ótica da enfermagem na averiguação das implicações para o
exercício profissional a partir de narrativas das próprias enfermeiras que participam do
Programa Cegonha Carioca e no atendimento direto às mulheres na atenção ao parto e
nascimento. Essas constatações são coerentes, dado o curto período de vida da implantação do
Programa Cegonha Carioca. Quanto à Rede Cegonha, em geral, esta já vem sendo discutida em
outros estudos, porém de forma tímida e geralmente associada a outros temas, sem uma
discussão aprofundada ou uma análise do processo de estruturação da atenção em rede, que é a
base de sua proposta.
A exploração das bases de dados não contemplou a temática de um trabalho de
conclusão de curso (TCC) no campo das ciências sociais publicado em 2012, encontrado
através de sites de busca, que tratava das questões neoliberais envolvendo a contratualização
de serviços na saúde, com foco no Programa Cegonha Carioca (CAVALCANTI, 2012). Além
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deste estudo, revisitando a literatura no ano de 2015, foram identificados dois artigos
envolvendo o Programa Cegonha Carioca. O primeiro deles era voltado às práticas realizadas
pela enfermeira obstétrica no PCC, com destaque ao acolhimento como prática ambivalente, à
descrição da preparação e ambientação para o parto com a visita programada à maternidade e
às práticas de apoio e reforço do atendimento médico, evidenciando ainda o modelo
hegemônico de atenção à mulher centrado no profissional médico (SÉ, 2014).
O segundo artigo tratou dos efeitos da expansão do número de maternidades e de
serviços assistenciais obstétricos na rede pública municipal, a partir de contratos de gestão com
o terceiro setor, através de Organizações Sociais (OSs). Isso levou a um incremento dos postos
de trabalho para enfermeiras que atuam em maternidades, acompanhado do surgimento de
diferentes modalidades de vinculação trabalhista. Tal crescimento torna desafiadora a gestão
de um programa como o da Cegonha Carioca, no qual há a adoção de relações laborais frágeis,
contribuindo desta forma para a precarização do trabalho, o que impacta no asseguramento das
políticas públicas de atenção ao parto e ao nascimento preconizadas pelo Estado (PRATA,
BARBOSA e PROGIANTI, 2015).
Essas constatações, mesmo que iniciais e escassas para a temática proposta, levam-nos
a (re)pensar dois fatos: de um lado, reconhecer a contribuição que este estudo acrescentará à
produção de conhecimento na área da saúde da mulher e na profissão Enfermagem,
possibilitando a discussão de uma proposta governamental recente, por meio das narrativas de
vida das protagonistas do cuidado; por outro lado, a possibilidade de (re)visar
influências/comportamentos, dilemas/perspectivas na operacionalização do programa, num
cenário em que é notória a convocação e destacada a atuação da Enfermeira na atenção a
mulheres no ciclo gravídico-puerperal com foco para a atenção ao parto.
Sendo assim, o respaldo, a partir de estudos e documentos oficiais sobre os aspectos
conceituais e programáticos do Programa Cegonha Carioca para a atuação da Enfermeira, é
essencial para o desenvolvimento e a afirmação da qualidade da assistência de enfermagem, no
âmbito do Programa, como real contribuição na melhoria da gestão e da assistência à mulher,
respeitados seus direitos da vida reprodutiva e de cidadã.
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2.2. Marcos Históricos e Políticos na Atenção Integral à Saúde da Mulher
Na história das políticas de saúde no Brasil e no mundo, a atenção à saúde da mulher
tem sido associada aos parâmetros da atenção materno-infantil e, mesmo assim,
frequentemente, relegada a segundo plano, evidenciando-se posteriormente estudos e propostas
dirigidas à saúde da mulher e da criança respeitando-se as suas especificidades. (TYRRELL,
1994)
Na década de 70, surge o Programa Nacional de Saúde Materno Infantil – PNSMI, em
1974, com a finalidade de reduzir a morbimortalidade materno-infantil, sendo a mulher vista
como objeto de reprodução e o modelo de atenção focalizado em seu processo de reprodução
e na preservação do concepto, numa vertente de prestação de saúde higienista com definição de
ações médicas voltadas ao pré-natal, parto e puerpério com ausência de uma clara definição do
papel da Enfermeira (MS, PNSMI, 1978 apud TYRRELL,1994).
De acordo com Santos Neto et al (2008), naquela época houve uma predominância das
ações voltadas para a saúde reprodutiva com direcionamento ao excesso de "intervenção médica
sobre o corpo feminino", em particular por meio do uso e abuso da “cesariana como forma de
parir e de método contraceptivo preferencial como a esterilização”.
Na década de 1980, ocorreram diversas transformações, como o crescimento da
organização dos movimentos sociais e a redemocratização. O movimento feminista levantou
discussões acerca dos direitos à procriação, sexualidade e saúde, planejamento familiar,
discriminação do aborto, democratização da educação para a saúde, além de outras medidas
entendidas na esfera da saúde pública e não do ato médico. Como resposta às reivindicações
sociais cada vez mais crescentes, o governo lançou o Programa de Assistência Integral à Saúde
da Mulher- PAISM em 1983, tornando-o público em 1984. O PAISM diferenciou a atenção à
saúde da mulher da assistência prestada à criança, reconhecendo o direito à cidadania da
população feminina, ganhando cada vez mais força nos movimentos sociais (feministas), sendo
a mulher focada como sujeito da reprodução com abrangência de ações clínico-ginecológicas
(TYRRELL, 1994).
O PAISM rompeu com a preocupação da saúde materno-infantil na perspectiva do
nascituro e da família e incorporou ações voltadas para além do ciclo gravídico-puerperal,
introduzindo um plano de assistência integral à mulher em todas as fases de sua vida, que
abarcava as questões ligadas ao exercício da sexualidade e da autonomia reprodutiva feminina,
fato que gerou apoio dentro do movimento de mulheres, por representar um substancial avanço
em relação à proposta anterior. Em 1984, são veiculados os documentos técnicos que iriam
nortear as chamadas "ações básicas de assistência integral à saúde da mulher", englobando o
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planejamento familiar, o pré-natal de baixo risco, a prevenção de câncer cérvico-uterino e de
mamas, as doenças sexualmente transmissíveis e a assistência ao parto e puerpério.
Posteriormente, foram sugeridas as ações relacionadas à sexualidade na adolescência e à mulher
na terceira idade (UNIFEM, 2006).
No cenário internacional, a Organização das Nações Unidas (ONU, 1975) declarou o
“Ano Internacional da Mulher” (1975) e, como desdobramento da importância da temática,
posteriormente ampliou para a “Década Internacional da Mulher” (1975 a 1985). Esse período
foi um dos mais relevantes, pois estimulou debates e discussões em países membros da ONU e
da OMS e nos governos nacionais sobre a problemática e a política voltadas para a condição
feminina, incluindo o Brasil.
Concomitantemente a este processo, estavam sendo concebidas as bases conceituais do
Sistema Único de Saúde2 no que se refere à importância do "atendimento integral". Ali já
priorizavam as atividades preventivas sem prejuízo para os serviços assistenciais, fortalecendo
a discussão acerca dos direitos das mulheres, intrinsecamente ligados a seus princípios e
diretrizes, sendo estes a universalidade, integralidade das ações, equidade e descentralização
dos serviços a partir da municipalização e participação popular.
Nessa década, em 1989, com diretoria provisória, é criada a Associação Brasileira de
Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras (ABENFO), inicialmente em nível nacional e
posteriormente em níveis regionais, como entidade legítima de representação e defesa das
Enfermeiras Obstétricas no Brasil.
A década de 90 se caracterizou por importantes alterações legislativas que deram
seguimento ao texto constitucional em relação à igualdade de homens e mulheres na vida
pública e privada. Como consequência desses movimentos, focalizaram-se três necessidades
básicas: a) qualificação dos recursos humanos em saúde em geral, principalmente, como
responsabilidade do Estado; b) adoção de um modelo humanizado da assistência integral à
saúde da mulher no ciclo reprodutivo conclamado pela sociedade e c) educação e
conscientização sobre o respeito aos direitos de cidadania e sexuais e reprodutivos, tanto das
pessoas que cuidam quanto das que são cuidadas. Nestes determinantes, para o alcance dessas
necessidades, a qualificação dos recursos humanos em saúde deixa muito a desejar.
Em 1993, de acordo com as práticas de humanização do atendimento materno-infantil,
o Ministério da Saúde (MS) lança a Portaria Ministerial n.º 1016, de 26 de agosto, que aprova

O artigo n⁰ 196 da Constituição Federal Brasileira conceitua saúde “como direito de todos e dever do Estado” e
garante o “acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
2
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as normas básicas para a implantação do sistema de alojamento conjunto em todo o território
nacional, considerando a necessidade de incentivar o aleitamento e o relacionamento mãe-filho,
diminuir o risco de infecção hospitalar e evitar as complicações maternas e do recém-nascido
(PASQUAL, 2010).
Já no ano 2000, algumas iniciativas políticas foram implementadas para melhorar a
assistência obstétrica. A Área Técnica de Saúde da Mulher, em conjunto com a Secretaria de
Assistência à Saúde e Secretaria Executiva, elaborou um plano em três etapas, sendo a terceira
referente à atenção no pré-natal e ao parto, enfocando a qualidade da assistência, o acesso,
também considerado como um indicador da qualidade da atenção, e a humanização da atenção.
Tendo como produto a implementação da Portaria MS/GM nº 569 de junho de 2000, o MS
instituiu o Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento (MS, PHPN), com recursos
financeiros capazes de garantir uma média de seis consultas no pré-natal e qualidade de
atendimento ao parto e puerpério (LEAL, 2008).
O novo século traz a humanização como novo modelo de atenção à mulher durante a
gestação e o parto. Na cartilha de apresentação do programa, a humanização da assistência é
ratificada como a principal estratégia, seguida da apresentação dos aspectos conceituais sobre
humanização (BRASIL, 2000 apud SERRUYA, CECATTI e LAGO, 2004):
A principal estratégia do Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento é
assegurar a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento prénatal, da assistência ao parto e puerpério às gestantes e ao recém-nascido, na
perspectiva dos direitos de cidadania. O Programa fundamenta-se no direito à
humanização da assistência obstétrica e neonatal como condição primeira para o
adequado acompanhamento do parto e do puerpério. A humanização compreende,
entre outros, dois aspectos fundamentais. O primeiro, diz respeito à convicção de que
é dever das unidades de saúde receber com dignidade a mulher, seus familiares e o
recém-nascido. Isto requer atitude ética e solidária por parte dos profissionais de
saúde, organização da instituição de modo a criar um ambiente acolhedor e adotar
condutas hospitalares que rompam com o tradicional isolamento imposto à mulher. O
segundo se refere à adoção de medidas e procedimentos sabidamente benéficos para
o acompanhamento do parto e do nascimento, evitando práticas intervencionistas
desnecessárias que, embora tradicionalmente realizadas, não beneficiam a mulher
nem o recém-nascido e que, com frequência, acarretam maiores riscos para ambos
(BRASIL, MS, PHPN, 2000).

Nesse programa, evidenciam-se duas conotações básicas: uma de caráter conceitual e a
outra programática. A primeira diz respeito ao enfoque de humanização do parto e nascimento,
compreendida como experiência humana geradora de diversas influências do campo
ideológico-cultural, distribuído entre aspectos de ordem considerada como técnica e éticopolítica, conforme descrito por Souza e Tyrrell (2011, p.73). A segunda conotação é relacionada
à adoção de práticas e procedimentos que proporcionem benefício no acompanhamento do
parto e nascimento e impedimento da realização de práticas intervencionistas tradicionais que
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oferecem risco para a saúde da mulher e do recém-nascido. Acima de tudo, em ambas as
conotações, destaca-se o reconhecimento da autonomia da mulher enquanto ser humano e da
óbvia necessidade de tratar este momento com práticas que, de fato, tenham evidências e
permitam aumentar a segurança e o bem-estar da mesma e do recém-nascido, respeitando,
sobretudo, as suas escolhas e a sua cidadania (WAGNER, 2001 apud SERRUYA, 2003).
Para Serruya, Cecatti e Lago (2004), o PHPN traz um formato inédito, sendo um dos
poucos programas direcionados a gestantes e implementados em um país em desenvolvimento,
com destaque para quatro fatos: a) intervenção planejada em um país em desenvolvimento,
estruturada com medidas para as diferentes instâncias da assistência; b) desenho que buscava
mudar um paradigma na atenção, com estabelecimento de critérios mínimos; c) incentivo
financeiro rigorosamente atrelado ao cumprimento desses critérios; d) sistema de informações
que permitia o monitoramento e a avaliação da assistência em curso.
Humanizar e qualificar a atenção em saúde, como proposta oficial, implicava e ainda
implica aprender a compartilhar saberes e reconhecer direitos. A atenção humanizada de boa
qualidade conduz ao estabelecimento de relações entre sujeitos, mesmo que esses possuam
características distintas quanto às condições sociais, raciais, étnicas, culturais, de gênero, de
escolaridade e de profissão (BRASIL, 2011). Desta forma, o PHPN foi delineado como uma
política nacional focada na atenção aos direitos das mulheres em período gravídico-puerperal,
com o objetivo de melhorar a qualidade obstétrica e a redução da mortalidade materna e
perinatal, em conjunto com outras medidas.
Os estudos de avaliação do PHPN demonstraram que as gestantes são captadas com até
120 dias de gestação, realizam as seis consultas durante o pré-natal, sendo a primeira para
providenciar uma bateria de exames laboratoriais e a maioria delas é imunizada contra o tétano
(BRASIL, 2008). Entretanto, o Programa apresenta principalmente quatro fragilidades: a) falta
de integração funcional efetiva entre o pré-natal e o parto, que vai de encontro à proposta do
estabelecimento das redes de cuidado à saúde; b) reduzida realização da segunda bateria de
exames complementares no terceiro trimestre de gravidez; c) escassa realização da consulta de
puerpério; d) demora em oferecer os resultados desses exames.
Nesse período, também foi divulgado o primeiro Manual Técnico de Assistência PréNatal (MS, 2000). Esse documento direciona aspectos importantes de organização da
assistência, os fatores de risco reprodutivo, os níveis de execução da assistência pré-natal e os
cuidados básicos no pré-natal, tais como: diagnóstico, calendário de consultas, controle de peso,
pressão arterial, edema e altura uterina, acompanhamento do crescimento fetal, ausculta dos
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batimentos cardíaco-fetais, exames laboratoriais, esquema de detecção da diabetes mellitus
gestacional e vacinação.
A identificação pelo Ministério da Saúde da saúde da mulher como área prioritária levou
à criação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), em 2004. A
política possui o enfoque de gênero e se pauta na integralidade das ações, com as seguintes
linhas de cuidado e diretrizes: a) direitos sexuais e reprodutivos; b) atenção qualificada à
gestação, parto, puerpério e abortamento; c) combate à violência contra a mulher; d) prevenção
de infecções sexualmente transmissíveis e tratamento de mulheres com HIV/AIDS; e) atenção
às mulheres com doenças crônicas não transmissíveis e de câncer ginecológico. Além disso, a
PNAISM abrangeu a atenção às mulheres trabalhadoras urbanas e rurais, portadoras de
necessidades especiais, negras, indígenas, lésbicas e em situação de prisão (BRASIL, 2011).
Em 2011, essa política é fortalecida e reafirmada pelo MS, especificando e explicitando as
diretrizes e as ações básicas constantes na proposta de 2004, sendo essa proposta melhor
explicitada em alguns aspectos operacionais.
O direito ao acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato,
segurado pela Lei nº 11.108 de 7 de abril de 2005, tornou-se mais um marco importante na
garantia dos direitos das mulheres. Esta lei foi promulgada um ano depois do lançamento do
Programa Nacional de Humanização (PNH), em 2004, e veio na tentativa de traçar estratégias
que visam à qualidade da assistência à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), entendendo
que todas as propostas políticas devem se articular em torno deste eixo. Este Programa
corrobora com a lógica das políticas públicas de saúde, uma vez que a “integralidade” entre
diferentes níveis de administração não poderia estar distantes da qualificação da assistência.
Destacam-se também outras propostas voltadas à saúde por meio de portarias, como a
que aprova as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde, Portaria GM/MS nº 399 de 22 de
fevereiro de 2006; a Portaria GM/MS nº 699 de 30 de março de 2006, que regulamenta as
Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida (2009); de Gestão, que traçam metas para a
redução da mortalidade materna e infantil, além da Lei nº 11.634 de 27 de dezembro de 2007,
que dispõe sobre o direito da gestante ao conhecimento e vinculação à maternidade, a qual
receberá a assistência no âmbito do SUS.
Um estudo produzido pela CEPIA - Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação,
juntamente com a Organização das Nações Unidas, destaca a formulação, no ano de 2008, de
uma nova Política Nacional pelo Parto Natural e Contra as Cesáreas Desnecessárias, em
parceria com a Agência Nacional de Saúde (ANS) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), que atualiza e reforça medidas iniciadas no ano 1992. No âmbito desta Política, a
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ANVISA aprovou a Resolução RDC nº 36, de 3/6/2008, estabelecendo parâmetros para
assistência obstétrica e neonatal nos serviços públicos e privados. O Ministério da Saúde, para
viabilizar o cumprimento da referida Resolução, garante o repasse para os Municípios de
recursos financeiros para as adaptações físicas e para a qualificação de profissionais (ONU,
2011).
Nessa perspectiva, dá-se a instituição da Rede Cegonha, pela Portaria 1.459/2011, cuja
competência é sistematizar e institucionalizar um modelo de atenção ao parto e ao nascimento
que garanta uma assistência humanizada e de qualidade, permitindo que a mulher vivencie a
experiência da gravidez, do parto e do nascimento com segurança, dignidade e beleza, como
uma função fisiológica e natural que constitua uma experiência única para a mulher e o (a)
parceiro (a) envolvido (a).
A proposta da “Rede Cegonha” compreende quatro componentes de qualificação: 1) do
pré-natal; 2) parto e nascimento; 3) puerpério e atenção integral à saúde da criança até os dois
anos de idade; 4) sistema logístico: transporte sanitário e regulação (Brasil, 2011). Os
componentes incorporados na Rede Cegonha foram ao encontro da proposta desenvolvida no
município do Rio de Janeiro com Programa Cegonha Carioca.
Com o impacto dos resultados da pesquisa Nascer no Brasil e o alto número de
cesarianas realizadas no país, que chega a 88% dos partos no serviço privado, a Agência
Nacional de Saúde Suplementar – ANS publicou a Resolução Normativa nº. 368 de janeiro de
2015, que dispõe sobre o direito de acesso à informação das usuárias dos serviços aos
percentuais de cirurgias cesáreas e de partos normais por operadora, por estabelecimento de
saúde e por médico e sobre a utilização do partograma, do cartão da gestante e da carta
de informação à gestante no âmbito da saúde suplementar (FIOCRUZ, 2014).
Esses avanços ocorridos no cenário das políticas públicas voltadas à saúde da mulher
demonstram a força dos movimentos sociais e a transforma em protagonista de seu próprio
cuidado. Para manter uma atenção de qualidade, pautada no desenvolvimento das políticas, fazse necessário o acompanhamento direto dos profissionais de saúde através de sua qualificação.
Contudo, sentimos falta de avanços nos determinantes dos eventos sobre problemas e
enfermidades relacionados às condições sociais e culturais.

2.3. A Atenção à Saúde e seu delineamento em rede
A atenção à saúde é compreendida pela organização estratégica do sistema e das práticas
de saúde em resposta às necessidades da população, a partir de processos históricos, políticos e
culturais que expressam disputas por projetos no campo da saúde, quanto à própria concepção
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de saúde sobre o objeto e os objetivos de suas ações e serviços. Isto é: o que e como devem ser
as ações e os serviços de saúde, assim como a quem se dirigem, sobre o que incidem e como se
organizam para atingir seus objetivos (MATTA E MOROSINI, 2009).
Historicamente, o conceito de atenção à saúde rompeu com a separação entre um caráter
individual e curativo e outro coletivo e preventivo, que dominavam as políticas de saúde no
Brasil, concebendo dois modelos, o biomédico e o campanhista/preventivista (MATTA E
MOROSINI, 2009). No Brasil, os modelos de atenção podem ser compreendidos em relação às
condições socioeconômicas e políticas produzidas nos diversos períodos históricos de
organização da sociedade brasileira.
O movimento que ficou conhecido como Reforma Sanitária Brasileira congregou
usuários, profissionais de saúde, servidores públicos e outros segmentos da sociedade a iniciar
a luta pela saúde como direito de todos e dever do Estado. A pressão popular culminou na
instituição do SUS, por meio da Constituição de 1988, posteriormente regulamentado pelas
Leis 8.080/90 e 8.142/90, chamadas Leis Orgânicas da Saúde (MATTA E MOURA, 2007).
Com essa base legal e concepção ampliada do processo saúde-doença, a “atenção à
saúde” intenta conceber e organizar as políticas e as ações de saúde numa perspectiva
interdisciplinar, partindo da crítica em relação a qualquer modelo excludente (LUZ, 2013).
No SUS, os princípios de universalidade, integralidade e equidade mantém uma relação
desafiadora com a organização da “atenção à saúde”, com a necessidade de constituir um
conjunto de ações e práticas que permitam incorporar ou reincorporar parcelas da população
historicamente apartadas dos serviços de saúde através da universalidade.
Da mesma forma, ao pautar-se pelo princípio da integralidade, a organização da
“atenção à saúde” implica a produção de serviços, ações e práticas de saúde que possam garantir
a toda a população o atendimento mais abrangente de suas necessidades. Já em relação à
equidade, a “atenção à saúde” precisa orientar os serviços e as ações de saúde segundo o
respeito ao direito da população brasileira em geral de ter as suas necessidades de saúde
atendidas, considerando, entretanto, as diferenças historicamente instituídas e que se expressam
em situações desiguais de saúde segundo as regiões do país, os estratos sociais, etários, de
gênero, entre outros (MATTA E MOROSINI, 2009).
Os autores supracitados destacam o princípio da hierarquização, que surge como forma
de organizar e racionalizar o SUS a partir de um desenho e um fluxo para o sistema. No entanto,
tal delineamento reforça a sua fragmentação e subvalorização da atenção primária como um
lócus de tecnologias simples, de baixa complexidade. Em contraposição, o modelo de atenção
pode constituir-se na resposta dos gestores, serviços e profissionais de saúde para o
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desenvolvimento de políticas e para a organização dos serviços, das ações e do próprio trabalho
em saúde, de forma a atenderem as necessidades de saúde dos indivíduos, nas suas
singularidades, e dos grupos sociais, na sua relação com suas formas de vida, suas
especificidades culturais e políticas.
Nesse contexto, surgem as “Redes de Atenção à Saúde” (RAS), através da Portaria do
Ministério da Saúde nº 4.279, de 30/12/2010, que se apresentam como arranjos organizativos
de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de
sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado
(BRASIL, 2010).
Segundo o Ministério da Saúde (2012), a implementação das RAS aponta para uma
maior eficácia na produção de saúde, para a melhoria na eficiência da gestão do sistema de
saúde no espaço regional e contribui para o avanço do processo de efetivação do SUS. A
transição entre o ideário de um sistema integrado de saúde conformado em redes e a sua
concretização passam pela construção permanente nos territórios, que permita conhecer o real
valor de uma proposta de inovação na organização e na gestão do sistema de saúde.
As redes se configuram como novas formas de organização social, do Estado ou da
sociedade, intensivas em tecnologia de informação e baseadas na cooperação entre unidades
dotadas de autonomia. Diferentes conceitos coincidem em elementos comuns das redes:
relações relativamente estáveis, autonomia, inexistência de hierarquia, compartilhamento de
objetivos comuns, cooperação, confiança, interdependência e intercâmbio constante e
duradouro de recursos. (CASTELLS apud MENDES, 2011, P.78)
Em um contexto de processos de privatização, de descentralização acelerada, de
globalização, de proliferação de organizações não governamentais e de fortalecimento do
controle público, observa-se como têm sido crescentes as propostas de redes no suporte às
políticas públicas para superar o modelo burocrático e hierárquico hegemônico e administrar
políticas, programas e projetos em que os recursos são escassos e os problemas complexos.
Nessas, há interação de agentes públicos e privados, centrais e locais, e se manifesta uma
crescente demanda por benefícios e por participação cidadã (INOJOSA, 2008; OUVERNEY,
2008; FLEURY e OUVERNEY, 2007).
As principais vantagens das redes, para Podolny e Page apud Mendes (2011), abordam
a capacidade de aprendizagem, o funcionamento como canal de difusão de conhecimentos, a
utilização das informações existentes, fundamentais para produzir novos conhecimentos, a
legitimação e status e a criação de vínculos diversificados entre atores e organizações,
permitindo reduzir as incertezas nas políticas, nos programas e nos benefícios econômicos.
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Consideram-se, aqui, as relações de intercâmbio que possibilitam ganhos de escala, com
redução de custos e melhoria da qualidade.
Dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), as redes ganham sentido a partir da
necessidade de transformação de um sistema fragmentado, conforme apontado na problemática.
Os sistemas de atenção à saúde são respostas sociais deliberadas às necessidades de saúde dos
cidadãos e, como tal, devem operar em plena coerência com a situação de saúde das pessoas
usuárias.
Conceitualmente, as redes caracterizam-se pela formação de relações horizontais entre
quatro (04) pontos de atenção com o centro de comunicação na Atenção Primária à Saúde
(APS). São eles: 1) centralidade nas necessidades em saúde de uma população; 2)
responsabilização na atenção contínua e integral; 3) cuidado multiprofissional, pelo
compartilhamento de objetivos; 4) compromissos com os resultados sanitários e econômicos
(BRASIL, 2010). Essas relações se fundamentam na compreensão da APS como primeiro nível
de atenção, na qual se enfatiza a função resolutiva dos cuidados primários sobre os problemas
mais comuns de saúde e, a partir do qual, se realiza e coordena o cuidado em todos os pontos
de atenção, formando uma linha de cuidado.
Considerando a necessidade de fortalecimento da APS vigente, no que se refere à
apropriação pelas equipes técnicas e da gestão, dos atributos essenciais dos cuidados primários
de saúde, a contratualização dos serviços de saúde na perspectiva do SUS tem sido apontada de
forma contraditória pelos movimentos sociais, à medida que supre uma responsabilidade estatal
para atividades fim (considerada anticonstitucional), enquanto para o governo representa um
fator fundamental na implementação da mesma, assegurando-se como instrumento importante
e indutor de maior responsabilização e qualidade, sempre no sentido de alcançar melhores
resultados em saúde. Cabe ressaltar que o agravante é não se ter informações de como o estado
controla e fiscaliza os recursos financeiros repassados para tais atividades. Embora este seja um
assunto desafiador para um estudo aprofundado, consideramos relevante não omití-lo nesta
análise situacional.
Portanto, nessa magnitude de compreensão, o trabalho é um lugar de criação, invenção
e ao mesmo tempo um território vivo, com múltiplas disputas no modo de se produzir saúde.
Daí a necessidade de reinventar e implementar a práxis (ação-reflexão-ação) nas Unidades
Básicas de Saúde, Centros de Parto Normal e Maternidades, para a troca e o cruzamento com
os saberes das diversas profissões e classes sociais. É importante ressaltar que, na disputa dos
interesses, o que deve permanecer é o interesse do usuário cidadão. Portanto, os problemas de
saúde da população e a busca de soluções no território circunscrito deve ser o foco do debate
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nas equipes multiprofissionais, deixando de lado o fenômeno do corporativismo, reserva de
mercado. a luta entre classes e a divisão do trabalho.
Para objetivar a implementação das Redes de Atenção à Saúde, citamos a experiência
do Paraná com a criação do Programa Mãe Curitibana (PMC). Este Programa foi instituído
pela Resolução nº 002/99, da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, de 8 de março de
1999, com foco na atenção materno-infantil, adotando elementos próprios da RAS, como a
população, a estrutura operacional e o modelo de atenção à saúde.
O Programa Mãe Curitibana se deu mediante a um processo de territorialização sanitária
articulada com os níveis de atenção para a conformação das RASs, tendo como territórios
definidos o domicílio, correspondente à residência de cada família; a micro-área, espaço de
atuação de um Agente Comunitário de Saúde (ACS), envolvendo 100 famílias, em média; a
área de abrangência, como o espaço de responsabilidade de cada Unidade Básica de Saúde
(UBS) ou de uma Equipe de Saúde da Família (ESF) e na qual deve se dar a autossuficiência
em Atenção Básica de Saúde (ABS); o distrito sanitário, espaço de mais ou menos 200 mil
pessoas, no qual se deve ofertar a atenção secundária à saúde; e o município, o espaço
geográfico, onde se deve dar a autossuficiência em atenção terciária à saúde, num município
metrópole.
A carteira de serviços do Programa Mãe Curitibana, na APS, compõe-se de atenção prénatal de baixo risco, planejamento familiar, monitoramento da gestante de alto risco até a
consulta puerperal e atenção à criança. Essas atividades são registradas pelas pessoas usuárias
por meio da carteira de pré-natal da Mãe Curitibana e das cadernetas de saúde da criança,
diferenciadas para meninos e meninas.
Os resultados do PMC são positivos: houve uma queda na razão de mortalidade materna
em Curitiba desde sua implementação e, entre os anos de 2008 e 2009, o município conseguiu
atingir a meta de desenvolvimento do milênio para o Brasil, que era reduzir a mortalidade
materna a até 35 mortes por 100 mil nv, chegando a 29,75. Ao cumprir 15 anos de existência,
o PMC constitui uma experiência reconhecida como bem-sucedida e sustentada de atenção
materno-infantil organizada na perspectiva de RAS (MENDES, 2011).
Seguindo o modelo de Rede de Atenção à Saúde (MS, 2010, Portaria nº 4279) a Rede
Cegonha surge como uma estratégia que visa implementar uma rede de cuidados para assegurar
às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto
e ao puerpério e às crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao
desenvolvimento saudáveis. Sendo assim, a proposta da Rede Cegonha é formulada nesse
contexto, considerando a importância de se trabalhar regionalmente para a garantia do acesso
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com qualidade à atenção à saúde materna e infantil (BRASIL, 2011). O Programa Cegonha
Carioca surge pautado no modelo de atenção à saúde composto por redes, embora na prática
ainda depara-se com muitas dificuldades para sua concretização.

2.4. A Enfermagem Obstétrica no Município do Rio de Janeiro: conquistas e
entraves na luta pela humanização do parto e nascimento
As proposições e políticas pactuadas no âmbito internacional e nacional conduziram o
Brasil, em geral, e o município do Rio de Janeiro, em especial, ao avanço com ações voltadas
à humanização do parto e nascimento, com o consequente fortalecimento da enfermagem
obstétrica carioca. Mouta e Progianti (2009) destacam que o documento publicado pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1985, denominado “Tecnologia Apropriada para
Partos e Nascimentos”3, impulsionou duas mudanças significativas na assistência ao parto e no
nascimento. No Brasil, primeiro, ainda em 1985, a inserção de enfermeiras obstétricas em
maternidades municipais e, em 1987, a inauguração do Instituto Municipal da Mulher Fernando
Magalhães (IMMFM). Tais fatos marcaram a luta e o reconhecimento da enfermagem
obstétrica como parte importante nesse processo de consolidação do modelo humanizado de
assistência ao parto.
Em 1993, foi realizado um Diagnóstico da Situação da Assistência Obstétrica nas
Maternidades Públicas do Município do Rio de Janeiro (SMS/RJ, 1993 apud BOARETTO,
2003 p.30), a partir de visitas de uma equipe técnica às maternidades públicas. Tal diagnóstico
evidenciou um importante déficit de leitos obstétricos e neonatais, má distribuição de recursos
nas diversas regiões, com enormes carências na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro.
Chamavam também a atenção o isolamento e a pouca atenção recebida pelas parturientes,
sozinhas sem familiares, com pouco apoio dos profissionais, numa situação de medo e
abandono, tendo como um grande desafio exigir da equipe de saúde não só competência técnica,
mas atenção e respeito às necessidades da mulher e sua família (BOARETTO, 2003).
O diagnóstico citado e a busca pela implantação de uma assistência obstétrica voltada à
humanização do parto e nascimento, juntamente com a municipalização de maternidades
federais no Rio de Janeiro, culminou com a inauguração, em 1994, da Maternidade Leila Diniz,
instituição pertencente à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e instalada na Área
Programática 4.0 (zona oeste da cidade do Rio de Janeiro). A maternidade recebeu o nome de
uma mulher e atriz brasileira que rompeu com os padrões sociais de sua época, simbolizando
3

O documento possuía críticas às intervenções desnecessárias no parto a partir do modelo biomédico, e
descrição do papel das instituições de saúde em relação ao parto e ao nascimento. (WHO, 1985).
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então a cisão com uma assistência obstétrica intervencionista e medicalizada, para o início de
um novo modelo em que se respeita a autonomia da mulher (PROGIANTI E MOUTA, 2009).
A Maternidade Leila Diniz foi projetada para garantir a privacidade e a liberdade da
mulher, colocando-a como protagonista de seu parto. A instituição é composta de ambientes
alegres, mobiliários específicos, sem camas que impusesse uma posição específica de parto.
Além do ambiente, foi necessária a mudança da prática profissional, com a inserção de
enfermeiras obstétricas para atuar na instituição. (PROGIANTI E MOUTA, 2009)
Em 1997, a discussão acerca da humanização do parto e nascimento é incoporada na
Assembleia Legistativa do Estado do Rio de Janeiro, com a 1ª Conferência Intermunicipal de
Proteção ao Parto e ao Nascimento. A partir dos debates do evento, foi assinado um termo de
compromisso entre os Secretários Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro para que,
em um prazo de seis meses, garantissem que as medidas preconizadas para humanização da
assistência ao parto e ao nascimento fossem implantadas4 (PORFÍRIO, 2011).
Em 1998, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro lançou um projeto de
expansão da assistência de Enfermagem Obstétrica para Área Programática 3.3 (zona norte do
Rio de Janeiro), que, segundo Pereira (2006), surgiu como forma de garantir adequação técnicocientífica e oferecer à mulher a possibilidade de vivenciar o parto e o nascimento de seu filho
de forma mais humanizada em uma região com um grande volume de nascimentos anual no
Município. Ainda em 1998, a SMS/RJ publicou a Resolução n.º 667 de 20/10/98, garantindo a
presença do acompanhante da parturiente nas maternidades municipais do Rio de Janeiro, sendo
precursora do movimento político que resultou na Lei Presidencial nº11.108, de 7 de abril de
2005, que assegura o acompanhante de escolha da mulher em todo o ciclo gravídico puerperal.
Ainda em 1998, houve a expansão do modelo humanizado, com inserção de enfermeiras
obstetras para outras maternidades que haviam sido municipalizadas. Dentre elas, destacam-se
a Unidade Integrada de Saúde Herculano Pinheiro (1998), a Maternidade Alexander Fleming
(1998), a Maternidade Oswaldo Nazareth, também conhecida como Maternidade da Praça XV
(1990), e a Maternidade Carmela Dutra (2000).
Por sua vez, preocupada com a qualificação da inserção da enfermagem obstétrica nas
propostas governamentais desde o I Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e
Neonatal (COBEON) e, particularmente, no II/COBEON5, no Rio de Janeiro, em 1999, a

4

As medidas preconizadas estavam baseadas no documento da Organização Mundial da Saúde intitulado:
“Assistência ao parto normal: um guia prático”.
5
Congresso promovido pela Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras/ABENFO Nacional e
sediado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
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ABENFO Nacional, além de reunir cerca de 500 enfermeiras obstétricas de todo o Brasil,
fomentou a discussão da participação dessas na humanização do parto e nascimento, no
momento da parturição, da criação de espaços fora dos hospitais e das maternidades tradicionais
para acolher as parturientes e da realização de cursos de especialização para qualificação de
enfermeiras na área (MOUTA, 2014). Devido ao número reduzido de enfermeiras obstétricas
no mercado, o Ministério da Saúde investiu na formação/qualificação através de cursos de
especialização em obstetrícia nas escolas de enfermagem, capacitando 854 profissionais para a
rede SUS, muitas delas funcionárias da própria rede da SMS/RJ (PEREIRA, 2010).
Movimentos do cenário político nacional, com participação ativa da ABENFO Nacional
neste período, impactaram diretamente a evolução e legitimação da atuação da enfermagem
obstétrica no município do Rio de Janeiro. A Portaria do Ministério da Saúde n° 985/1999
implantou os Centros de Parto Normal ou Casas de Parto no Sistema Único de Saúde. A
Resolução do Conselho Federal de Enfermagem/COFEN nº 223/1999 regulamentou a atuação
da enfermeira na assistência à mulher no ciclo gravídico puerperal, o que se tornou um marco
normativo e de reconhecimento do trabalho da enfermeira na atenção à saúde da mulher
(COFEN, 1999). A criação do PHPN, em 2000, reafirmou os direitos da mulher, garantindo
legalmente a assistência obstétrica qualificada e humanizada (BRASIL, 2000).
Já em 2002, a Prefeitura do Rio de Janeiro, através do Decreto Nº 20.996/2002, lançou
o “Programa de Qualificação da Assistência Perinatal da Cidade do Rio de Janeiro”,
reafirmando o compromisso com a qualificação da assistência perinatal da cidade, com a
realização de campanhas educativas de valorização do pré-natal e parto normal, com o
aprimoramento dos sistemas de vigilância epidemiológica dos óbitos maternos e perinatais, a
ampliação do acesso da população, a construção de quatro novas maternidades nas regiões de
menor oferta desses serviços, a reforma de cinco maternidades existentes e a implantação de
dez Centros de Parto Normal (BOARETTO, 2003).
Em março de 2004, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro implantou a
primeira e até hoje única Casa de Parto, no bairro de Realengo, denominada Casa de Parto
David Capistrano Filho. A mesma foi regulamentada pela Resolução SMS/RJ nº 1041, de
11/02/2004, que determina seu funcionamento como uma unidade de saúde aberta vinte e
quatro horas, sendo mais uma opção para as gestantes de baixo risco. A Casa de Parto atua
obrigatoriamente em parceria com uma Maternidade de Referência, que atualmente é o Hospital
da Mulher Mariska Ribeiro.
O grande diferencial no campo profissional é que a responsabilidade técnica pelos
atendimentos prestados é exclusivamente da enfermeira obstétrica, assegurando mais um
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espaço de atuação (PEREIRA e MOURA, 2009). As autoras destacam também o embate gerado
pela instituição da Casa de Parto entre os grupos envolvidos na assistência obstétrica, com
mobilizações e discussões em que o maior segmento contrário foram as entidades médicas
(PEREIRA e MOURA, 2009). Tal fato evidenciou o enfrentamento já existente nas
maternidades cariocas entre enfermeiras obstétricas e médicos, com o choque entre as ações
humanizadas no parto e nascimento (que, por sua vez, proporciona maior espaço e visibilidade
do trabalho da enfermagem obstétrica) e as medidas intervencionistas no parto e nascimento.
Em abril 2006, a ABENFO seccional Rio de Janeiro realizou o “Seminário
Comemorativo do Dia Nacional da Enfermeira Obstétrica e Obstetriz” que, posteriormente,
tornou-se o 1º Encontro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal do Estado do Rio de Janeiro. O
evento teve como tema central a influência da enfermeira obstétrica na implementação do
modelo humanizado de assistência ao parto e nascimento e foi realizado até 2008 anualmente,
passando a ser bienal e estando, em 2016, em sua 7º edição. A iniciativa marcou a construção
da identidade da enfermeira obstétrica carioca, iniciada na década de 80 e que, naquele
momento, ganhava força a partir dos movimentos políticos e da convergência entre enfermeiras
obstétricas da academia e assistenciais para se pensar e discutir os rumos da área.
A SMS/RJ incorporou em 2009 o Programa Saúde Presente, com o objetivo de expandir
os serviços de saúde através da territorialização da cidade, integrando as unidades com a
Atenção Básica de Saúde como porta de entrada no sistema, em consonância com a Política
Nacional de Atenção Básica, lançada em 2006 (BRASIL, 2012). A focalização na atenção
básica ampliou o espaço de atuação da enfermeira, com a realização de assistência direta ao
pré-natal de risco habitual, organização do sistema de referência e contra-referência, dando-se
início a interlocução entre os níveis de atenção à saúde, com a estruturação do que veio a ser
implantado em 2011 como “Programa Cegonha Carioca”.
A participação da enfermagem obstétrica se iniciou em nível assistencial e foi ampliada
para gestão de unidades, programas e implementação de políticas públicas. Na Secretaria
Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, houve a formação de um grupo interinstitucional de
enfermagem obstétrica com o objetivo de desenvolver o planejamento e qualificação dos
profissionais de enfermagem que atuam na assistência à gestação, parto e puerpério, bem como
assessorar na elaboração de protocolos e no acompanhamento e avaliação dos indicadores da
enfermagem obstétrica nas maternidades municipais (PRATA, 2012).
A formação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher no Conselho Regional de
Enfermagem do Rio de Janeiro (COREN/RJ), com a inserção de enfermeiras obstétricas,
representou mais uma conquista, com a função consultiva, propositiva e avaliativa do exercício
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de enfermagem, à luz dos avanços tecnológicos e científicos, legitimando e respaldando a
atuação na assistência obstétrica. Tais avanços contribuem na imperiosa negociação com os
médicos obstetras que lutam pela reserva de mercado ao invés de aceitar a possibilidade da
enfermeira obstétrica pôr em prática seus conhecimentos como contribuições na qualidade de
atenção em saúde da mulher por meio da enfermagem obstétrica renovada.

2.5. A Implantação do Programa Cegonha Carioca
Os programas e políticas de atenção à saúde da mulher se coadunam em um objetivo
central: a redução da mortalidade materna. Entende-se por índice de mortalidade materna o
número de óbitos maternos a cada 100.000 nascidos vivos (n.v), sendo estas mortes resultantes
de complicações diretas ou indiretas da gravidez, parto e puerpério.
No Brasil, dois fatores ainda dificultam o real monitoramento do nível e da tendência
da mortalidade materna: a subnotificação das declarações das causas de óbito e a omissão do
registro do óbito em cartório. A subnotificação resulta do preenchimento incorreto das
declarações de óbito, pois se omite que a morte teve causa relacionada à gestação, ao parto ou
ao puerpério. Muitas vezes, pelo desconhecimento dos médicos quanto ao correto
preenchimento da declaração de óbito e quanto à relevância desse documento como fonte de
dados de saúde, esse procedimento ainda não é realizado com qualidade.
Outro obstáculo é a omissão do registro do óbito em cartório, frequente nas regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, pela dificuldade de acesso aos cartórios, pela existência de
cemitérios irregulares (clandestinos) ou pela falta de informação da população quanto à
importância da declaração de óbito como instrumento de cidadania.
A Organização Mundial de Saúde (1995) define a morte materna como aquela que
ocorre durante a gestação ou no período de 42 dias após o término da gestação,
independentemente da duração ou da localização da gravidez, por qualquer causa relacionada
ou agravada por ela, bem como por medidas voltadas a mesma, porém não por causas acidentais
ou incidentais. A morte materna é um evento norteador da assistência, além de representar um
grande problema de saúde pública, por se tratar de uma morte evitável em 92% dos casos.
A redução da mortalidade materna foi colocada em foco pela Organização das Nações
Unidas (ONU), em 2000, quando estabeleceu oito (08) Objetivos do Milênio – ODM que
deveriam ser atingidos por todos os países até 2015. O quinto ODM era melhorar a saúde das
gestantes reduzindo a mortalidade materna até 35 ou menos por 100 mil nv.
Com base em dados oficiais, no Brasil, foi registrada redução na mortalidade materna
desde 1990. Nesse ano, a razão de mortalidade materna corrigida era 140 óbitos por 100 mil
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n.v., enquanto em 2007 declinou para 75 óbitos por 100 mil n.v. e, em 2010, para 68 óbitos por
100 mil n.v., o que representou um avanço. Porém, ainda insuficiente para cumprimento da
meta ODM, que não conseguimos atingir até 2015, e é muito abaixo do considerado tolerável
pela Organização Pan-americana de Saúde (OPAS): uma taxa de mortalidade materna de até
20 óbitos a cada 100 mil n.v.
Somada às altas taxas de mortalidade materna no Brasil, o que não é diferente no Rio
de Janeiro, tem-se a insuficiência de vagas por causa do sucateamento do espaço público; a
precarização dos serviços públicos de saúde; a demora no atendimento com longas filas de
espera e os hospitais com número de pacientes acima da capacidade de atendimento, causando
“superlotação”.
Na área da atenção à saúde da mulher a situação agrava-se quando se observam os
seguintes complicadores: “peregrinação” da gestante; indefinição da unidade de referência para
o parto; recusa de atendimento para parturientes em algumas unidades; descuido com a
capacitação dos profissionais de saúde em geral e da enfermagem em particular e falta de
recursos humanos suficientes para a implementação das políticas públicas, consequentemente
de “concursos públicos” para assumir “cargos públicos”, dentre outros.
Com base nisso, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS/RJ) lançou o
Programa Cegonha Carioca (PCC), em 28 de março de 2011, que consiste em uma tentativa de
reduzir os índices de mortalidade materna e infantil no município através da organização e
qualificação da atenção ao pré-natal e ao parto e pós-parto. Este Programa, como definido por
essa Secretaria, é uma proposta de atenção à gestante que perpassa todo o ciclo gravídico
puerperal da mulher, expandindo-se como Rede Cegonha, com base na iniciativa do Governo
Federal.
O PCC, que teve como base as diretrizes do Pacto pela Saúde, o Pacto Pela Redução da
Mortalidade Materno-Infantil e o Programa de Qualificação das Maternidades, impulsionou a
criação pelo Ministério da Saúde (MS) da Rede Cegonha, normatizada pela Portaria nº 1.594,
de 24 de junho de 2011. Esta estratégia visa fomentar a implementação de um novo modelo de
atenção à saúde da mulher e à saúde da criança, com foco na atenção ao parto, ao nascimento,
ao crescimento e ao desenvolvimento da criança de zero aos vinte e quatro meses, bem como
organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil, garantindo acesso, acolhimento e
resolutividade e reduzindo a mortalidade materna e infantil (BRASIL, 2011).
O PCC, inicialmente, se organizou através de dois módulos (ou componentes). Para
assegurar a vinculação a uma maternidade de referência, o primeiro é o transporte, oferecendo
atendimento móvel por meio de ambulâncias às gestantes de suas residências até a unidade de
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referência ou entre unidades hospitalares, caso o perfil da gestante não esteja dentro das
condições de atendimento de determinada unidade de saúde ou por falta de vagas.
O acolhimento se caracteriza como o segundo módulo do PCC e conta com uma visita
à maternidade de referência antes do momento do parto, quando as usuárias conhecem o local
e a estrutura do hospital, participam de uma reunião com parte da equipe da unidade, que
transmite a elas a rotina da maternidade, e tiram dúvidas sobre o momento da internação e do
parto, além do recebimento do enxoval.
Um aspecto importante sobre a visita à maternidade é a entrega do “Passaporte Cegonha
Carioca” às gestantes. Essa é feita pelos profissionais que realizam a reunião e as visitas guiadas
nas instituições, sendo explicitado para as mulheres e seus acompanhantes a garantia de vaga
no momento do parto na maternidade referência. Esse passaporte é preenchido com a data
provável do parto e tem anexado os exames feitos durante o pré-natal, a fim de comprovar a
participação no programa e garantir o direito de ser atendida na maternidade referenciada. A
futura mãe é orientada a levar o passaporte no dia do parto.
No acolhimento, outra determinação no PCC é a recepção da gestante na maternidade
para ser assistida no trabalho de parto. O primeiro atendimento que a mulher recebe ao chegar
à maternidade é feito por uma enfermeira do PCC, que a avalia e a classifica quanto ao risco da
gestação, sendo esta classificação reavaliada sempre que necessário.
Cabe enfatizar que o município do Rio de Janeiro, como pioneiro nessa estratégia,
manteve a denominação do “Programa Cegonha Carioca”, o que se tornou conhecido entre a
população. Este processo leva a uma associação entre as diretrizes do Programa e da Rede, que
acabam não sendo bem esclarecidas para os profissionais de saúde.
Para que a gestante possa ser assistida pelo Programa Cegonha Carioca, é necessário
que ela realize o pré-natal em Unidade Básica de Saúde (UBS) de sua referência. O
fortalecimento da Atenção Básica em Saúde (ABS) é fundamental para um cuidado integral da
gestante. Nessa perspectiva, existem vários aspectos a serem observados para se considerar o
pré-natal qualificado. Esses aspectos complementam-se e representam marcadores de
qualidade, que deverão ser buscados por todos no âmbito do PCC.
Com relação à gestão do programa, esta é mantida através de organizações sociais de
saúde (OSs) selecionadas por meio de editais licitatórios, caracterizando assim uma gestão
privada e terceirizada de um serviço público. A abrangência se expandiu de forma gradual,
iniciando apenas nas áreas programáticas 3.2, 4.0, 5.1, 5.3 inseridas na rede SUS do município
do Rio de Janeiro. Hoje, essa cobertura foi ampliada a todas as áreas do município do Rio de
Janeiro (SMSDC/RJ, 2010).
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Sabemos que, em meio à prática profissional, os princípios propostos pelo Ministério
da Saúde tendem a ser adequados à realidade local. A busca pela prevenção e promoção à Saúde
ainda não é absoluta entre a população, o que continua a gerar superlotações em hospitais e
uma demanda grande em nível secundário e terciário.
Em se tratando da mulher no ciclo gravídico, o panorama é o mesmo: ainda há gestantes
que não são acompanhadas pela assistência pré-natal. Nesse caso, elas apenas buscam o serviço
de saúde em vias de proximidade do parto, sendo encaminhadas diretamente às emergências
das maternidades, o que leva a uma fragmentação do modelo proposto pelo Programa Cegonha
Carioca e fortalece o modelo tradicional de atendimento ao parto no Rio de Janeiro.
Na atenção ao parto e nascimento, a Rede Cegonha, em seu Manual de Implementação
(2011), prioriza as ações relacionadas às boas práticas associadas ao investimento para o
aumento e qualificação da capacidade instalada e a melhoria da gestão. Além disso, a proposta
destaca a reorganização da atenção em direção à assistência humanizada e de qualidade,
baseada em evidências científicas e no bem-estar da mulher, da criança e da família.
Para induzir as boas práticas de atenção ao parto e nascimento, a Rede Cegonha também
propõe a instituição de um novo dispositivo de atenção à saúde materna e infantil, qual seja, as
Casas de Gestante, Bebê e Puérpera.
Além disso, investe-se na implementação de Centros de Parto Normal Intra e Perihospitalares. Os Centros de Parto Normal Intra e Peri-hospitalares são unidades de atenção ao
parto e nascimento da maternidade/hospital que realizam o atendimento humanizado e de
qualidade, exclusivamente ao parto normal sem distócia, e privilegiam a privacidade, a
dignidade e a autonomia da mulher ao parir, pois proporcionam um ambiente mais acolhedor e
confortável, além de contar com a presença de acompanhante de sua livre escolha. Essas
unidades são geridas por enfermeiras (os) obstetras e devem estar sempre organizadas no
sentido de promover a ampliação do acesso, do vínculo e da atenção humanizada ao parto e ao
nascimento. (REDE CEGONHA, BRASIL, 2011)
É importante ressaltar também que ainda são poucas as fontes de estudos, e até mesmo
documentos oficiais, que trazem informações e conhecimentos acerca do Programa Cegonha
Carioca e da Rede Cegonha, em nível nacional. O estudo de Cavalcanti (2012) relata que a falta
de elementos tão importantes dificulta a transmissão do que é e do que se pretende com a rede,
podendo originar várias dúvidas e falta de consenso entre os envolvidos e, com isso, gerar
entraves na implementação da Rede Cegonha nas localidades e na compreensão da proposta de
um modelo inovador como definido pelo governo.
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3.1. Promoção da Saúde: conceitos e marcos evolutivos
O movimento de promoção da saúde surgiu no Canadá, em 1974, por meio da
divulgação do estudo divulgado no documento “A new perspective on the health of canadians”,
também conhecido como Relatório de Lalonde que era à época o Ministro da Saúde do Canadá.
A realização desse estudo teve como pano de fundo os custos crescentes da assistência à saúde
e o questionamento do modelo centrado no médico no manejo das doenças crônicas, visto que
os resultados apresentados eram pouco significativos (BUSS, 2003).
O Relatório de Lalonde identificou que a biologia humana, o meio ambiente e o estilo
de vida estavam relacionados às principais causas de morbimortalidade no Canadá; no entanto,
a maior parte dos gastos diretos com saúde concentrava-se na organização da assistência. Foram
propostas, portanto, cinco estratégias para abordar os problemas do campo da saúde: a)
promoção da saúde; b) regulação; c) eficiência da assistência médica; d) pesquisa; e) fixação
de objetivos. Esse Informe favoreceu a realização da I Conferência Internacional sobre
Cuidados Primários de Saúde, em 1978, em Alma-Ata, com grande repercussão em quase todos
os sistemas de saúde do mundo (BUSS, 2003).
Em 1986, ocorreu a I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, que originou
a Carta de Ottawa. De acordo com o referido documento, “promoção da saúde” é o nome dado
à capacidade do indivíduo e comunidade de atuar na melhoria de sua qualidade de vida e
saúde, incluindo uma maior participação no controle desse processo. Nesta concepção, para
atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social, os indivíduos e o grupo devem
ser capazes de identificar e realizar as suas pretensões, satisfazer as suas necessidades e alterar
ou adaptar-se ao meio. Assim, a saúde deve ser compreendida como um recurso para a vida e
não como um objetivo de vida. A saúde é um conceito positivo, que salienta os recursos sociais
e pessoais, bem como as competências físicas. (CARTA DE OTTAWA, 1986).
Com o enfoque na promoção, as condições socioculturais, econômicas e ecológicas
ganham importância para a saúde e temas como a deterioração do meio ambiente, os modos de
vida, as diferenças culturais entre as nações e as classes sociais e a educação para a saúde
passam a estar mais e mais presentes nos debates sobre as formas de se promover a saúde
(BRASIL, 2011). As subsequentes conferências internacionais sobre Promoção da Saúde
reafirmaram os preceitos discutidos na I Conferência e agregaram novas questões e estratégias
de ação voltadas para áreas prioritárias, a fim de gerar políticas públicas saudáveis.
Nesse sentido, o conceito de Promoção da Saúde agregou valores ao longo do tempo,
associando-se à vida, saúde, solidariedade, equidade, democracia, cidadania, desenvolvimento,
participação e parceria. Além disso, esse está relacionado à ideia de “responsabilização
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múltipla”, uma vez que envolve as ações do Estado (políticas públicas saudáveis), dos
indivíduos e coletividades (desenvolvimento de habilidades pessoais e coletivas), do sistema
de saúde (reorientação do sistema de saúde) e das parcerias intersetoriais na definição de
prioridades, planejamento e implementação de estratégias para promover saúde. (BUSS, 2003
apud BRASIL, 2011)
Embora seja crescente a participação da Enfermagem em atividades que conduzem a
promoção da saúde, Victor, Lopes e Ximenes (2005) acrescentaram ainda que são poucas as
propostas de estudos voltadas à promoção da saúde, especialmente na adoção de modelos e
teorias que fundamentam essas experiências, conferindo um grau limitado no planejamento,
execução e avaliação dessas ações.
A promoção da saúde desdobra-se em cinco grandes áreas de ação, são elas: 1)
construção de políticas saudáveis; 2) criação de ambientes favoráveis à saúde; 3) fortalecimento
da ação das comunidades; 4) desenvolvimento de competências pessoais; 5) reorientação dos
serviços de saúde. A promoção da saúde pretende obter equidade na saúde, visando reduzir as
diferenças no estado atual de saúde e assegurando igualdade de oportunidades e de meios para
possibilitar, a todas as pessoas, o alcance do seu potencial máximo de saúde (SANTOS, 2011).
Considerando a proposta deste estudo, observa-se a correlação das grandes áreas com o
Programa Cegonha Carioca, visto que o PCC desencadeou a construção de uma política
nacional de atenção à mulher na gestação, parto e nascimento, a Rede Cegonha, promovendo a
reorientação dos serviços de assistência à mulher com o estabelecimento de referência e contra
referência, e a atuação da enfermeira oferecendo um cuidado humanizado e empoderador da
mulher em seu período gravídico.
Nesse sentido, a promoção da saúde passa a encorajar mulheres, gestantes e parturientes
no fortalecimento da saúde por meio da construção da capacidade de escolha, adquirindo
comportamentos que aperfeiçoam seus potenciais combinando escolhas individuais com
responsabilidade social pela saúde, através de informações e acesso a cuidados através do
Programa Cegonha Carioca (MASCARENHAS, FAGUNDES E MELO, 2012).

3.2. MODELO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE: Nola J. Pender
3.2.1 Vida e Qualificação de Nola J. Pender
A Enfermeira Nola J. Pender nasceu em 16 de agosto de 1941 em Michigan e desde sua
infância teve o desejo despertado de seguir a profissão, motivada pela experiência de ter sua tia
hospitalizada quando observava os cuidados prestados pela Enfermagem. Em 1964, Pender se
graduou Enfermeira na Universidade de Michigan (ALLIGOOD, 2014).
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No ano seguinte, em 1965, Pender tornou-se Mestre em Enfermagem, também pela
Universidade de Michigan, com um estudo sobre crescimento e desenvolvimento humano que
contribuiu para a formação de seu grupo de pesquisa voltado à saúde da criança e do
adolescente. Dando continuidade a seus estudos, a teorista ingressou no programa de doutorado
em Psicologia e Educação, completando o curso em 1969.
Em sua tese de Doutorado, Pender investigou as mudanças no desenvolvimento dos
processos de codificação da memória, em curto prazo, nas crianças, com a inserção de conceitos
voltados ao pensamento do indivíduo como motivador de sua conduta. Após obter o título de
doutorado, Pender começou a trabalhar com a ideia de que a principal meta de enfermagem é a
saúde ótima do indivíduo. Seu casamento com Albert Pender, Professor Associado da Direção
de Empresas e Economia, rendeu artigos em conjunto sobre a economia do cuidado da saúde e
o desejo de conhecer mais sobre a otimização da saúde humana.
Em 1975, Pender publicou o estudo A Conceptual Model for Preventive Health
Behavior / Um Modelo Conceitual para um Comportamento de Saúde Preventiva, que serviu
como base para o estudo de como as pessoas tomavam decisões sobre seu próprio cuidado de
saúde em um contexto de enfermagem. Este artigo identificava, através de uma revisão
bibliográfica, os fatores que influenciavam na tomada de decisões dos indivíduos e suas ações
para prevenir as enfermidades.

3.2.2 . Produção Científica de Pender
Na primeira edição do seu livro denominado “Health Promotion in Nursing Practice
/Promoção da Saúde na Prática da Enfermagem”, a Drª. Pender apresenta o Modelo Promoção
de Saúde (MPS), que foi publicado em 1982. Com pesquisas subsequentes, o MPS foi revisado
e apresentado em sua segunda edição em 1987 e em uma terceira edição em 1996. A partir da
quarta edição, publicada em 2002, a obra recebeu a colaboração das doutoras Carolyn L.
Murdaugh e Mary Ann Parsons, estando hoje na sétima edição, publicada em 2015.
Em 1988, Drª. Pender realizou um estudo na Universidade do Norte de Illinois,
financiado pelos Institutos Nacionais de Saúde6, em que a mesma conseguiu validar o Modelo
de Promoção da Saúde. A equipe de pesquisa, liderada por Pender, desenvolveu o perfil de
estilo de vida promotor da saúde, um instrumento utilizado para estudar o comportamento de
promoção da saúde dos trabalhadores, idosos, pacientes submetidos à reabilitação cardíaca e
dos pacientes ambulatoriais com câncer, com a obtenção de resultados que confirmaram o MPS.
6

Os Institutos Nacionais da Saúde são um conglomerado de centros de pesquisa que formam a agência
governamental de pesquisa biomédica do departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos.
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Posteriormente, mais de 40 estudos demonstraram a capacidade preditiva do Modelo
para a Promoção da Saúde no estilo de vida, no exercício físico, nas práticas de nutrição, no
uso de proteção auditiva e na supressão da exposição ao fumo e tabaco no ambiente (PENDER,
1996; PENDER, MURDAUGH E PARSONS, 2015). Pender exerceu uma liderança no
desenvolvimento da pesquisa em enfermagem nos Estados Unidos através do Centro Nacional
de Pesquisa em Enfermagem nos Institutos Nacionais de Saúde.
Com a notoriedade de seu trabalho, a Drª. Pender se tornou membro da Sigma Theta
Tau International7, e exerceu diversos cargos de gestão, tendo sido presidente da Sociedade de
Pesquisa em Enfermagem do Centro Oeste/EUA, além de atuar como administradora da
entidade, presidente do Gabinete de Pesquisa em Enfermagem da Associação Americana de
Enfermagem e presidente da Academia Americana de Enfermagem.
Como figura destacada na formação em enfermagem, a Dra. Pender desenvolveu
orientações de muitos estudantes e, em seus 40 anos de profissão docente, facilitou a
aprendizagem de estudantes de licenciatura, mestrado e doutorado. Também coordenou
numerosos trabalhos de pós-doutorado. Em 1998, como reconhecimento de sua atuação de
excelência no ensino, a Escola de Enfermagem da Universidade de Michigan a distinguiu com
o Prêmio Mae Edna Doyle. Além disso, Drª. Pender é professora Emérita da Escola de
Enfermagem da Universidade Loyola de Chicago.
Como receptora de muitos prêmios e reconhecimentos honoríficos, Drª. Pender tem
desempenhado um papel de especialista diferenciada em um grande número de universidades.
Recebeu um doutorado honorífico pela Universidade Widener, em 1992. Em 1988, recebeu o
Prêmio de Distinção em Pesquisa Sociedade de Pesquisa em Enfermagem do Centro-oeste,
como condecoração por sua contribuição à pesquisa e a liderança na investigação e, em 1997,
recebeu o Prêmio da Associação Americana de Psicologia, por suas contribuições destacadas
em enfermagem e em psicologia da saúde.
Foi por mais de dez anos coordenadora de pesquisa da Escola de Enfermagem da
Universidade de Michigan. Neste cargo, a Drª. Pender facilitou o financiamento externo de
pesquisa da faculdade, ofereceu apoio aos centros de pesquisa emergentes, fomentou a pesquisa
interdisciplinar, relacionando a investigação em enfermagem com a formulação de uma política
sanitária. Pender publicou diversos artigos sobre a promoção de saúde e a influência de
7

A Sociedade Honorífica Sigma Theta Tau Internacional/STTI foi criada em 1922, como resultado da iniciativa
de seis enfermeiras da Universidade de Indiana. Suas fundadoras escolheram as iniciais das letras gregas “Store”
– amor; “Tharos” – coragem; e “Tima” – honra para compor o nome da Sociedade.
As atividades da STTI são dedicadas à melhoria da saúde da população através do desenvolvimento científico da
prática da enfermagem.
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exercício físico, mudanças na conduta e práticas de relaxamento. Além disso, atua como
membro de conselhos editoriais e da editora de revistas e livros. Atualmente, a Drª. Pender é
reconhecida como expert nos temas relacionados à promoção da saúde, atuando na docência de
enfermagem como Professora Emérita da Universidade Loyola de Chicago, com cursos sobre
teorias de enfermagem e redação científica.

3.2.3. Fontes Teóricas/Conceitos do MPS
O Modelo de Promoção da Saúde (MPS) surge no início dos anos 80, como um sistema
para integração da enfermagem com as relações de fatores que influenciam o comportamento
em saúde. O modelo foi oferecido como um guia para exploração dos complexos processos
biopsicossociais que motivavam as pessoas a envolverem-se em comportamentos em direção à
melhoria da saúde; tem a intenção de ilustrar a natureza multidimensional dos indivíduos que
interagem com seu meio ambiente em busca da saúde (ALLIGOOD, 2014).
As bases que Pender possuía em enfermagem referiam-se ao desenvolvimento humano,
à psicologia experimental e à educação e a levaram a utilizar uma perspectiva holística e
psicossocial da enfermagem e da teoria da aprendizagem como bases para o Modelo de
Promoção de Saúde/MPS. O MPS integra diversas teorias. A teoria de aprendizagem social de
Albert Bandura que postula a importância dos processos cognitivos na mudança de conduta é
de grande importância para o MPS. A teoria de aprendizagem social, denominada atualmente
teoria cognitiva social, inclui as seguintes autoconfianças: autoatribuição, autoavaliação e
autoeficácia (Alligood, 2014). A autoeficácia é uma construção central para o MPS (Pender,
1996; Pender, Murdaugh e Parsons, 2015). O modelo de valorização de expectativas da
motivação humana descrita por Feather (1982) afirma que a conduta é racional, econômica e é
importante para o desenvolvimento do modelo.
A problemática da promoção da saúde tem sido discutida ao longo dos anos pela
Organização Mundial de Saúde (OMS). Constata-se que muitos problemas de saúde se
encontram diretamente relacionados com comportamentos de risco e que são passíveis de
correção. As enfermeiras têm um papel importante na promoção da saúde, através da
identificação de situações que levam a comportamentos de risco.
A promoção de comportamentos saudáveis deve resultar numa melhoria da saúde, da
capacidade funcional e numa maior qualidade de vida através de todos os estágios de
desenvolvimento (NURSING THEORIES, 2009). O Modelo de Promoção da Saúde proposto
por Pender defende que cada pessoa tem características e experiências individuais únicas, que
vão afetar o seu comportamento, o que vai ao encontro do método escolhido para este estudo:
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as Narrativas de Vida. Nós hipotetizamos que as características e experiências das enfermeiras
do Programa Cegonha Carioca têm implicâncias na promoção de comportamentos saudáveis
das mulheres gestantes e parturientes.
O MPS tem sido utilizado por investigadores a fim de estudar comportamentos que
levam à promoção da saúde (VICTOR, LOPES E XIMENES, 2005). Este modelo fornece-nos
uma estrutura simples e clara, em que a enfermeira pode realizar um cuidado de forma
individual ou reunir as pessoas em grupo, permitindo planejar as intervenções e avaliar as suas
ações, assim como ocorre nas visitas às maternidades do Programa Cegonha Carioca.
O modelo de Nola Pender defende que existem fatores pessoais que influenciam as
características individuais e as experiências de cada um. Estes fatores pessoais dividem-se em
3 categorias: biológicos, psicológicos e socioculturais. Os fatores biológicos incluem variáveis
como a idade e o sexo, os psicológicos incluem variáveis como a autoestima, automotivação e
o estado de saúde percebida. Os fatores socioculturais incluem variáveis como a raça, o nível
educacional e o status socioeconômico (PENDER, MURDAUGH E PARSONS, 2015).
A seguir, apresentamos o MPS de Pender composto por três grandes componentes, que
estão representados graficamente no diagrama. Os componentes são as características e
experiências individuais, os sentimentos e conhecimentos sobre o comportamento que se quer
alcançar e os resultados das condutas, subdivididos em variáveis. A Enfermeira contribui na
construção de ações que possibilitam responder às necessidades sociais em saúde das mulheres,
neste estudo na atenção ao parto (PENDER, 2015).
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Figura 1 - Diagrama do Modelo de Promoção da Saúde de Pender

Fonte: Pender, N. J, Murdaugh, C.L., & Parsons, M.A. [2002]. Health promotion in nursing practice [4th ed.,
p.60]. Upper Saddle River, (NJ): Prentice-Hall. Copyright Person Education, Upper Saddle River, NJ.

O primeiro componente do Modelo Promocional de Pender são as características e
experiências individuais. Essas compreendem o comportamento anterior, comportamento que
deve ser mudado e os fatores pessoais (divididos em fatores biológicos, psicológicos e
socioculturais). O segundo componente está relacionado aos sentimentos e conhecimentos
sobre o comportamento que se quer alcançar, é o núcleo central do diagrama, sendo formado
pelas seguintes variáveis: percebe benefícios, barreiras e auto eficácia para ação a ser
desenvolvida, além dos sentimentos em relação ao comportamento, influências interpessoais e
influências situacionais envolvidas.
A partir da identificação das variáveis supracitadas, é possível estabelecer um plano de
ação que envolve um compromisso entre a mulher e a Enfermeira para cumprí-lo. Com o plano
de ação estabelecido, passamos para o terceiro componente do diagrama, o resultado obtido do
comportamento. Esse abrange o compromisso com o plano de ação, ações que possibilitem o
indivíduo a manter-se no comportamento de promoção da saúde esperado.
As pessoas têm baixo controle sobre os comportamentos que requerem mudanças
imediatas, enquanto que as preferências pessoais exercem um alto controle sob as ações de
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mudança de comportamento; comportamento de promoção da saúde, resultado da
implementação do Modelo de Promoção da Saúde (ALLIGOOD, 2014).

Quadro 1 - Componentes e variáveis que apresentam conceitos e definições
descritas por Pender.
Conceitos

Definições

Conduta prévia A frequência da mesma conduta ou similar no passado, como a
relacionada

influência dos antecedentes obstétricos da parturiente no processo
parturitivo atual.

Fatores pessoais Incluem variáveis como a idade, o sexo, o índice de massa
biológicos

corporal, o estado de puberdade, a capacidade aeróbica, a força, a
agilidade e o equilíbrio, dados que durante a gestação são
importantes para o acompanhamento pré-natal e impactam no
momento do parto.

Fatores pessoais Incluem variáveis como a autoestima, a automotivação, a
psicológicos

competência social, o estado de saúde percebido e a definição de
saúde.

Fatores pessoais Incluem fatores como a etnia, a aculturação, a formação e o estado
socioculturais

socioeconômico.

Benefícios

Os resultados positivos antecipados que se produziram desde a

percebidos

de conduta de saúde.

ação
Barreiras
percebidas

Bloqueios antecipados, imaginados ou reais e custos pessoais da
de adoção de uma conduta determinada.

ação
Auto

eficácia O juízo da capacidade pessoal de organizar e executar uma

percebida

conduta promotora de saúde. A auto eficácia percebida influi sobre
as barreiras de ação percebidas, de maneira que a maior eficácia
leva a percepções menores das barreiras para o desempenho desta
conduta.

Conduta
promotora
saúde

O ponto de vista ou o resultado da ação dirigida aos resultados de
de saúde positivos, como o ótimo bem-estar, o cumprimento pessoal
e a vida produtiva. Os exemplos da conduta de promoção da saúde
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são manter uma dieta balanceada durante a gestação, controlar o
stress, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, conseguir um
descanso adequado, um crescimento espiritual e construir relações
positivas.
Fonte: Pender (1996) apud Aligood (2014).

Com base nos conceitos destacados anteriormente, buscou-se associar os componentes
do Modelo Promocional de Saúde ao período da gestação e parto para identificar os fatores que
vão contribuir ou não, durante esse período, para a promoção de comportamentos saudáveis a
partir do cuidado prestado pela Enfermeira.
O Modelo de Promoção da Saúde serve como marco para a pesquisa destinada a
produzir sistemas de promoção da saúde global e conduta especifica. Nesse caso, como respeito
à proposta de consultas de pré-natal programadas, realização dos exames solicitados e garantia
do registro dos dados no cartão de acompanhamento, necessários à vinculação ao parto.
Nesse sentido, o MPS oferece um paradigma para desenvolvimento de instrumentos,
que neste estudo abrange o perfil de estilo de vida promotor da saúde à mulher no ciclo
gravídico-puerperal, bem como o equilíbrio de benefícios/barreiras. Esses instrumentos servem
para demonstrar o modelo e apoiar o desenvolvimento dele, permitindo a valorização dos estilos
de vida promotores da saúde das pessoas, além de ser clinicamente utilizado por enfermeiras
para o apoio e a educação dos pacientes.
Com relação às premissas do MPS, estas refletem a perspectiva da ciência
comportamental e destacam o papel ativo do paciente em gerir as condutas de saúde,
modificando o contexto do ambiente. O modelo ilustra a natureza multifacetária das pessoas,
que interagem com o ambiente tentando alcançar um estado de saúde. A promoção da saúde
está motivada pelo desejo de aumentar o bem-estar e de atualizar o potencial humano
(PENDER, 1996 apud ALLIGOOD, 2014).
O interesse da sociedade pela busca de qualidade de vida e bem-estar conduz a uma
maior inserção nas atividades promocionais à saúde. O MPS é de suma importância para
enfermagem, porque se aplica ao longo de toda a vida e é útil em uma ampla variedade de
situações. Ademais, existem cargas financeiras, humanas e do ambiente na sociedade quando
os indivíduos não se comprometem com a prevenção e a promoção de saúde. Entende-se o MPS
como uma solução de enfermagem à política de saúde e à reforma do cuidado de saúde,
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oferecendo um meio para compreender como os consumidores podem ser motivados para
alcançar a saúde pessoal.
O MPS é amplamente utilizado nos programas de pós-graduação e nos estudos de
licenciatura nos Estados Unidos (Pender, comunicação pessoal, 24 de maio de 2000). No
passado, a promoção de saúde se situava por trás do cuidado de enfermidades, à medida que a
formação clinica se praticava principalmente em unidades de cuidados intensivos (Pender,
Baraukas, Hayman, et al., 1992). Cada vez mais, o MPS se incorpora ao plano de estudos de
enfermagem como um aspecto de valorização de saúde, enfermagem de saúde comunitária e
cursos centrados no bem-estar (PENDER, MURDAUGH E PARSONS, 2015).
No campo da investigação, o MPS é um instrumento para a pesquisa. O instrumento de
pesquisa de Pender e outros investigadores são demonstrados e informados sobre a precisão
empírica do modelo. O perfil do estilo de vida promotor de saúde, derivado do modelo, serve
como definição operacional para as condutas promotoras de saúde.
O modelo MPS tem aplicações que ressaltam a importância para a valorização dos
fatores que, segundo se acredita, influem nas mudanças de comportamento para a saúde.
Necessita-se pesquisas adicionais para examinar o contexto ambiental e ampliar sua aplicação
de forma a incluir estratégias globais de promoção de saúde.
O modelo segue se modificando e se comprovando, por seu poder de explicar as relações
entre os fatores que se acredita influir nas mudanças em um amplo desenvolvimento das
condutas de saúde. Agora, existe um apoio empírico suficiente para as variáveis do modelo, de
modo que algumas condutas garantissem e realizassem os estudos de intervenção para
comprovar as intervenções de enfermagem baseadas em um modelo.
Pender identificou a promoção de saúde como um objetivo para o século XXI, assim
como a prevenção da enfermidade foi uma tarefa própria do século XX. O modelo descobre a
interação entre o profissional de enfermagem e o consumidor, uma vez que considera o papel
do ambiente na promoção da saúde. Pender respondeu ao ambiente político, social e pessoal de
sua época para esclarecer o papel da enfermagem no fornecimento dos serviços de promoção
da saúde a pessoas de todas as idades. O modelo potencializa o pensamento sobre as
oportunidades futuras e influencia no uso de avanços tecnológicos, como o registro de saúde
eletrônico, como meios de conseguir a prevenção e a promoção da saúde (PENDER,
MURDAUGH E PARSONS, 2015).
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3.2.4 . Pressupostos do MPS de Pender
Pender na terceira edição (1996) de seu livro Health Promotion in Nursing Practice,
estabeleceu os principais pressupostos do MPS - pessoa, ambiente e saúde - da seguinte forma:
1. As pessoas buscam criar condições de vida mediante as quais possam expressar seu
próprio potencial da saúde humana;
2. As pessoas têm a capacidade própria de uma autoconsciência reflexiva, incluída a
avaliação de suas próprias competências;
3. As pessoas avaliam o crescimento nas direções observadas como positivas e a
intenção de conseguir um equilíbrio pessoalmente aceitável entre a mudança e a
estabilidade;
4. Os indivíduos buscam de forma ativa regular seu próprio comportamento;
5. As pessoas interatuam com o ambiente tendo em conta toda sua complexidade
biopsicossocial, transformando progressivamente o ambiente e sendo transformado
ao longo do tempo;
6. Os profissionais de saúde formam parte do ambiente interpessoal que exerce
influência nas pessoas ao longo de sua vida;
7. A reconfiguração iniciada por si mesmo das pautas interativas da pessoa-ambiente
é essencial para a mudança de comportamento.
O MPS descreve a interação entre o profissional de enfermagem que cuida e de quem é
cuidado (consumidor), ao mesmo tempo que considera o papel do ambiente na promoção da
saúde. Pender respondeu ao contexto político, social e pessoal de sua época para clarificar o
papel da Enfermagem na oferta de serviços de promoção de saúde a pessoas de todas as idades.
O modelo também potencializa o pensamento sobre as oportunidades futuras e influencia no
uso dos avanços tecnológicos, como o registro de dados de saúde por via eletrônica, como meios
para conseguir a prevenção e a promoção da saúde (PENDER, MURDAUGH E PARSONS,
2010).
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4.1. O Método
A fim de analisar a atenção ao parto e nascimento no Programa Cegonha Carioca, foi
proposto um estudo de natureza qualitativa, no qual se optou pelo método de narrativas de vida.
O propósito deste estudo na abordagem qualitativa se deu, de acordo com Demo (2014),
pela busca do lado subjetivo dos fenômenos, buscando depoimentos que se transformam em
dados relevantes, salvaguardando elementos que permitem maior aprofundamento e
detalhamento dos dados, além de se coadunar com a perspectiva etnossociológica, sendo esta
uma pesquisa empírica apoiada na pesquisa de campo como alternativa à lógica hipotéticodedutiva das pesquisas quantitativas (BERTAUX, 2010).
Partindo desta perspectiva etnossociológica, Bertaux (2010) apud Strauss (1995),
descreve um duplo movimento contraditório de homogeneização e diferenciação, no qual a
multiplicação dos setores de atividades, cada vez mais numerosos e especializados, se
caracterizam por mundos sociais em que as narrativas de vida estão inseridas e requerem um
estudo específico. Neste caso, trata-se de Enfermeiras que atuam na atenção ao parto e
nascimento no Programa Cegonha Carioca. A narrativa de vida possui um caráter humano dos
materiais recolhidos, o que exige um intenso trabalho de campo, com a recolha dos relatos e a
possibilidade de estudar a ação em seu curso.
Como um método advindo da pesquisa social, a narrativa de vida tem suas origens
ligadas à Escola de Chicago e, após a produção de um grande número de estudos, o uso deste
método sofreu um forte declínio. Esse teve uma retomada na França, no final da década de
1970, a partir do surgimento de um relatório de pesquisa do estudioso Daniel Bertaux que
defendia a utilização de relatos de vida para se ter um enfoque biográfico, dispensando a análise
de fontes externas ao discurso do sujeito que reconstrói suas vivências. (GUÉRIOS, 2011)
A expressão inicial “história de vida”, consagrada nas ciências sociais, foi substituída
por narrativa de vida a partir da tradução literal do inglês life history, devido à necessidade de
se distinguir a história de vida vivida por uma pessoa e a narrativa que ela pode fazer de sua
própria vida, o que nos leva a uma entrevista narrativa durante a qual o pesquisador pede ao
participante que lhe conte toda ou uma parte de sua experiência vivida. (BERTAUX, 2010)
O mesmo autor define a Narrativa de Vida como um procedimento metodológico que
utiliza a história de uma vida, narrada ao entrevistador tal qual foi vivenciada pelo sujeito,
levando o pesquisador a enfocar o ponto de convergência ou divergência dos seres humanos
em suas condições sociais, da cultura e da práxis, assim como as relações sócio-estruturais e da
dinâmica histórica.
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Bertaux (2010), ainda acrescenta que este tipo de abordagem busca apreender o que se
sucede socialmente, sendo fundamental tentar passar do particular para o geral, desvendando
no próprio terreno observado formas, relações, mecanismos, lógicas de ação, lógicas sociais,
processos recorrentes – suscetíveis de estarem igualmente presentes em numerosos contextos
similares. Esse enfoque nos auxilia a compreender um determinado grupo social que tenhamos
interesse ou, no caso, uma política de Estado.
O método narrativa de vida estuda um fragmento da realidade social histórica e não só
a individualidade e/ou a singularidade de determinados grupos, sendo sua elaboração de forma
singular, como o indivíduo reproduz determinados aspectos de seu passado que considera
relevantes para a situação presente (BERTAUX, 2010; BARRETO, 2013 apud SANTOS E
GLAT, 1999).
Fazendo a aproximação do método com a enfermagem, Reis (2012) destaca que a
enfermeira deve exercitar o "ouvir" durante as consulta de enfermagem, buscando correlacionar
teoria e a prática e almejando aprender o saber do outro para a realização mais consolidada da
intervenção, o que vai ao encontro das narrativas de vida, que tem a escuta atenta como
ferramenta primordial nas entrevistas. Além disso, este método tem sido amplamente utilizado
em teses e dissertações e aplicado em disciplinas de pós-graduação de enfermagem.
A narrativa de vida exige do pesquisador uma escuta ativa e comprometida e nos leva a
tentar compreender o universo do qual aquele indivíduo faz parte, destacando-se a subjetividade
na construção e reconstrução de seu papel social. Ela permite, então, ao sujeito, o
direcionamento do estudo a partir de como este lidou, em particular, com os acontecimentos de
sua vida (BARRETO, 2008).
A partir das particularidades colhidas em um relato de vida, é importante organizá-lo
junto a outras histórias de modo a ser possível compará-los, com o objetivo de buscar o que há
de geral dentro do específico, implicando, às vezes, similaridades ou diferenças. É neste
fenômeno, denominado de “diferencialidade”, em que pessoas que se encontram num mesmo
plano têm a possibilidade de desempenhar papéis e exercer suas atividades de modo bem
distinto, devido às diferenças de suas personalidades. (BERTAUX, 2010)
Associando esse método ao Programa Cegonha Carioca, podemos inferir que o mesmo
facilitou, a partir do vivido individual, a compreensão da realidade coletiva acerca da atenção
ao parto e nascimento e a identificação dos dilemas vividos pelos profissionais que se
encontram na atuação direta com as usuárias. De acordo com Lewis (Lewis apud Barros, 2000),
podemos assim compreender que o método escolhido oferece uma visão cumulativa, múltipla
e panorâmica da situação a ser analisada.
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4.2. Cenário e Participantes da Pesquisa
Figura 2 – Mapeamento das Maternidades do Município do Rio de Janeiro

Fonte: Rio Map 360º, 2016.

A figura aponta a distribuição das unidades com assistência ao parto e nascimento
geridas pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Hoje, temos onze maternidades
e uma casa de parto, são elas: Hospital da Mulher Mariska Ribeiro (1), Hospital Maternidade
Alexander Fleming (2), Hospital Municipal Ronaldo Gazola/Maternidade Mariana Crioula,
Hospital Maternidade Herculano Pinheiro (3), Hospital Maternidade Carmela Dutra (4),
Hospital Maternidade Fernando Magalhães (5), Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque
de Holanda (6), Maternidade do Hospital Municipal Miguel Couto (7), Maternidade Leila Diniz
(8), Hospital Municipal Albert Schweitzer (9), Hospital Municipal Rocha Faria (10), Casa de
Parto David Capistrano Filho.
Esta pesquisa foi desenvolvida nas seguintes unidades: Hospital Maternidade Carmela
Dutra e Hospital Maternidade Alexander Fleming. As duas instituições possuem todos os
módulos do Programa Cegonha Carioca implantados, diferente de outras maternidades que
atendem as gestantes do Programa, mas não possuem todos os módulos em sua unidade. Além
disso, as mesmas possuem gestão direta pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro,
acarretando múltiplos vínculos profissionais na Instituição, visto que o PCC é gerido por uma
Organização Social em Saúde.
Os participantes do estudo foram enfermeiras que atuam no Programa Cegonha Carioca
nos módulos de transporte (ambulância) e acolhimento. A obtenção de narrativas de
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enfermeiras que atuam em diferentes maternidades possibilitou conhecer características que são
comuns a todos os serviços, a partir das diretrizes da proposta, e também especificidades e
variações na atenção ao parto e nascimento no Programa Cegonha Carioca.
Como critérios de inclusão, foram selecionadas enfermeiras que atuam ou já tenham
atuado no Programa Cegonha Carioca. Os critérios de exclusão determinados foram:
profissionais que estejam de férias, de licença do trabalho ou que em qualquer momento da
pesquisa não quiseram mais participar.
O método de narrativas de vida permite que o participante seja entrevistado em qualquer
momento de sua vida, ou seja, contempla profissionais que já tenham atuado no Programa
Cegonha Carioca, mesmo que hoje não vivam mais essa realidade. De acordo com Reis et al
(2012), no momento em que é abordado pelo pesquisador, o sujeito remonta a sua experiência
vivida, relatando as sensações, emoções e falas inerentes àquele momento vivido. O
pesquisador deve ter a tranquilidade e não se preocupar com essa variável, porque o método
narrativa de vida privilegia o participante da pesquisa. Logo, ele abordará tudo o que considerar
relevante e importante em sua ótica, independentemente da época em que o evento ocorreu.
Para reconstituição diacrônica da evolução e composição de cada história de vida
narrada, entendendo que cada indivíduo tem seu espaço, temporalidade e suas próprias lógicas
de desenvolvimento, adotamos um instrumento de caracterização dos participantes (Apêndice
I), sendo este pautado no percurso de vida traçado por cada um, mediante os acontecimentos
paralelos, descritos por Bertaux (2010), que envolvem sua carreira profissional, sua história
familiar, formação e qualificação. Estes serviram de base para a construção do historiograma e
dos quadros apresentados a seguir.

Quadro 2 - Historiograma das Participantes
Identificação
Historiograma
NV1
Enfermeira do sexo feminino, trinta e três anos de idade, solteira e vive
com sua família composta por seis membros. Graduou-se na profissão há
oito anos em uma instituição de ensino privada. Após a experiência de ser
mãe e ter o parto assistido por enfermeiras obstétricas em uma
Maternidade Pública do Rio de Janeiro, cursou a especialização em
Enfermagem Obstétrica na Universidade Gama Filho. Atua na área há
quatro anos e exerce o cargo de enfermeira socorrista no módulo
transporte (ambulância) do PCC há dois anos. Não possui outro vínculo
empregatício, tendo a carga horária de trabalho de trinta horas semanais.
NV2
Enfermeira do sexo feminino, trinta e dois anos de idade, solteira, tem sua
família constituída por quatro pessoas. Formada em Enfermagem há nove
anos por uma instituição de ensino pública, possui o mesmo tempo de
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NV3

NV4

NV5

NV6

NV7

atuação profissional. Cursou a especialização em Enfermagem Obstétrica
na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e, logo após, fez residência
em Enfermagem em Banco de Leite Humano na Fundação Oswaldo Cruz.
Devido ao reduzido espaço na área em que concluiu a residência, buscou
a atuação como enfermeira obstétrica, em que trabalha há quatro anos no
setor de acolhimento do Programa Cegonha Carioca na emergência de
uma maternidade pública. Atua na mesma instituição como enfermeira de
vínculo estatutário também há quatro anos, totalizando uma carga horária
de trabalho de sessenta horas semanais.
Enfermeira do sexo feminino, vinte e nove anos de idade, solteira e vive
com sua família composta por sete membros. Graduada há cinco anos por
uma universidade pública, em seguida fez especialização em
Enfermagem em Clínica Cirúrgica Geral, nos moldes de residência.
Temendo não conseguir emprego na área, inscreveu-se na seleção para
residência em Enfermagem Obstétrica, foi aprovada e concluiu o curso
em março de 2016, período o qual iniciou o curso de mestrado em
enfermagem, ainda em andamento. Ingressou no Programa Cegonha
Carioca há quarto meses, atuando como enfermeira generalista no módulo
de acolhimento, sendo este seu primeiro vínculo empregatício, com carga
horária de trabalho de trinta horas semanais.
Enfermeira do sexo feminino, quarenta e dois anos de idade, casada, sua
família é constituída por quatro pessoas. Formada em Enfermagem por
uma instituição de ensino pública há dezoito anos, possui pós-graduação
lato-sensu, porém não informou a área, e está cursando a especialização
em enfermagem obstétrica na Universidade Estácio de Sá. Atua há
dezessete anos como Enfermeira estatutária da Secretaria Municipal de
Saúde em uma Maternidade Municipal e há cinco anos no Programa
Cegonha Carioca, em que iniciou como enfermeira generalista na
ambulância. Após quatro meses de atuação foi convidada a assumir um
cargo de gestão no setor de acolhimento. Possui carga horária total de
sessenta horas semanais.
Enfermeira do sexo feminino, trinta e dois anos de idade, mantém uma
união estável e sua família é composta por dois membros. Graduou-se
como Enfermeira há sete anos em uma instituição de ensino privada. Por
incentivo de seu esposo, buscou a especialização em enfermagem
obstétrica, cursada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Começou a atuar profissionalmente há três anos, tendo o mesmo tempo
como enfermeira socorrista no módulo transporte do PCC, trabalha
também como professora em um curso técnico de enfermagem. Suas
atividades totalizam a carga horária de cinquenta horas semanais.
Enfermeira do sexo feminino, trinta e três anos de idade, divorciada, vive
com sua família constituída por três pessoas. Possui onze anos de
formação como enfermeira por uma instituição de ensino privada e atua
na área há dez anos. Cursou a residência em Enfermagem Obstétrica pela
Universidade do Estado do Rio de Janeiro e trabalha como enfermeira
obstétrica no acolhimento do Programa Cegonha Carioca há cinco anos.
Atua também como supervisora de estágio de alunos de enfermagem,
totalizando carga horária laboral de quarenta e duas horas semanais.
Enfermeira do sexo feminino, vinte e sete anos de idade, casada, tem sua
família composta por três membros. Graduada há quatro anos por uma
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NV8

NV9

NV10

NV11

NV12

instituição de ensino pública, possui o mesmo tempo de atuação na
Enfermagem. Cursou duas especializações pela Universidade do Estado
do Rio de Janeiro, Enfermagem Neonatal e Enfermagem Obstétrica,
sendo esta última nos moldes de residência. Iniciou sua atuação no
Programa Cegonha Carioca há três anos como enfermeira socorrista no
módulo transporte e atualmente exerce o cargo de Enfermeira Obstétrica
no acolhimento de uma maternidade pública. Atua também em outra
maternidade pública sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho,
totalizando sessenta horas de carga horária semanal.
Enfermeira do sexo feminino, quarenta e quatro anos de idade,
divorciada, possui dois membros em sua família. Concluiu o curso de
graduação em Enfermagem há oito anos atrás em uma instituição de
ensino privada. Possui seis anos de atuação na área e nesse período se
especializou em Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva e
Enfermagem em OffShore. Ingressou no Programa Cegonha Carioca há
dois anos e exerce o cargo de enfermeira socorrista no módulo transporte,
com carga horária de trinta horas semanais.
Enfermeira do sexo feminino, quarenta anos de idade, solteira, vive
sozinha. Graduada em Enfermagem por uma instituição de ensino pública
há dezoito anos, possui o mesmo tempo de atuação profissional. Possui
especialização em formação pedagógica e Enfermagem em Unidade de
Terapia Intensiva e Enfermagem em OffShore e cursa a especialização
em Enfermagem Obstétrica pela Universidade Estácio de Sá. Atua no
Programa Cegonha Carioca como Enfermeira Socorrista há cinco anos e
possui outro vínculo empregatício sob regime estatutário, somando
setenta e duas horas semanais de trabalho.
Enfermeira do sexo feminino, não revelou a idade, vive com mais três
membros em sua família. Graduada em Enfermagem por uma instituição
privada há nove anos, com o mesmo tempo de atuação na Enfermagem.
No momento, está cursando a pós-graduação em Enfermagem Obstétrica
na Universidade Estácio de Sá. Mantém apenas um vínculo empregatício
como Enfermeira Socorrista do Programa Cegonha Carioca há cinco
anos, com carga horária de trabalho de trinta horas semanais.
Enfermeira do sexo feminino, vinte e nove anos de idade, solteira, tem
sua família composta por dois membros. Graduou-se como Enfermeira
em uma instituição de ensino pública há seis anos e possui o mesmo
tempo de atuação. Possui mestrado em Enfermagem, cursou
especialização em Vigilância em Saúde e Controle de Infecção
Hospitalar, sendo esta última nos moldes de residência. No momento, está
cursando a especialização em Enfermagem Obstétrica. Há quatro anos
trabalha no Programa Cegonha Carioca como Enfermeira Socorrista no
módulo transporte, possui outro vínculo empregatício também no regime
da Consolidação das Leis do Trabalho totalizando sessenta horas
semanais de trabalho.
Enfermeira do sexo feminino, trinta e nove anos de idade, casada,
possuindo três membros em sua família. Graduada em Enfermagem por
uma instituição de ensino privada há dez anos, com o mesmo tempo de
atuação profissional. Cursa atualmente a especialização em Enfermagem
Obstétrica. Trabalha no Programa Cegonha Carioca há cinco anos como
Enfermeira Socorrista e em uma Unidade Básica de Saúde do Município
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NV13

NV14

NV15

NV16

NV 17

NV 18

do Rio de Janeiro, com carga horaria de trabalho total de sessenta horas
semanais.
Enfermeira do sexo feminino, vinte e sete anos de idade, solteira, vive
com sua família constituída por três membros. Concluiu o curso de
graduação em Enfermagem há três anos em uma instituição de ensino
pública e tem o mesmo tempo de atuação profissional. Especializou-se
em Enfermagem Obstétrica através do curso de residência e atua há nove
meses no Programa Cegonha Carioca como enfermeira generalista do
acolhimento de uma maternidade pública. Atua também em outra
maternidade do município do Rio de Janeiro, perfazendo o total de
sessenta horas de cargo horária semanal de trabalho.
Enfermeira do sexo feminino, vinte e nove anos de idade, casada, sua
família é composta por duas pessoas. Graduada em Enfermagem há sete
anos e quatro meses por uma instituição de ensino privada, atua na área
há seis anos e nove meses. Concluiu duas especializações, em
Enfermagem Neonatal pelo Instituto Fernandes Figueira da Fundação
Oswaldo Cruz/IFF/FIOCRUZ e em Enfermagem Obstétrica, nos moldes
de residência, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atua no
Programa Cegonha Carioca há cinco anos e dois meses, iniciando como
enfermeira da sala de parto de uma maternidade pública e, após a retirada
das Enfermeiras do PCC da sala de parto, a mesma passou a exercer o
cargo de enfermeira obstétrica do acolhimento de uma maternidade
pública. Possui outro vínculo empregatício, atingindo um total de
sessenta horas semanais de trabalho.
Enfermeira do sexo feminino, vinte e seis anos de idade, solteira, vive
com sua família composta por três membros. Possui três anos de
formação pela Universidade Federal Fluminense, tendo também o mesmo
tempo de atuação na Enfermagem. É especialista em Enfermagem em
Saúde Pública e em Enfermagem Obstétrica e está cursando o Mestrado
em Enfermagem. Atua no Programa Cegonha Carioca há dois anos e sete
meses no módulo transporte, sendo este seu único vínculo empregatício,
com carga horária de trinta horas semanais.
Enfermeira do sexo feminino, trinta e nove anos de idade, solteira, sua
família é composta por duas pessoas. É graduada pela Universidade do
Estado do Rio de Janeiro/UERJ há quatorze anos e possui o mesmo tempo
de atuação. Especializou-se em Enfermagem obstétrica, atuando no
Programa Cegonha Carioca há cinco anos no módulo transporte e em uma
maternidade pública do Rio de Janeiro, perfazendo o total de sessenta
horas semanais de trabalho.
Enfermeira do sexo feminino, vinte e sete anos de idade, casada, vive com
mais dois membros de sua família. Graduou-se em Enfermagem há seis
anos pela Faculdade Souza Marques e possui cinco anos de atuação
profissional. Está cursando a especialização em Enfermagem Obstétrica.
Atua no Programa Cegonha Carioca há quatro anos no acolhimento de
uma maternidade pública, sendo este seu único vínculo empregatício,
totalizando trinta horas semanais de trabalho.
Enfermeira do sexo feminino, trinta e oito anos de idade, casada, sua
família é constituída por três pessoas. Graduada há doze anos pela
Universidade Gama Filho, sendo este também seu tempo de atuação na
Enfermagem. Possui especialização em saúde da mulher. Trabalha há
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NV 19

NV 20

nove meses no Programa Cegonha Carioca como Enfermeira generalista
do acolhimento de uma maternidade e atualmente só possui este vínculo
empregatício com o total de trinta horas semanais de trabalho.
Enfermeira do sexo feminino, trinta e oito anos de idade, divorciada, vive
com mais dois membros de sua família. Concluiu o curso de graduação
em Enfermagem há quatro anos pelo Centro Universitário Celso Lisboa,
tendo o mesmo tempo de atuação como Enfermeira. É especialista em
Enfermagem em Controle de Infecção Hospitalar e em Enfermagem
Obstétrica. Atua no Programa Cegonha Carioca desde a conclusão da
graduação, quando iniciou como Enfermeira do acolhimento e atualmente
está no módulo transporte como Enfermeira Socorrista. Possui um
segundo vínculo empregatício como Técnica de Enfermagem no serviço
de maternidade de um hospital público de outro município, perfazendo
um total de sessenta horas semanais de trabalho.
Enfermeira do sexo feminino, trinta anos de idade, solteira, sua família é
composta por cinco pessoas. Possui sete anos e seis meses de formação e
atuação na Enfermagem, sendo graduada pela Universidade Veiga de
Almeida. É especialista em Enfermagem Obstétrica pelo curso de
residência. Atua há quatro anos no Programa Cegonha Carioca como
Enfermeira Obstétrica do acolhimento de uma emergência de
maternidade, com o total de trinta horas semanais de carga horária de
trabalho.

Fonte: Formulários de caracterização das participantes.

Quadro 3 – Apresentação geral das participantes
Situação
Conjugal

Nº de
membros
na família

Tempo de
atuação

Outros
vínculos
empregatícios

Carga horária
total de
trabalho

Idade
(em anos)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

33
32
29
42
32
33
27
44
40
29
39
27
29
26
39
27
38
38

Solteira
Solteira
Solteira
Casada
Un.Estável
Divorciada
Casada
Divorciada
Solteira
Casada
Solteira
Casada
Solteira
Casada
Solteira
Solteira
Casada
Casada
Divorciada

06
04
07
06
02
03
03
02
01
03
02
03
03
02
03
02
03
03
02

Enfermeira Socorrista
Enfermeira Obstétrica
Enfermeira Generalista
Enfermeira Supervisora
Enfermeira Socorrista
Enfermeira Obstétrica
Enfermeira Obstétrica
Enfermeira Generalista
Enfermeira Generalista
Enfermeira Socorrista
Enfermeira Socorrista
Enfermeira Socorrista
Enfermeira Generalista
Enfermeira Obstétrica
Enfermeira Socorrista
Enfermeira Socorrista
Enfermeira Generalista
Enfermeira Generalista
Enfermeira Socorrista

08 anos
09 anos
05 anos
18 anos
07 anos
11 anos
04 anos
08 anos
18 anos
09 anos
06 anos
10 anos
03 anos
07 anos
03 anos
14 anos
05 anos
12 anos
04 anos

04 anos
09 anos
05 anos
18 anos
03 anos
10 anos
04 anos
06 anos
18 anos
09 anos
06 anos
10 anos
03 anos
06 anos
03 anos
14 anos
05 anos
12 anos
04 anos

02 anos
04 anos
04 meses
05 anos
03 anos
05 anos
03 anos
02 anos
05 anos
05 anos
4 anos
05 anos
09 meses
05 anos
02 anos
05 anos
04 anos
09 meses
04 anos

Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Não
Sim

30h
30h
30h
60h
50h
42h
60h
30h
72h
30h
60h
30h
60h
60h
30h
60h
30h
30h
60h

20

30

Solteira

05

Enfermeira Obstétrica

07 anos

07 anos

04 anos

Não

30h

Cargo atual

Tempo de
formação

Tempo de
atuação no
PCC

Narrativa

Fonte: Formulários de caracterização das participantes.
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O estudo contou com vinte participantes e todas se declararam do gênero feminino, a
idade variou entre vinte e sete a quarenta e quatro anos. Com relação ao estado civil, nove são
solteiras, sete casadas, três divorciadas e uma mantém uma união estável. Essas possuem
famílias variando entre apenas um (01) membro até sete (07) membros.
Tratando-se da função exercida no Programa Cegonha Carioca, nove (09) participantes
exercem o cargo de Enfermeira Socorrista/Generalista, estando alocadas nas ambulâncias do
módulo transporte. Outras onze participantes atuam no Acolhimento das emergências de
maternidades. Dessas, seis exercem o cargo de enfermeiras generalistas, quatro possuem
vínculo como enfermeiras obstétricas e uma depoente é supervisora do referido setor.
As enfermeiras entrevistadas estão distribuídas entre as Maternidades Municipais
Carmela Dutra e Alexander Fleming. No módulo transporte, a ambulância é tripulada por uma
enfermeira socorrista, de formação generalista. No acolhimento das maternidades, há uma
diferenciação entre os turnos: no plantão diurno, a equipe é formada por duas enfermeiras
obstétricas, uma enfermeira generalista e uma técnica de enfermagem; já no plantão noturno, o
número de enfermeiras obstétricas é reduzido, ficando apenas uma na equipe.
O tempo de formação variou entre três e dezoito anos e a maioria (16 participantes)
possui cinco anos ou mais de formação. A mesma variação de período (três a dezoito anos) foi
encontrada na atuação: dessas, quatorze (14) participantes possuem mais de cinco anos de
atuação, ou seja, abarcamos um grupo de narrativas heterogêneo no que diz respeito ao tempo
de atuação e vivência na enfermagem, com uma maioria de Enfermeiras que possui vasta
experiência ptofissional. É verificado também que as enfermeiras entrevistadas tiveram um
rápido ingresso no mercado de trabalho após a conclusão do curso de graduação, visto que
dezesseis (16) delas possuem o mesmo tempo de formação e de atuação.
Com relação à atuação no Programa Cegonha Carioca, o tempo de exercício profissional
variou entre quatro meses e cinco anos. Cabe lembrar que o PCC foi lançado em 2011,
totalizando cinco anos de existência no perído em que ocorreram as entrevistas. Nesse sentido,
há sete (07) profissionais que atuam desde sua implantação. Outras cinco (05) enfermeiras
atuam no PCC há 04 anos, duas (02) atuam há 03 anos, três (03) atuam há 02 anos e três (03)
atuam há menos de um ano.
Se tratando dos aspectos laborais, todas possuem vínculo empregatício como celetista
no Programa Cegonha Carioca, sendo contratadas através de uma Organização Social em
Saúde, que o gerencia e o operacionaliza, com carga horária de 30 horas semanais. Dez
participantes do estudo possuem um segundo vínculo empregatício: seis depoentes possuem
vínculo empregatício no regime celetista, exercendo atividades em unidades hospitalares e no

69

ensino de enfermagem. Quatro são funcionárias públicas estatutárias em seu segundo vínculo,
atuando pela Prefeitura do Rio de Janeiro em maternidades e totalizando, assim, a carga horária
semanal de 60 horas.
No que diz respeito à carga horária total de trabalho, dez (10) relataram trabalhar 30h
semanais, o que representa as participantes que trabalham em um único vínculo, nesse caso o
Programa Cegonha Carioca. Entre as que possuem mais de um vínculo o tempo total trabalhado
na semana variou entre 42h e 72h.
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Quadro 4 – Formação e qualificação profissional das participantes
Narra-

Instituição onde

tivas

se graduou

Pós-graduação
Lato sensu

Strictu sensu

Capacitações

Aperfeiçoamento

Saúde da mulher

Parto e nascimento

01

UNISUAM

Sim – Enfermagem
Obstétrica

Não

Não respondeu

Não respondeu

Não respondeu

02

UNIRIO

Sim – Enfermagem
Obstétrica e Res. Em
Banco de Leite Humano

Não

Não respondeu

Não respondeu

Não respondeu

03

UFJF

Sim – Res. em Clínica
Cirúrgica e Enfermagem
Obstétrica

Sim –
Mestrado em
andamento

Sim –
Aleitamento
Materno

Sim

Sim

04

UNIRIO

Sim

Não

Não respondeu

Mulher na ESF

Amamentação e
Capacitação da visita
Cegonha

05

Universidade
Estácio de Sá

Sim – Enfermagem
Obstétrica

Não

Não respondeu

Não

Não

06

Universidade
Gama Filho

Sim- Res. Enfermagem
Obstétrica

Não

Não respondeu

Não respondeu

Sim

07

UNIRIO

Sim - Res. Enfermagem
Obstétrica; Enfermagem
Neonatal

Não

Não respondeu

Sim

Sim

08

UNIVERSO

Sim – Enfermagem em
UTI; Enfermagem
obstétrica (em andamento)

Não

Não respondeu

Sim

Sim
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09

UFF

Sim – Enfermagem em
CTI; Enfermagem
obstétrica (em andamento)

Não

Formação
Pedagógica

Sim

Sim

10

Centro
Universitário
Celso Lisboa

Sim –Enfermagem
obstétrica (em andamento)

Não

Não respondeu

Não respondeu

Não respondeu

11

UFRJ

Sim – Vigilância em
Saúde; Controle de
Infecção Hospitalar;
Enfermagem obstétrica
(em andamento)

SimMestrado em
Enfermagem

Não

Sim

Sim

12

Centro
Universitário
Celso Lisboa

Sim - Enfermagem
obstétrica (em andamento)

Não

Não

Sim

Sim

13

UERJ

Sim – Res. Enfermagem
obstétrica

Não

Não respondeu

Sim

Sim

14

Universidade
Sim - Res. Enfermagem
Veiga de Almeida obstétrica; Enfermagem
Neonatal

Não

PROENF –
Materno
Infantil

Sim

Sim

15

UFF

Sim – Enfermagem em
Saúde Pública;
Enfermagem obstétrica;

Sim –
Mestrado em
andamento

Não respondeu

Sim

Sim

16

UERJ

Sim - Enfermagem
Não
obstétrica; Enfermagem do
Trabalho

Não

Sim

Sim
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17

Faculdade Souza
Marques

Sim - Enfermagem do
Trabalho; Enfermagem
obstétrica (em andamento)

Sim –
mestrado em
andamento

Não respondeu

Sim

Sim

18

Universidade
Gama Filho

Sim – Saúde da Mulher

Não

Enfermagem
em Atenção
Básica

Sim

Sim

19

Centro
Universitário
Celso Lisboa

Sim – Enfermagem
Obstétrica; Controle de
Infecção Hospitalar;
Gestão.

Não

Atendimento
Pré-hospitalar
na gestação

Sim

Sim

20

Universidade
Sim - Res. Enfermagem
Veiga de Almeida obstétrica;

Não

Não respondeu

Sim

Sim

Fonte: Formulários de caracterização das participantes.
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Com relação à formação das participantes, o quadro aponta que onze (11) enfermeiras
se graduaram em Instituições de Ensino Superior Privadas e as outras nove (09) se graduaram
em Instituições de Ensino Públicas. Tal fato evidencia a realidade do ensino superior de
enfermagem no Rio de Janeiro, com o crescimento do número de cursos de enfermagem abertos
pela iniciativa privada.
Das vinte participantes, dezoito informaram possuir curso de pós-graduação lato sensu
concluído e as outras duas estão cursando a pós-graduação. Tratando-se da área na qual as
entrevistadas cursaram ou estão cursando a especialização, destaca-se a Enfermagem
Obstétrica.
Com relação à formação acadêmica em pós-graduação strictu-sensu, duas informaram
estar cursando o mestrado e uma já possui o título de mestre. Em se tratando do título de
Enfermeira Obstétrica, treze participantes já o possuem e as outras seis estão cursando a
especialização, o que demonstra a necessidade do profissional de se especializar a fim de se
manter no mercado de trabalho.
Acreditamos que a estratégia de conhecer a narrativa de vida e o percurso de vida de
cada participante transcende os limites da atuação profissional no Programa Cegonha Carioca,
proporcionando a visão do todo e compreendendo as vivências fundamentais e diversificadas
na construção de fatos e acontecimentos do Programa no Rio de Janeiro.

4.3. Coleta das Narrativas de Vida
Bertaux (2010) destaca que o recolhimento das narrativas se inicia com o
estabelecimento de um clima favorável para uma boa condução da entrevista. Isso requer a
obtenção de uma identidade pelo pesquisador e sua aproximação com o cenário e os
participantes. Reis et al (2012) definem como preparo do pesquisador esta intenção inicial de
"conhecer o terreno", devendo realizar uma escuta inicial com o objetivo de estabelecer vínculo
com o indivíduo e, posteriormente, orientar o relato com um caráter mais analítico. Essa
formação de vínculo torna-se fundamental e sua ausência pode ser uma dificuldade encontrada
no momento da realização da entrevista. Nesse sentido, minha atuação como Enfermeira do
Programa Cegonha Carioca trouxe familiaridade ao cotidiano das participantes e foi a porta de
entrada a este mundo social.
A técnica utilizada para a coleta das narrativas de vida foi a entrevista aberta com a
seguinte pergunta norteadora “Fale-me a respeito de sua história de vida que tenha relação
com a atenção ao parto e nascimento no Programa Cegonha Carioca”.
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Os assuntos abordados pelas participantes não obedeceram a uma sequência rígida e
foram determinados pelas próprias preocupações e ênfases que os entrevistados deram aos
assuntos. Como estratégia de auxílio à entrevista, para enfoque dos assuntos atinentes ao objeto
de pesquisa, utilizou-se um roteiro que é definido, por Bertaux (2010), como um “filtro”
(apêndice 2).
Com a utilização do “filtro”, o pesquisador informou seus interesses de conhecimento
no momento de seu primeiro contato com o participante, promovendo um contrato de entrevista.
As dúvidas das depoentes quanto à sua participação foram esclarecidas pela pesquisadora. Esse
pacto entre o participante e o pesquisador auxilia a filtrar, orientar e predeterminar a entrevista,
cabendo ao participante a decisão de falar ou não sobre o assunto em questão. (BERTAUX,
2010)
A interferência do pesquisador se limitou ao mínimo indispensável, o material obtido
teve sua ordem cronológica e distribuição no tempo dadas pelo narrador. O pesquisador que
utiliza a história de vida deve sempre ter em mente que quem está na posição de comando é o
participante, que deve falar o que é importante para si (RIBEIRO E SANTOS, 2000).
Como auxílio à coleta de dados, foi utilizada a gravação de áudio para as entrevistas
que, segundo Santos e Santos (2008), é uma técnica fundamental que permitiu ao entrevistador
prestar mais atenção ao depoimento cedido, além de preservar e registrar todos os detalhes da
fala dos depoentes. Com as gravações de áudio, os conteúdos dos relatos foram transcritos,
iniciando sua análise desde o momento de sua compilação.
Sem haver a necessidade de um número de participantes pré-determinado, a coleta das
narrativas se encerra à medida que o pesquisador percebe recorrências em seu percurso,
chegando ao ponto de saturação, quando as entrevistas não trazem mais valor agregado ao
conhecimento sociológico do objeto social. Não significa que ouvir o participante não seja
importante, mas, normalmente, não possui mais eventos que sejam contados como algo de novo
(BERTAUX, 2010).

4.4. Tratamento e Análise das Narrativas de Vida
A análise das narrativas se desenvolveu simultaneamente à coleta dos dados, sendo os
resultados analíticos das primeiras entrevistas retomados no roteiro das entrevistas posteriores,
havendo a consolidação do modelo pela comparação das narrativas entre si e umas com as
outras, constituindo-se por um processo dinâmico para extrair as significações pertinentes à
atenção ao parto e nascimento no Programa Cegonha Carioca, o que adquire o status de indícios
(BERTAUX, 2010).
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O mesmo autor acrescenta que os primeiros relatos obtidos são essenciais para que o
pesquisador compreenda uma parte da realidade até então desconhecida da atenção ao parto no
Programa Cegonha Carioca. Essa fase designada de exploratória teve como objetivo a
construção e desconstrução de conhecimento. O início precoce da análise facilitou a escolha
das pessoas a serem entrevistadas posteriormente.
O processo analítico respeitou as realidades construídas pelos participantes, chegando
ao nível de totalização subjetiva das experiências vividas, que não foi composta somente pelas
lembranças, mas também pelos resultados de suas perspectivas, reflexões, interpretações e
avaliações retrospectivas, caracterizada pelo processo de diacronia. Durante a análise, foram
observados momentos durante as entrevistas em que o depoente não deu informações sobre um
determinado assunto, esqueceu-se ou simplesmente preferiu não levantá-lo. Bertaux (2010)
descreve tal fato como “zonas brancas”.
Com o objetivo de explicitar as informações e significações pertinentes, iniciamos a
análise compreensiva, em que as significações originadas pelos diferentes horizontes levaram
às representações de relações. Um dos desafios centrais da análise compreensiva consistiu em
identificar as palavras que remeteram a um mecanismo social que marcou a experiência de vida,
considerando-as como indícios a fim de descobrir suas diversas siginificações (BERTAUX,
2010).
Bertaux (2010), em sua obra, buscou uma tentativa de classificação das narrativas por
níveis de significação das relações intersubjetivas fortes, estabelecidas naturalmente entre
pessoas ligadas entre si e construídas pelos próprios atores, compreendendo a estruturação
inicial da personalidade do participante, a fim de que se entendam e contextualizem as
narrativas, as aprendizagens culturais e profissionais que sustentam as suas ações e práticas no
modo de atuar como enfermeira/gestor e as transformações psíquicas posteriores como
movimento desencadeador de suas relações sociais.
Na tentativa de atingir os níveis de significações referidos, tivemos a procura de indícios
que as narrativas de vida continham, o que diz respeito não só aos acontecimentos, mas também
apareceram através de palavras ditas pelo participante ou em pistas de assuntos ligados ao
objeto de estudo que levaram ao aprofundamento do acontecimento narrado. Nesse sentido,
identificamos 87 unidades temáticas a partir da análise compreensiva das entrevistas, são elas:
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Quadro 5 - Distribuição das Unidades Temáticas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Classificação de risco
Ambulância/módulo transporte
Acolhimento
Emergência de maternidades
Pré-natal
Logística do atendimento por ambulância
Parto na Admissão
Peregrinação de gestantes
Influência do PCC no parto
Visita do PCC à maternidade
Conhecimento prévio do ambiente da
maternidade
Facilitação do acesso no PCC
Crescimento do PCC
Organização do sistema através do PCC
Credibilidade do PCC
Padronização do atendimento
Maternidade (Instituição)
Tempo de atendimento
Menor tempo de espera
Obstetrícia
Atuação médica
Liberdade de atuação
Espaço de atuação
Residência/especialização em enfermagem obst.
PCC como divisor de águas
Parto humanizado
Mudança profissional
Novo modelo de obstetrícia
Estabelecimento de protocolos
Mudança de paradigma
Acompanhante da gestante
Resistência médica
Restrição ao protocolo
Limitações do espaço no acolhimento
Desafios na organização do acolhimento
Acolhimento como triagem
Violência Obstétrica
Segurança da gestante durante o atendimento
Identificação de situação de risco
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Qualificação do atendimento
Orientação às mulheres
Redução do risco de complicações
Acolher/acolhida à gestante
Escuta à mulher
Parto normal
Empatia no atendimento
Valorização da queixa da mulher
Respeito à mulher
Humanização
Interação com a gestante
Conquista da confiança da gestante
Informações que a gestante detém
Integralidade no atendimento
Enfermeira/Enfermagem
Trabalho de parto
Atendimento da Enfermeira
Parto
Cuidado
Gestante
Toque vaginal
Avaliação da enfermeira
Firmeza e destreza durante o atendimento
Autonomia profissional
Habilidades desenvolvidas
Sala de parto
Crescimento profissional
Experiência profissional
Treinamento/Capacitação profissional
Segurança do profissional na execução do
atendimento
Enfermeira como formadora de opinião
Enfermeira como multiplicadora da informação
Situação de emergência
Olhar diferenciado da enfermeira
Resolutividade no atendimento da enfermeira
Resposabilidade da enfermeira
Respaldo Profissional
Assistência ao parto
Reconhecimento da enfermeira
Prazer de atuar na obstetrícia
Enfermeira/Enfermagem Obstétrica
Complicações na gestação
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82
83
84
85
86
87

Nervosismo no início da atuação no PCC
Dificuldades em realizar o toque vaginal
Dificuldades encontradas durante o atendimento
Violência contra a enfermeira
Sentimentos e temores da mulher acerca do parto
Dor da maternidade
Em sequência aos aspectos analíticos do método, passamos à análise comparativa. Essa

foi iniciada a partir da coleta da segunda entrevista e se constituiu pela confrontação dos dados
recolhidos nas diferentes narrativas, na busca por recorrências de situações e ações que se
assemelham (Apêndice III), como já descrito na etapa de coleta das narrativas. Lembrando que
tais recorrências apontam o momento de saturação, o que nos permitirá considerar a etapa de
coleta (e análise concomitante) das narrativas interinamente terminada (BERTAUX, 2010).
A comparação das narrativas auxiliou na identificação de traços comuns nos percursos
de vida dos participantes, possibilitando então a classificação dos mesmos e a construção
progressiva de um modelo de interpretação dos fenômenos observados. As unidades temáticas
foram destacadas por cores, de acordo com a relação entre os temas, e chegamos a 6
grupamentos dos assuntos emergentes por aproximação.
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Quadro 6 – Distribuição das unidades temáticas por grupamentos
87 UNIDADES TEMÁTICAS
1º Grupamento: Organização e Influências Situacionais do
1 2 3 4 5 6 7 8
PCC
x x x
x x x
1 Classificação de risco
x x
x x
x x
2 Ambulância/módulo transporte
x x x
x x x
3 Acolhimento
x
x
4 Emergência de maternidades
x x
5 Pré-natal

6
7
8
9
10

Logística do atendimento por ambulância
x
Parto na Admissão
x
Peregrinação de gestantes
x x
Influência do PCC no parto
x
Visita do PCC à maternidade
x
Conhecimento prévio do ambiente da
11
maternidade
12 Facilitação do acesso no PCC
x
13 Crescimento do PCC
x
14 Organização do sistema através do PCC
x
15 Credibilidade do PCC
x
16 Padronização do atendimento
x
17 Maternidade (Instituição)
x x
18 Tempo de atendimento
x
19 Menor tempo de espera
x
2º Grupamento: Mudança profissional na transição de
1 2 3 4 5 6
modelo obstétrico

RECORRÊNCIAS NAS NARRATIVAS
9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

x

x
x
x

x

x
x

x

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x

Total de
Recorrência
11
14
15
4
7
1
2
3
1
3
1

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7 8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2
1
1
1
2
11
2
1
Total de
Recorrência
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Especialidade Obstetrícia
Atuação médica
Liberdade de atuação
Espaço de atuação
Residência/especialização em enfermagem obst.
PCC como divisor de águas
Parto humanizado
Mudança profissional
Novo modelo de obstetrícia
Estabelecimento de protocolos
Mudança de paradigma
Acompanhante da gestante

3º Grupamento: Dificuldades e Influências Interpessoais
na Transição do Modelo Obstétrico

32
33
34
35
36
37

Resistência médica
Restrição ao protocolo
Limitações do espaço no acolhimento
Desafios na organização do acolhimento
Acolhimento como triagem
Violência Obstétrica

x
x
x
x
x

x x
x

x x
x x x

Segurança da gestante durante o atendimento
Identificação de situação de risco
Qualificação do atendimento
Orientação às mulheres

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

14
12
2
2
9
3
1
1
2
1
3
2

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
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x
x
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x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

9

x
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x
x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

Total de
Recorrência

3
2
1
1
1
4

x

4º Grupamento: Benefícios percebidos com a atuação da 1 2 3 4 5 6 7 8
Enfermeira no PCC

38
39
40
41

x

x

x

x

Total de
Recorrência

3
2
2
9
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Redução do risco de complicações
Acolher/acolhida à gestante
Escuta à mulher
Parto normal
Empatia no atendimento
Valorização da queixa da mulher
Respeito à mulher
Humanização
Interação com a gestante
Conquista da confiança da gestante
Informações que a gestante detém
Integralidade no atendimento

5º Grupamento: Eficácia da atuação da Enfermeira no
PCC

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Enfermeira/Enfermagem
Trabalho de parto
Atendimento da Enfermeira
Parto
Cuidado
Gestante
Toque vaginal
Avaliação da enfermeira
Firmeza e destreza durante o atendimento
Autonomia profissional
Habilidades desenvolvidas
Sala de parto

x

x
x

x
x x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

x
x

x

1 2 3 4 5 6 7 8
x x
x
x x
x x
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x

x
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x
x
x
x
x
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x
x

x

x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

4
5
3
2
1
1
2
4
1
3
1
2
Total de
Recorrência
15
9
18
16
3
16
5
6
1
12
1
8
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66 Crescimento profissional
67 Experiência profissional
68 Treinamento/Capacitação profissional
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Segurança do profissional na execução do
atendimento
Enfermeira como formadora de opinião
Enfermeira como multiplicadora da informação
Situação de emergência
Olhar diferenciado da enfermeira
Resolutividade no atendimento da enfermeira
Responsabilidade da enfermeira
Respaldo Profissional
Assistência ao parto
Reconhecimento da enfermeira
Prazer de atuar na obstetrícia
Enfermeira/Enfermagem Obstétrica
6º Grupamento: Barreiras percebidas na atuação da
Enfermeira

81
82
83
84
85
86
87

Complicações na gestação
Nervosismo no início da atuação no PCC
Dificuldades em realizar o toque vaginal
Dificuldades encontradas durante o atendimento
Violência contra a enfermeira
Sentimentos e temores da mulher acerca do parto
Dor da maternidade

x
x
x x x

x x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x
x
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1
3
1
6
3
3
2
4
3
5
16
Total de
Recorrência

1
3
1
2
1
2
1
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Sendo assim, seguindo os passos determinados por Bertaux (2010), atingimos os
resultados, com categorias formuladas, analisadas e fundamentadas a partir das diretrizes
políticas de saúde na atenção ao parto e nascimento no Programa Cegonha Carioca e do
Modelo Promocional de Saúde de Nola Pender como referencial teórico.
A partir dos grupamentos formados, foi possível chegar a duas categorias de
análise, conforme o quadro abaixo:
Quadro 7 –Síntese das narrativas de vida através de grupamentos
GRUPAMENTOS

CATEGORIAS

1º Grupamento: Organização e Influências
Situacionais do PCC
2º Grupamento: Mudança profissional na transição
de modelo obstétrico

1ª Categoria: Panorama da assistência
obstétrica no Rio de Janeiro - um modelo
em transição na atenção ao parto

3º Grupamento: Dificuldades e Influências
Interpessoais na Transição do Modelo Obstétrico
4º Grupamento: Benefícios percebidos com a
atuação da Enfermeira no PCC
5º Grupamento: Eficácia da atuação da Enfermeira no
PCC

2ª Categoria: Atuação da Enfermeira na
perspectiva promocional de saúde: fatores e
influências para a maternidade segura

6º Grupamento: Barreiras percebidas na atuação da
Enfermeira

4.5. Aspectos Éticos
O presente estudo foi registrado na Plataforma Brasil e aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery e do Instituto de Atenção à
Saúde São Francisco de Assis, da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(CEP/EEAN/HESFA/UFRJ), CAAE nº 55254116.3.0000.5238, e da Secretaria
Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS/RJ), CAAE nº 55254116.3.3001.5279. Para
tanto, foi solicitada também a autorização dos gestores das unidades, cenários da
pesquisa.
Os riscos deste estudo foram relacionados à possibilidade de danos à dimensão
emocional, a partir da evocação pelos participantes de momentos dramáticos e de fatos
vividos que pudessem reportar a situações de desconforto e/ou de dificuldades vividas, o
que não ocorreu. Caso fosse necessária a administração do inesperado, conforme
definido por Bertaux (2010), faríamos a interrupção da entrevista e o desligamento do
gravador, até que se tivesse o reestabelecimento emocional do participante, com a
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retomada ou não da entrevista. Todas as participantes foram tratadas de forma
confidencial e anônima, resguardando suas identidades com a utilização de pseudônimos
durante todas as etapas da pesquisa.
Vale ressaltar que os riscos se justificaram pelos benefícios da mesma, sendo
estes relacionados ao aumento do conhecimento científico para a área de enfermagem e
enfermagem obstétrica, a contribuição para aperfeiçoamento das políticas públicas de
saúde e, por consequência, a melhoria da assistência de enfermagem prestada às mulheres
e a todos os usuários do Sistema Único de Saúde.
A fim de manter a confiabilidade do estudo, foi elaborado um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) fornecido aos participantes da pesquisa em
duas vias, ficando uma cópia com o indivíduo e a outra com o pesquisador, obedecendo
as normas estabelecidas pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466, de 12 de
dezembro de 2012, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, referenciais da bioética,
tais como autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade, dentre outros,
visando assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa,
à comunidade científica e ao Estado.
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Conforme a proposta de análise das narrativas foram construidas duas categorias
principais, sendo a primeira desenvolvida em esferas de subcategorias, como apresentado
a seguir: 5.1) Panorama da assistência obstétrica no Rio de Janeiro - um modelo em
transição na atenção ao parto: a) Caracterização de um modelo tecnocrata de assistência
obstétrica na atenção ao parto; b) Caracterização de um modelo de assistência obstétrica
em transição; c) Barreiras percebidas para uma transição de modelo obstétrico; d) A
formação de Enfermeiras obstétricas: benefício percebido para uma transição de modelo.
5.2) Atuação da Enfermeira na perspectiva promocional de saúde: fatores e influências
para a maternidade segura.

5.1. PANORAMA DA ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA NO RIO DE
JANEIRO - UM MODELO EM TRANSIÇÃO NA ATENÇÃO AO PARTO
O desenvolvimento industrial e tecnológico vivido pela sociedade concebeu
implicações na assistência ao parto e na forma de nascer, com a manutenção de rotinas
institucionais de procedimentos obstétricos com pouco ou nenhum embasamento
científico e predominância da hegemonia médica na atenção obstétrica. Além disso,
observam-se movimentos contrários ao modelo dominante, com a busca pela
humanização do parto.
Sendo assim, recorremos a Davis-Floyd (2000) que caracteriza três paradigmas
de atendimento obstétrico co-existentes na cultura ocidental, a saber: modelo
tecnocrático, modelo humanizado e modelo holístico. Cada um destes possui elementos
que caracterizam suas crenças e são reproduzidos na atenção ao parto no Brasil, em geral,
e no Rio de Janeiro, em particular.
Nesse sentido, tomamos como ponto de partida do entendimento a vigência de um
imperioso modelo assistencial historicamente tecnocrático, que vem experenciando
mudanças por forças de movimentos sociais e de mulheres, aqui identificadas como
“transição”, e incentivo governamental através de políticas e normativas voltadas à
assistência obstétrica. A presente dinâmica nos modelos de atenção obstétrica é refletida
na atenção ao parto e na atuação da Enfermeira, conforme apresentaremos nas
subcategorias a seguir.
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5.1.a) Caracterização de um modelo tecnocrata de assistência obstétrica na
atenção ao parto
A assistência obstétrica vem sendo construída historicamente como uma prática
milenar. Na maior parte do século XX, verifica-se a instalação de uma assistência com
influências situacionais voltadas à atuação centrada no profissional médico, em que a
atenção ao parto se organiza com características estritamente intervencionistas,
medicamentosa e hospitalocêntrica. Até as décadas de 40 e 50, a situação dos nascimentos
era, na sua maioria, no domicilio. A partir de então, uma enorme mudança ocorreu e os
partos passaram a ter lugar nos ambientes hospitalares (SENA ET AL, 2012). Esta
situação configurou-se como um paradigma tecnocrático, entendendo-o como uma
ideologia de progresso tecnológico com ações mecanicistas centradas no profissional.
Destacam-se fatos ocorridos na década de 1980, um período de profunda mudança do
ponto de vista de propostas governamentais (MS, PAISM, 1984 e BRASIL, CF, 1988),
como serão descritas na caraterização do modelo de assistência obstétrica.
Na prática profissional, há registro de enfermeiras participantes desta pesquisa
cujos relatos descrevem o cenário da assistência obstétrica no modelo tecnocrata como
um processo de muito incômodo e de maus-tratos às mulheres no momento do parto,
devido à incitação da violência obstétrica e o desrespeito à mulher, o que ilustra esse
modelo, conforme narrativa a seguir:
Em relação ao parto, sempre muito me incomodava a sala de parto. “Muita
gritaria, profissionais batendo na perna da paciente, mandando calar a boca,
dizendo que ela está gritando demais, ‘fala baixo, fica calada”, realizando
manobra de Kristeller, isso sempre me incomodou muito (NV 10).

Na visão tecnocrática, o parto e nascimento são considerados problemas médicos
e, nesse processo, todas as gestações são potencialmente patológicas, até que se prove o
contrário. O corpo da mulher é encarado como uma máquina complexa que só pode ser
entendida por meio do método científico, que separa as partes do todo e ignora os desejos
e sentimentos, como é descrita predominantemente na literatura médica. A mulher
também é vista como incapaz de compreender as nuances médicas e científicas
envolvidas nas decisões sobre ela e das quais a mesma é excluída, conforme evidenciado
em rotinas e procedimentos de intervenção médica obstétrica definidos nos Programas
Nacionais de Saúde Materno-infantil da época (BRASIL, 2014; TYRRELL, PNSMI,
1973, 1974, 1978).
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A afirmação médica de que a tecnologia é muito importante e base deste modelo
na atenção à mulher na reprodução/maternidade se baseia no fato de que, para aumentar
a eficiência de uma máquina imperfeita, ou seja, neste caso o corpo da mulher, são
necessárias várias outras máquinas. Em consequência, várias tecnologias sofisticadas são
utilizadas sem a devida avaliação de sua real necessidade e eficácia e, principalmente,
sobre a sua segurança (BRASIL, 2014). O modelo evidenciado no relato descrito
anteriormente desfavorece a qualidade da atenção e da humanização do cuidado no parto
e nascimento, quando fica evidenciado o desrespeito à autonomia da mulher nesse
processo.
No período apresentado, a Enfermagem avançou com a sua primeira
regulamentação do exercício profissional, sancionada pela Lei Federal nº 2.604 de 19558,
atualizada na década de 80 por força da Lei Federal nº 7498/86 e regulamentada pelo
Decreto Lei nº 94.406/87. Esta regulamentação em vigor determina o papel da enfermeira,
como integrante da equipe de saúde, na assistência de enfermagem à mulher gestante,
parturiente, puérpera e ao recém-nascido; acompanhamento da evolução e do trabalho
de parto; execução e assistência obstétrica em situação de emergência e excução do
parto sem distócia.
Na década dos anos 80, o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher
(MS, PAISM, 1984) representou um marco inicial para uma transição do modelo
tecnocrata de assistência materno-infantil para um modelo de integralidade das ações
voltadas à mulher, não apenas durante a maternidade, com enfoque epidemiológico na
redução da morbi-mortalidade de mulheres, ampliando o tratamento das causas
obstétricas diretas (hemorragia, infecções e aborto) às causas obstétricas indiretas
(doenças cardio vasculares, câncer cérvico-uterino e de mama, acidentes externos e
violência, doenças respiratorias e doenças infecto-parasitárias). Tyrrell e Carvalho (1994)
já destacavam o caráter mais político-social do que técnico do PAISM ao abranger ações
clínicas ginecológicas relevantes da condição feminina. Daí as dificuldades em sua
implantação por problemas de ordem conceitual/programática, gerencial e financeira.
Em 1988, a Constituição Brasileira estabeleceu, como princípios e diretrizes para
o SUS, a universalidade, integralidade, equidade, descentralização, regionalização e a
participação social. Tais fundamentos serviram como base nos documentos posteriores
para efetivação de um modelo obstétrico voltado à produção de ações integrais de saúde,
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Primeira Lei de regulamentação do exercício profissional de Enfermagem.
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em função das necessidades das mulheres de um parto seguro e humanizado e da
construção e sustentação de redes perinatais. Nesse movimento, denominado de
sanitarista e político-social, ficou garantido, no artigo 196, o direito de todos à saúde e o
dever do Estado em assegurá-la por meio de políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. (BRASIL, ART. 196, CF,
1988).
Mesmo com a definição de saúde como direito universal, a criação do SUS e sua
regulamentação pela lei nº 8080/1990, a inserção da participação popular e controle social
foram legitimados pela Lei nº 8.142/1990, em que algumas influências, como a
desarticulação entre a atenção à mulher no pré-natal e o parto, a peregrinação das
mulheres para internação nas maternidades e o uso rotineiro da episiotomia e da ocitocina,
continuaram a reafirmar um modelo imperativo de intervenção médica na atenção
obstétrica. Ainda permaneceu uma organização do modelo intervencionista centrado na
atuação do profissional médico, no qual surgem movimentos de alguns profissionais
médicos e de enfermagem para uma organização de um modelo diferenciado na
perspectiva humanística e de cidadania.
O modelo tecnocrata ainda presente na atenção obstétrica, evidenciado nas
narrativas e constatado em estudos, é considerado, à luz do Modelo Promocional de
Saúde, uma conduta prévia a ser modificada para alcançar, como resultado, um
comportamento promotor de saúde. Como conduta prévia, o modelo envolve fatores
determinantes para a mudança, dos quais destacamos as leis e políticas públicas que
suscitam uma transição de modelo obstétrico no Brasil.

5.1.b) Caracterização de um modelo de assistência obstétrica em transição
Nessa situação, surgem a conotação e os pressupostos conceituais e programáticos
que focam no mundo a necessidade urgente de que os governos zelem pela maternidade
segura. Isto se deu em 1987, quando a Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou o
Projeto Maternidade Segura (sem risco) em Nairobi/Quênia, preconizando uma
assistência ao parto menos intervencionista e mais humanizada. Tal inicitativa teve o
objetivo de conscientizar, alertar a comunidade internacional sobre esta tragédia
silenciosa e mobilizar esforços e recursos em nome das mulheres, os quais passaram a ser
adotados pelas nações membros da OMS com o objetivo de determinar planos de ação
para diminuir a mortalidade materna e da infância.
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Em 1996, essa mesma Organização publicou um conjunto de recomendações para
o que deve ser e o que não deve ser a atenção ao parto, tomando como base as evidências
científicas. Esse documento, conhecido com a denominação de “boas práticas de atenção
ao parto e ao nascimento”, classificou as intervenções em quatro categorias, a saber:
Categoria A – práticas demonstradamente úteis e que devem ser estimuladas; Categoria
B – práticas claramente prejudiciais ou ineficazes e que devem ser eliminadas; Categoria
C – práticas sem evidências suficientes para apoiar uma recomendação clara e que devem
ser utilizadas com cautela, até que mais pesquisas esclareçam a questão, e Categoria D –
práticas frequentemente utilizadas de modo inadequado, motivando a organização de um
modelo de transição na assistência obstétrica com base na integralidade das ações (WHO,
1996).
Essa orientação, internacional e nacional, repercutiu no país com a necessidade de
identificação pelos profissionais de saúde das práticas benéficas e prejudiciais na atenção
ao parto. No entanto, muitas práticas desfavoráveis apontadas há mais de 20 anos pela
OMS ainda são observadas nos serviços de maternidade. A incorporação das boas práticas
no processo de trabalho de assistência pela enfermeira obstétrica foi um dos motivos para
que essa ocupasse espaços na assistência ao parto hospitalar na direção de uma
organização de um modelo de transição. O conhecimento de novas tecnologias na atenção
ao parto influenciou a prática da enfermagem a buscar exercer um atendimento
diferenciado, com a inserção de tecnologias não invasivas para o alívio da dor em meio a
um modelo ainda altamente medicalizado. Tal fato, inicialmente, causou estranheza para
a equipe de saúde e, como relatado pela enfermeira NV19, um cuidado que envolvia
corpo, mente e espírito começou a ser relacionado a rituais religiosos e de bruxaria.
Tinha uma enfermeira que trabalhava na Fleming, que era uma das tops da
obstetrícia, ela passou a me ensinar alguns métodos não invasivos, eu passei a
utilizar isso dentro dessa maternidade que eu trabalhava. Então às vezes por
aplicar essas técnicas a gente acabava sendo chamada de bruxa, a gente tinha
um atendimento diferenciado (NV19).

A implementação de boas práticas e o incentivo às tecnologias não-invasivas de
cuidado de enfermagem colocaram à disposição das usuárias um conhecimento
profissional específico, caracterizado por ser essencialmente relacional e derivado de um
saber estruturado da enfermeira. Concordamos com Vargens et al (2017) que as
tecnologias não-invasivas de cuidado de enfermagem obstétrica serviram como estratégia
para a desmedicalização e humanização da atenção ao parto.
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Torres, Santos e Vargas (2008) destacam a integração entre saberes populares e
de diversas disciplinas na construção do cuidado humanizado. Por ter como instrumentos
básicos os corpos, esse proporciona conforto e autonomia ao incentivar as mulheres a
reconhecer e desenvolver suas próprias habilidades, resgatando sua autonomia. A
inserção de tecnologias não-invasivas exerce tal integração na construção do cuidado,
sendo identificada como um benefício percebido que produz uma conduta de saúde.
A fim de reorganizar a assistência obstétrica desde o pré-natal, o Ministério da
Saúde instituiu e publicou, em 2000, o Programa de Humanização no Pré-Natal e
Nascimento (MS, PHPN, 2000), assegurando, de forma oficial, o acesso das mulheres a
um atendimento digno e de qualidade no decorrer da gestação, parto e puerpério,
garantindo a vinculação a uma maternidade no que tange aos aspectos organizativos da
atenção obstétrica no Brasil, carecendo ainda de avanços no que diz respeito à conduta
humanizada dos profissionais de saúde e de enfermagem.
Ainda no contexto das políticas públicas de saúde, destacamos a Política Nacional
de Atenção Integral à Saúde da Mulher, de 2004, que ratificou o incentivo à humanização
e à qualidade do atendimento, além do que tratava o PAISM, trazendo questões ainda
pendentes na atenção à saúde das mulheres na perspectiva da linha de cuidados,
humanização da assistência e da questão de gênero. Com a humanização em voga e
declarada nos documentos oficiais governamentais, a Enfermeira na atenção obstétrica
começa a ganhar espaço de atuação ampliada. A proposta do Pacto Nacional para a
Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, firmado em março de 2004, também
evidenciou a necessidade de um profissional com perfil modificado, com competência
técnica e compromisso de oferecer à clientela um espaço para o diálogo.
A conjuntura do discurso oficial foi declarada em normativas como a Lei Federal
nº11.108/2005, que garante às parturientes o direito à presença de acompanhante durante
o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde –
SUS, e e regulamentou a atuação de Enfermeiras na Assistência à Mulher no Ciclo
Gravídico Puerperal, pela Resolução COFEN nº 223/1999. As normativas no âmbito
social e profissional são verificadas, de acordo com Pender (2015), como fatores
socioculturais e influenciadores do processo de transição de modelo de atenção obstétrica.
O modelo holístico na atenção à mulher e ao recém-nascido passa a encarar saúde
como uma solução e não mais como um problema do novo modelo. Conforme descrito
no Caderno de Humanização do Parto e do Nascimento (Brasil, 2014), a concepção de
um modelo holístico orientou para a atenção integral à pessoa e não apenas à doença,
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sendo o nascimento um evento biológico – anatômico, psicológico e bioquímico – que
está integrado a componentes mentais e espirituais, ou seja, é por natureza um evento
feminino, intuitivo, sexual e espiritual.
No contexto da assistência obstétrica como evento social, o modelo tem profundas
implicações para a sociedade como um todo, devido à sua visão da vida reprodutiva, da
posição da mulher perante as relações familiares, socialização e construção de sua
personalidade, passando a focar a assistência não mais centrada no profissional, e sim no
protagonismo das mulheres. Assim, determinantes como as crenças religiosas exerceram
fundamental influência no modus operandi de como as pessoas veem esse processo,
determinando uma revisão quanto ao uso adequado de tecnologias duras, focalizando a
utilização de tecnologias leves e leve-duras (BRASIL, 2014).
Desse modo, de acordo com Silva, Christoffel e Souza (2005), humanizar a
assistência implicará em mudanças na atitude, na filosofia de vida e na percepção de si e
do outro como ser humano. No processo de humanização, a sensibilidade, a informação,
a comunicação, a decisão e a responsabilidade passam a ser compartilhadas entre mãemulher, família e profissionais de saúde. Neste enfoque, o cuidado é mais que um ato.
Ele representa um momento de atuação com zelo e uma atitude de ocupação,
preocupação, responsabilização, envolvimento afetivo e empatia com o outro. Esse
processo desencadeia uma dinâmica de troca e interação entre pessoa que cuida e o
indivíduo a ser cuidado – no modo de ser do profissional e no modo de ser no trabalho
(BOFF, 2005).
A noção de mudança desse modelo estimulou e estimula uma reflexão sobre os
modelos explicativos de saúde-doença-cuidado vigentes e que, conscientes ou não, estão
diretamente relacionados às práticas desenvolvidas nos serviços de atenção à saúde.
Trata-se de uma importante reflexão motivada principalmente pelas discussões em torno
da ampliação do conceito de saúde, a defesa do SUS e das políticas públicas. É importante
destacar que, embora o conceito “ampliado” de saúde venha sendo discutido entre os
profissionais da saúde coletiva, existem controvérsias sobre a direção dessa ampliação e
ainda pouco se sabe sobre como operacionalizá-lo (BATISTELLA, 2004 apud BRASIL
2014).
A transição de modelo, quando vivenciada pela Enfermeira (NV09), traduz-se no
relato sobre as mudanças percebidas em 18 anos de sua trajetória profissional e na sua
classificação do momento atual como “nova obstetrícia”. O termo é empregado em sua
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fala com enfoque na atuação da Enfermagem, que para ela se modificou ao longo dos
anos na sua prática.
Primeiro pela minha formação que é bem antiga, então a minha realidade na
obstetrícia é totalmente diferente dos dias atuais. Então por conta disso o
primeiro encontro que eu tive com essa nova obstetrícia foi realmente um
choque, pois tudo aquilo que eu aprendi um dia, hoje em dia não é mais
praticado. Hoje em dia a mulher é respeitada, hoje em dia nos perguntamos,
temos hoje diretrizes totalmente diferentes do que a gente conheceu anos atrás
(NV09).

Essas mudanças foram evidenciadas nos estudos publicados pela Pesquisa Nascer
no Brasil. Dentre eles, Gomes (2014) destaca quatro fatores e influências situacionais que
indicam benefícios percebidos na prática profissional que tem propiciado a mudança na
organização do modelo de transição. Desses, apontamos: a) os estudos científicos que
fundamentam a mudança na atuação profissional e a inadequação da assistência obstétrica
tecnocrata; b) experiências em cidades como o Rio de Janeiro, que há mais de uma década
assumiu a implementação de boas práticas perinatais como política pública; c)
consolidação da Política Nacional de Humanização como eixo condutor nas redes de
atenção; d) expansão da formação da enfermagem obstétrica, disponibilizando cada vez
mais profissionais habilitadas para atenção ao parto de risco habitual, fundamentada
também nas mudanças da formação dos profissionais de enfermagem na assistência
obstétrica.
Em 2011, o Rio de Janeiro ganhou destaque no cenário nacional com a
implantação do Programa Cegonha Carioca. No mesmo ano, o Governo Federal lançou a
Rede Cegonha como rede de atenção prioritária no Brasil. Nas duas propostas, são
adotadas ações norteadas pela Política de Humanização no SUS e a Política de Atenção
Integral à saúde da Mulher. Para as Enfermeiras entrevistadas, o Programa Cegonha
Carioca (PCC) representou uma mudança importante no rumo da assistência obstétrica
prestada no Rio de Janeiro, considerando a mulher como protagonista de seu próprio
cuidado. Nesse sentido, identificamos o PCC como a auto-eficácia percebida, constituída
por Pender como a construção central no Modelo Promocional de Saúde.
A Enfermeira (NV09) atribuiu ao Programa a percepção de uma nova realidade
da atenção obstétrica e do campo profissional da enfermagem.
O programa veio como um divisor de águas, onde apresenta uma nova
realidade, uma nova vertente da obstetrícia e para a enfermagem, como se fosse
uma nova profissão, uma coisa muito bem estruturada, que a gente se insere e
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tem cada vez mais vontade de continuar fazendo. E o que eu acho fundamental
é a assistência, desde o acolhimento, onde não perdemos esta mulher, damos
assistência, somos resolutivas (NV09).

Já outra enfermeira reforçou essa influência de automotivação, competência social
e o estado de saúde a ser percebido, caracterizando uma posição de revisão nas relações
interpessoais (entre o sujeito que cuida e de quem é cuidado) e, ampliando-a, atribuiu esta
mudança às competências na implementação enquanto classificação de risco obstétrico e
à inserção da enfermeira no cuidado direto à mulher como um profissional de olhar
diferenciado.
Acho que o Cegonha é um divisor de águas dentro do Rio de Janeiro, muitas
coisas mudaram, eu vejo até pelo fato de que quando eu era do contrato do
Hospital “X” eu era da emergência e não tinha classificação, não tinha
enfermeiro, passou a ter enfermeiro com o Cegonha, então a gente já tem um
olhar de avaliação do risco, de avaliar quem está contraindo mais, ter um olhar
diferenciado na assistência obstétrica (NV06).

Nosso olhar da enfermagem é muito importante durante este tempo, pelo fato
de ter uma grande demanda, ela (gestante) espera um tempo maior do que o
estipulado. É onde tem que se fazer uma nova avaliação. Por isso tem que se
ter um olhar mais acolhedor e valorizar cada queixa (NV8)

A mulher se sente mais acolhida, ela sabe como ela está, a gente orienta sobre
os riscos, a gente tenta atender à necessidade dela naquele momento, isso
diminui a ansiedade dela. Eu acho que a sensação que a mulher tem é que ela
já foi examinada, então ela consegue até esperar o atendimento médico com
maior paciência (NV6).

Apontando as mudanças observadas com a implantação do Programa, veio à tona
a reflexão e identificação de barreiras e bloqueios para adoção de medidas promocionais
na organização da assistência obstétrica na perspectiva do SUS, destacando a redução da
peregrinação e a organização da porta de entrada nas maternidades com a devida adoção
de prioridades no atendimento e organização do tempo de espera pelo atendimento
organizado.
O Programa facilitou a chegada dessas mulheres na maternidade, porque elas
peregrinavam por aí, e então ele organizou o tempo de espera na porta de
entrada através do acolhimento que a gente faz, a gente identifica o risco dessas
mulheres e conduz os atendimentos prioritários, pra que fique menos tempo
esperando (NV2).
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No relato evidenciado anteriormente, fica destacado o protagonismo da gestante
no acesso aos serviços de saúde, com ingresso ao pré-natal através das Unidades Básicas
de Saúde (UBS) e acompanhamento, com a garantia do acolhimento por uma maternidade
de referência, assegurando-se assim o controle da peregrinação e superlotação pela busca
de atendimento com qualidade no momento do parto. A vinculação dos serviços de prénatal às maternidades públicas evidenciou a necessidade de melhoria do processo de
cuidar e do processo de trabalho nas portas de entrada da rede hospitalar, com a
implantação do acolhimento e a continuidade do atendimento no nascimento e no
puerpério, zelando pela integralidade das ações.
Organizar o acolhimento foi destacado no relato da Enfermeira (NV04),
supervisora das atividades do Programa Cegonha Carioca, como um benefício
promocional e ao mesmo tempo como um desafio, atribuído à classificação de risco e ao
seguimento do instituído pelo programa, destacando na sua fala o desafio de organizá-lo
nas maternidades que tratavam (e ainda tratam) um processo de mudança de paradigma
assistencial.
Organizar o acolhimento no Cegonha foi um desafio, pois nós éramos na
verdade um projeto pioneiro, pois qualquer coisa que fizéssemos e desse
errado, seria errado para todo o programa (NV04).

Com base na narrativa, consideramos o acolhimento como uma estratégia de
mudança. Para Progianti e Pereira (2016), essa é uma estratégia de organização do
processo de trabalho, favorecendo a mudança de paradigma, em que o foco se encontra
no usuário e nas suas necessidades. Ademais, fundamentado no conceito ampliado de
saúde, ela contribui para o fortalecimento da perspectiva de direito e para a qualificação
da assistência. Para o Ministério da Saúde, em documento oficial denominado
“Acolhimento nas práticas de produção de saúde”, lançado em 2006, o acolhimento é tido
como dispositivo técnico-assistencial que possibilita a reflexão e a mudança dos modos
de operar a assistência, trazendo um novo modelo pautado na avaliação de risco e de
vulnerabilidade, sem desconsiderar as características e experiências do usuário (BRASIL,
2006).
A concretização da aplicação do conceito de acolhimento se dá através da escuta
qualificada e da capacidade de pactuação entre a demanda da usuária e a possibilidade de
resposta do serviço. Tal pactuação pode se desdobrar, através do modelo proposto por
Pender, nas características individuais e experiências anteriores, como idade, número de
gestações e partos, apoio familiar e social; nos sentimentos e comportamentos da mulher
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com relação ao processo parturitivo, com a influência dos sentimentos pessoais, da
presença ou ausência de familiares ou pessoas de forte vínculo, e do ambiente; bem como
no compromisso em manter um comportamento gerador de saúde.
No relato a seguir, a Enfermeira ressaltou o vínculo que se estabelece por meio do
acolhimento que identifica a integralidade na assistência à mulher e o benefício que traduz
um olhar de classificação de acordo com a prioridade de atendimento.
Na classificação, a gente tem um vínculo maior com a gestante, a gente
consegue orientar melhor, consegue classificar melhor, a gente pode observar
holísticamente, céfalo-caudal, e ver que aquela ali tem que ser atendida
primeiro, e informar o tempo que ela vai aguardar (NV19).

Em contraponto aos destaques feitos anteriormente, outra Enfermeira aponta
barreiras percebidas para a execução de uma atenção humanizada, inclusive no
acolhimento, que é percebido como uma triagem:
(O acolhimento) é limitado no sentido de tempo, espaço, às vezes a gente está
atendendo uma paciente, aí tem paciente atrás, fazendo medicação venosa, e
assim a paciente não se abre muito. Às vezes ela chega angustiada, querendo
desabafar, falar alguma coisa, e não fala.... Às vezes, dependendo do dia, a
gente consegue só fazer uma triagem, e quando a gente tem um tempo maior,
o serviço não está cheio, a sala de medicação não está ocupada, ela se sente à
vontade com a classificação, se sente realmente acolhida, a gente consegue
prestar um atendimento melhor (NV3).

E a mesma Enfermeira continua relatando:
Na classificação, a gente fica muito restrita a um protocolo, embora nos
treinamentos se fale que é um acolhimento, às vezes a gente não consegue ter
tempo hábil pra isso… Acaba não sendo um acolhimento, acaba sendo uma
triagem na verdade (NV3).

Assim, recorremos ao estudo de Progianti, Pereira e Sé (2014), que discutiu a
prática das enfermeiras obstétricas no acolhimento do PCC, e já evidenciavam a restrição
de espaço como fator inviabilizador dos ideais programáticos do acolhimento como um
modo de operar os processos de trabalho em saúde. A classificação de risco, como
componente do acolhimento, requer da Enfermeira a competência para determinar o bemestar materno e fetal na atenção ao parto normal, por meio de avaliação contínua de dados
significativos, dos antecedentes, da exploração física e ginecológica, dos avanços do
trabalho de parto, bem como de sinais e sintomas de complicações obstétricas e de
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sofrimento fetal para intervenção imediata. Informações estas não identificadas nas
narrativas, classificadas por Bertaux (2010) como o não dito.
A narrativa a seguir salienta o papel do PCC como estratégia apoiadora a uma
transição de modelo que vem sendo construída ao longo dos anos, em que o respeito às
decisões da mulher e o vínculo estabelecido entre o profissional de saúde e a usuária do
serviço são influências que aprimoram o Programa.
Isso é uma das missões do Cegonha, vir pra mudar, e se ela quiser parir na
admissão, ela vai parir na admissão, se ela quiser que você fique com ela na
sala de parto porque ela criou vínculo com você, que você fique. A
responsabilidade é sua também (NV13).

Além do acolhimento, como estratégia adotada nas portas de entrada das
maternidades e a classificação de risco, o PCC contou com o módulo transporte, no qual
se constata, pelo relato a seguir, que as orientações qualificadas passadas favorecem a
decisão a ser tomada pelas mulheres nos serviços.
A ambulância facilitou muito, a gestante solicita realmente sem saber o que
está acontecendo, sendo às vezes apenas uma dúvida, sem precisar ir à
maternidade…A assistência é dessa forma, falando o máximo possível com a
paciente em termos de orientações para quando ela entrar no hospital. (NV10).

As orientações destacadas no relato anterior refletem a busca por comportamentos
saudáveis da mulher, viabilizado por meio de orientações e informações qualificadas, o
empoderamento, participação e comunicação em saúde. O estudo de Francisquini et al
(2010) abordou a identificação das orientações recebidas durante a gestação, parto e pósparto por um grupo de puérperas e concluiu que a mulher preparada durante o pré-natal,
por meio de informações e orientações pertinentes à gestação, parto e puerpério, enfrenta
esses períodos com maior segurança, harmonia e prazer. Já a falta de informação pode
gerar preocupações desnecessárias e expectativas frustradas.
O atendimento realizado pela Enfermeira na ambulância se limita a ações
pontuais, sem ter o mesmo caráter vinculatório apresentado no acompanhamento da
gestante durante todo o pré-natal. No entanto, há a possibilidade de se desenvolver ações
que visem a um comportamento promotor de saúde nas mulheres atendidas de preparação
para o parto, exercendo influências interpessoais e situacionais.
Nesse sentido, concordamos com Progianti e Costa (2012), entendendo que cada
mulher atribui um significado às experiências vividas e essas experiências serão utilizadas
em outras vivências. Considerando o meio culturalmente medicalizado, no qual as
experiências vividas pela mulher se tornam uma influência situacional, cabe à Enfermeira

98

desenvolver uma abordagem humanizada, que respeite a individualidade da mulher e
permita a sua tomada de decisão, sendo capaz de gerar mudanças, conceber o aprendizado
mútuo e a construção de relações humanas simétricas como novas experiências.
Existem situações amenas e situações que a gente pensa assim: “Coloco dentro (da ambulância), e
quanto tempo eu vou levar até lá (maternidade)?” Então sabemos o risco que
estamos correndo. Você é disparado para um procedimento, você chega na
residência e nessa abordagem eu já vou logo conversando com ela, já começo
a marcar os 10 minutos e vou avaliando a dinâmica (uterina), e dali eu vou
fazendo as outras coisas, já chego me apresentando, digo que sou enfermeira
(NV12).

As enfermeiras que atuam no acolhimento também identificam situações em que
precisam levar o conhecimento às mulheres na busca pela mudança de paradigma. A
Enfermeira (NV13), em sua narrativa, descreve uma situação em que a mulher,
impregnada das influências situacionais e interpessoais já vivenciadas, solicita a
intervenção dos profissionais de saúde com práticas amplamente utilizadas no modelo
tecnocrático e comprovadamente prejudiciais a ela e ao recém-nascido, sendo algumas
delas até consideradas violência obstétrica.
Eu vejo que a gente consegue mudar muita coisa nesse padrão que se tinha. Na visita, a gente
percebe isso, elas perguntam – “mas não tem que empurrar minha barriga?”
“me ajuda me dando o corte” - e aí você conversando com elas, outro dia eu
prestei atenção ao parto de um bebê de 4.800kg… e não teve nenhuma
laceração e a todo o momento a mulher pedia - “me corta, isso vai ajudar, vai
ser mais rápido. Cortaram minha vizinha, cortaram a minha mãe, foi super
rápido, empurra minha barriga” - e eu falei - “ não precisa, pode acreditar” –
quando nasceu e a gente fez a revisão do trajeto e não tinha nada, ela viu que
realmente não precisava (NV13).

A mesma narrativa descrita ainda destaca que as condutas promotoras de saúde,
incentivadas pelas enfermeiras do PCC na visita à maternidade guiada por esta
profissional, relacionam-se ao empoderamento e direito de escolha da mulher, conforme
observamos abaixo.
Já tem gente que chega – “ah, mas o Cegonha é bom, a visita da Cegonha fala
disso, e disso” – tem gente que chega pedindo um parto com tecnologia,
pergunta se aqui tem tecnologias para aliviar a dor. Elas estão começando a
tomar posse, mas eu vejo que isso é muito pouco (NV13).

As ações pautadas na humanização e respeito aos direitos de cidadania das
mulheres, promovidas pelas enfermeiras do PCC, já repercutem positivamente entre as
mulheres, favorecendo, assim, o que caracteriza um processo de transição de mudança de
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paradigma nesse cenário e das concepções da sociedade acerca da gestação, parto e
puerpério e da atuação da enfermeira, como será descrito posteriormente. Portanto,
passamos a analisar as narrativas que caracterizam as barreiras na transição do modelo de
assistência obstétrica, bem como os benefícios ou situações promocionais inerentes à
qualificação das enfermeiras para atuar num modelo em transição.

5.1.c) Barreiras percebidas para uma transição de modelo obstétrico
Em meio aos empenhos profissionais e governamentais para a transição entre um
modelo biomédico a um modelo holístico que preze a promoção de saúde das mulheres
durante a gestação, parto e nascimento, as enfermeiras participantes da pesquisa
ressaltaram barreiras que são percebidas como desafios a serem ultrapassados. A
Enfermeira NV03 destacou sua vivência com as mulheres que não reconhecem a
Enfermeira como profissional apta para cuidar, identificando apenas o médico.
A partir do momento que as pessoas percebem que a gente é enfermeira,
e que ainda vai passar pela consulta médica, elas só respondem às
perguntas que fazemos e pronto (NV03).

O fato narrado é ratificado pela Enfermeira NV18. Porém, a mesma destaca que
nesse processo de mudança muitas mulheres já estão aceitando o cuidado da enfermeira.
Lopes et al (2013) destacam que os aspectos evolutivos da enfermagem demonstram que
as enfermeiras têm enfrentado lutas distintivas para ocupar uma posição de destaque no
campo da saúde e, por conseguinte, adquirir maior reconhecimento social, situação esta
que ocorre no PCC, conforme observamos abaixo.
Elas (gestantes) chegam já falando ‘doutora’ e aí respondo “não, sou
enfermeira”, e elas ficam com um pouco de reserva, mas pela grande
maioria nós estamos sendo bem aceitas (NV18).

As situações relatadas pelas enfermeiras participantes refletem as marcas deixadas
na sociedade por um modelo tecnocrático. No modelo biomédico de assistência ao parto,
a participação da enfermeira é coadjuvante e possibilitada apenas quando há delegação
dessa função, uma vez que o poder exercido pelo profissional médico o define como
chefe, responsável e coordenador da assistência ao parto. Assim, estabelece-se uma
relação assimétrica, na qual as decisões são tomadas pelos médicos e aos outros
profissionais cabe o cumprimento das mesmas (MONTICELLI et al, 2008).
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A imperiosa atuação médica nesse modelo, ainda existente em algumas
maternidades, exerce uma dominação perante a mulher, desqualificando-a e humilhandoa como cidadã, segundo a narrativa a seguir:
Cansei de ouvir médicos dizerem: “Na hora de fazer você não soube,
então agora, tem que ficar calada”. Os pediatras nunca estavam
presentes na sala de parto, pois estavam literalmente dormindo (NV10).

A resistência para uma aceitação médica de mudança de paradigma de assistência
obstétrica foi recorrente nas falas das participantes. A Enfermeira NV14 relata episódios
do início de sua atuação como enfermeira obstétrica no PCC, em que as profissionais
enfermeiras e as mulheres gestantes e parturientes sofreram vários tipos de violência por
parte da equipe médica como forma de demonstração de poder.
A gente não tinha o apoio da equipe médica... a gente foi puxada pela
camisa, a gente foi ofendida, as pacientes sofreram violência obstétrica
por nossa conta, porque eles sabiam que a gente ia lá, examinar e levar
para sala de parto. Então eles levavam antes para sala de parto e ficavam
lá, reduzindo colo, colocando ocitocina, fazendo de tudo para que
nascesse antes da gente levar para sala de parto. (NV 14)

A narrativa acima revela uma disputa de poder sobre as gestantes entre
enfermeiras e médicos, como apontado por Sarges e López (2016). Tal disputa perpassa
a discussão de gênero, incluindo no cenário a relação com as gestantes: de um lado, os
médicos exercendo um poder sobre as mulheres que atendem, de outro, as enfermeiras
adotando práticas que favoreceriam a autonomia da mulher gestante sobre seu corpo.
O mesmo também foi vivido pela Enfermeira NV13, que aponta a necessidade do
médico em afirmar sua hegemonia de intervenção no campo profissional e social,
rebaixando a mulher.
Aqui tem uma interferência médica também, eles exigem isso da gente,
que não atue muito, que chame eles... A mulher já criou um vínculo
com você, pois você foi a pessoa que acolheu a ela, então ele (médico)
quer tomar a frente naquela situação, não sei se é para querer fazer uma
diferença de profissional, por eu ser enfermeira, ou para ter aquela
posição de micro poder, estou dominando a situação, e colocar a mulher
mais uma vez rebaixada como naquele modelo antigo (NV 13).

A experiência narrada pela Enfermeira NV13 está relacionada com o descrito por Helman
(2009), acerca da apropriação médica do corpo feminino como objeto de saber, levando assim a
sua medicalização. O conhecimento cirúrgico e tecnológico aproximou a medicina do parto,
afastando as parteiras (mulheres), sendo necessário o controle da natureza feminina através de

101

procedimentos médicos para ser domesticada no espaço estreito de uma normalidade reprodutora,
limitando-a ao contexto privado.

No relato da Enfermeira NV01, também é apontada a resistência médica perante
a atuação da enfermeira obstétrica. No entanto, a mesma salienta que este processo tem
passado por mudanças.
Tinha resistência dos médicos que não permitiam que eu tocasse a
paciente, aí eu tinha que tocar escondido, eles falavam que eu não podia
tocar a paciente, pois eu não era médica. E eu disse “Não sou médica,
mas sou enfermeira obstétrica!”, eu entrava na sala de parto e tinha
aquela resistência, e hoje em dia mudou muito, mas antes o médico não
admitia a avaliação da enfermeira (NV1).

A autonomia médica organizada e legitimada em seu poder sempre conferiu à
profissão um monopólio ocupacional, assegurando uma posição de dominância no
interior de um processo de divisão de trabalho. Além de a medicina ter seu conhecimento
teórico reconhecido, sempre contou com a proteção do Estado e o apoio das elites
(QUEIROZ E BUENO, 2006). Com o Programa Cegonha Carioca, houve o apoio do
Estado na inserção da enfermeira obstétrica na atenção à mulher no parto e nascimento,
na busca por resgatar a interdisciplinaridade na adoção de um cuidado humanizado.
Como exceção à regra, alguns médicos já reconhecem o trabalho da enfermeira
obstétrica nesse processo de transição de modelo de atenção obstétrica, em que pesem
suas ações judiciais. A Enfermeira NV19 relatou uma experiência em que ao passar o
caso clínico-obstétrico da gestante para o médico, o mesmo respeitou e confiou em sua
avaliação.
Eu cheguei e falei para ele (médico) olha é isso, ele falou coloca ali no
CTG só para poder fazer um gráfico pequeno, pegou minha folha de
classificação e começou a copiar, e eu perguntei “você não vai
entrevistar a gestante?”. Ele “não, você não falou que são 30 semanas,
você falou que é bolsa rota, então está certo” (NV19).

A vigência de um modelo altamente medicalizado faz com que narrativas como a
da Enfermeira acima sejam vistas como raridade. A hegemonia médica ainda persiste nos
serviços de saúde e a Enfermeira Obstétrica tem o desafio de ser reconhecida pela
população e atuar interdisciplinarmente com os demais profissionais de saúde, estando
todos em um mesmo nível de poder e autonomia dentro de suas áreas.
As narrativas apontam para uma disputa profissional transversalizada pela
discussão de gênero, em que se espera das mulheres enfermeiras uma posição profissional
hierarquicamente inferior, que tem o sujeito masculino da medicina no topo da pirâmide
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e vincula a enfermagem com o contato com a fisiologia, as excreções, os fluidos,
aproximando-a a uma assistência “às margens” e afastando-a de uma posição de tomada
de decisões, inclusive de assistir o parto.
Essa posição de desvantagem na hierarquia biomédica na equipe de saúde, ainda
preponderante no contexto da assistência obstétrica, coloca as enfermeiras ao mesmo
tempo numa posição favorável para se tornarem o pivô das mudanças para a adoção de
um modelo humanizado, por se situarem mais próximas da experiência corporal/afetiva
das gestantes. Porém, isso as coloca também numa posição tensa em relação a desafiar os
saberes/práticas médicas (identificadas com um sujeito masculino) em contraposição dos
saberes e cuidados de enfermagem (identificadas como sujeito feminino) (SARGES e
LÓPEZ, 2016).
5.1.d) A formação de enfermeiras obstétricas: benefício percebido para uma
transição de modelo
Conforme tratado anteriomente, uma das estratégias utilizadas para melhorar a
qualidade da atenção prestada às mulheres foi o incentivo à formação e qualificação de
enfermeiras obstétricas. As Secretarias Estaduais de Saúde (SES) e Secretarias
Municipais de Saúde (SMS), o Ministério da Saúde (MS) e a Organização Pan-Americana
de Saúde/Organização Mundial de Saúde (OPAS/OMS) iniciaram, com o apoio das
Universidades, de Escolas de Enfermagem e da Associação Brasileira das Obstetrizes e
Enfermeiras Obstétricas (ABENFO), o financiamento de Cursos de Especialização em
Enfermagem Obstétrica (CEEO) em todo o território nacional, para a qualificação num
modelo em mudança na perspectiva humanizada de atendimento e de promoção à saúde
das mulheres na integralidade das ações de saúde. Vieira et al (2012) expõem esse
panorama no qual os profissionais qualificados deveriam, em seu cotidiano, utilizar o
conhecimento adquirido visando alcançar a melhoria da qualidade assistencial prestada à
mulher dentro e fora do ciclo gravídico-puerperal.
Nos anos 1990, a enfermeira obstétrica foi a profissional que demonstrou
disposição e interesse para implantar a política governamental de humanização no parto,
no intuito de atender aos ideários neoliberais do Estado mínimo e às reivindicações do
movimento feminista, que almejava o protagonismo da mulher no Parto (VARGENS E
PROGIANTI, 2004).
Nesse contexto, o município do Rio de Janeiro incentivou enfermeiras a
adquirirem o certificado de enfermeiras obstétricas por meio do curso de especialização
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que o Ministério da Saúde financiou entre os anos de 1999 e 2004. Nesse período, foram
realizados 76 cursos de Especialização em Enfermagem Obstétrica no país, qualificando
1.366 enfermeiras obstétricas (Brasil, 2002). O investimento na formação de Enfermeiras
Obstétricas vem contribuindo para a mudança necessária no modelo de atenção obstétrica
estabelecido no Brasil.
Assim, no início dos anos 2000, foi lançado o PHPN e o que estava em pauta era
a ampliação e qualificação do quadro das enfermeiras obstétricas para atuarem no campo
obstétrico do município do Rio de Janeiro, composto por maternidades e pela perspectiva
de abertura de algumas casas de parto. É nesta época que a ABENFO, em parceria com o
Minsitério da Saúde, define critérios para a realização de Programas de Especialização
em Enfermagem Obstétrica (MS/ABENFO, 2000).
A necessidade da ampliação do quadro de enfermeiras obstétricas qualificadas
visando a uma mudança na assistência obstétrica, instrumentalizadas para implantar as
ações dos programas governamentais com estratégias pedagógicas menos onerosas para
a gestão pública municipal, levou os gerentes da época a pensar na composição de
parcerias com as Universidades para a criação de cursos de especialização que estivessem
voltados para o serviço, isto é, cursos de especialização na modalidade de residência. A
formação através do curso de residência e seu impacto na transição de modelo de atenção
obstétrica foram destacados nas narrativas, conforme observamos a seguir:
Eu vejo muita força, tanto na especialização, mas principalmente na
residência, porque a gente precisa dar atenção a essa mulher, a gente
precisa mudar esse modelo. E eu tive preceptores que se formaram
antigamente, e mudaram a postura de agir, e aí eu fui vendo isso na
residência, e fui aplicando esse modelo, que é um modelo mais
fisiológico, menos traumático pra mulher e não intervencionista (NV
13).
Coloquei como um propósito na minha vida de fazer residência. Passei
na prova… Mais do que uma mudança profissional, veio minha
mudança pessoal, de quebrar esse paradigma cultural de que a cesárea
é um parto mais tranquilo (NV7).
Eu fiz uma residência anterior em Clínica Médico Cirúrgica na
Marinha, e depois eu fiquei com medo de ficar desempregada, não
queria ficar em casa e fiz a prova e passei pra residência de enfermagem
obstétrica, mas foi a melhor coisa, pois eu me descobri na especialidade
(NV3).
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A proposta governamental de formação através dos cursos de Residência em
Enfermagem Obstétrica é vista, por Pereira e Nicácio (2014), como uma modalidade
educativa que tem maior potencial para qualificar enfermeiras com habilidades técnicas,
partindo da compreensão de que a gestação e o parto são eventos fisiológicos e o cuidado
deve ser desmedicalizado, humanizado e respeitoso aos direitos da mulher, sexuais e
reprodutivos.
No entanto, também são identificadas nas narrativas barreiras na formação
decorrentes da execução de práticas evidenciadas no modelo tecnocrático, ainda presentes
nos serviços e cientificamente consideradas desnecessárias e/ou contra-indicadas, como
a episiotomia e a manobra de Kristeller, respectivamente.
Mas a mudança de paradigma é difícil, ela é lenta, muitas das vezes as
pessoas que estão se formando agora também estão com essa cabeça do
passado. Outro dia em meu outro trabalho, eu estava com dois
estagiários técnicos de enfermagem, que questionavam o tempo inteiro
por que que não se corta (realiza episiotomia), por que que não se
empurra a barriga (NV13).

A influência do modelo tecnocrático (mantido principalmente pelos médicos), em
detrimento da prática humanizada e centrada nas necessidades das gestantes (que parece
mais difundida na equipe de enfermagem), é demonstrada e reproduzida na prática
assistencial. Nesse sentido, concordamos com Pereira e Nicácio (2014), na compreensão
de que a formação de enfermeiros é contínua, permanente, envolve o movimento de
prática-teoria-prática e de que as instituições de saúde são espaços também privilegiados
da aprendizagem.

5.2)

ATUAÇÃO DA ENFERMEIRA NA PERSPECTIVA PROMOCIONAL DE
SAÚDE: FATORES E INFLUÊNCIAS PARA A MATERNIDADE
SEGURA

Desde a década de 70, a Promoção da Saúde trouxe como uma de suas prioridades
a assistência materno-infantil, com ampliação, ao longo dos anos, do enfoque à mulher
de forma individual, respeitando suas demandas para além da maternidade, considerando
sua inserção e a igualdade de direitos na divisão do trabalho. Com a atual Política
Nacional de Promoção da Saúde, houve a definição de estratégias e formas de produzir
saúde, no âmbito individual e coletivo, visando atender às necessidades sociais de saúde
e garantir a melhoria da qualidade de vida da população no geral e das mulheres em
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particular (BRASIL, 2010).
Na perspectiva da promoção da saúde, há como instrumento a educação em saúde,
entendida por Morosini, Fonseca e Pereira (2009) como a formação de estratégias para
reunir e dispor recursos a fim de intervir e transformar as condições objetivas, visando
alcançar a saúde como um direito socialmente conquistado, a partir da atuação individual
e coletiva de sujeitos político-sociais.
Nesse sentido, destacamos a narrativa da Enfermeira (NV04) que, enquanto
supervisora do Programa Cegonha Carioca, ressalta situações no desempenho da
Enfermeira na difusão de informações qualificadas que promovam a saúde na atenção ao
parto.
Falo para as enfermeiras de um jeito que elas se sintam multiplicadores dessa informação, desse
saber, dessa explicação do que é um parto…O que não pode ser é um monólogo
(NV4).

A narrativa em destaque revela um aspecto também identificado no Modelo
Promocional de Saúde de Pender, a construção conjunta de comportamentos promotores
de saúde ao relatar que o atendimento realizado pela Enfermeira não pode ser baseado
em um monólogo da profissional, e sim em uma interação entre os saberes da mulher e
da Enfermeira, a fim de adotar práticas para a melhoria das condições de saúde visando
a um bom parto.
Em um estudo acerca da educação em saúde na atenção obstétrica, Quadros, Reis
e Colomé (2016) enfatizam que as práticas de educação em saúde devem ajudar a mulher
a compreender a gravidez e o parto como eventos fisiológicos, que podem ocasionar
alterações físicas e emocionais, sendo papel da Enfermeira orientar a mulher e seus
familiares, além de esclarecer dúvidas que devem contribuir para autonomia do cuidado.
Em consonância, Camillo et al (2016) destacam a realização de grupos de gestantes,
grupo de puérperas ou sala de espera como estratégia para possibilitar o empoderamento
das mulheres, bem como a integração dos familiares.
Ainda é observada a desinformação de mulheres em relação ao processo de
parturição, apresentando dificuldades em reconhecer os sinais clínicos do início do
trabalho de parto, como também alterações clínicas que necessitam buscar atendimento
de saúde (QUADROS, REIS E COLOMÉ, 2016). Tal demanda pode ser suprida com a
atuação da Enfermeira desde o pré-natal na preparação da mulher para o parto, levando
em consideração as influências, benefícios e barreiras identificadas para uma atenção
humanizada. Contudo, não surgiram narrativas relacionadas ao domínio da fisiologia do
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parto e nascimento (seus mecanismos e períodos clínicos) como uma das competências
da Enfermeira (ICM, 2002). Esse aspecto tão importante para uma informação qualificada
surge como um desafio a ser investigado mais profundamente em estudos que venham a
caracterizar uma linha de pesquisa na perspectiva promocional de saúde.
Para que a comunicação entre os atores no processo de parturição seja efetiva, as
informações devem ser disponibilizadas em uma linguagem compreensiva e devem ser
de fácil acesso com base em um processo educativo, conforme exposto por Zampieri et
al (2010): flexível, dinâmico, complexo, social, reflexivo, terapêutico e ético e se constrói
a partir das interações entre os seres humanos.
Nessa perspectiva de troca de conhecimentos, em que quem ensina aprende e
quem aprende ensina, destaca-se a narrativa da Enfermeira (NV15).
A gente faz, em média, por noite de plantão, três a quatro atendimentos, e cada
atendimento é uma novidade, cada gestante traz uma informação nova, ela traz
uma aprendizagem nova... Às vezes a gente lê nos manuais, a gente lê nos
livros que a gestante deve ter tais sinais, mas na verdade gravidez é uma
caixinha de surpresa (NV15).

Além do destaque para a troca de informações, a narrativa aponta para a visão
singular de cada mulher, preceito esse que vai ao encontro do movimento de humanização
do parto e requer o fortalecimento do papel da mulher como protagonista nesse processo,
favorecendo experiências positivas para a mulher e sua família, com a manutenção de sua
saúde física e emocional, prevenindo complicações e respondendo às emergências, uma
vez que esse é o objetivo principal da assistência prestada pela Enfermeira (FERREIRA,
et al 2017).
As orientações e o acolhimento realizados pela Enfermeira são ressaltados
também no estudo de Possat et al (2017), sendo estes considerados por Enfermeiras como
meios para a humanização do parto. Tendo em vista essa denominação da gravidez como
“caixinha de surpresas”, nota-se, ainda, a influência das ações no cuidado prestado à
mulher e sua família.
Lima et al (2015) destacam que a inserção das enfermeiras na assistência
obstétrica, com a implementação do Programa Cegonha Carioca, proporcionou a
melhoria da informação das mulheres quanto aos seus direitos, às tecnologias de cuidado
oferecidas e à fisiologia do parto. Tal resultado converge com o Modelo Promocional de
Saúde, em que, através dos módulos do PCC, o enfermeiro tem buscado alternativas para
a produção de saúde das mulheres durante o parto e nascimento.
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Nessa perspectiva, Nola Pender defende que há influência dos profissionais de
saúde, nesse caso pelas Enfermeiras, na trajetória de vida e nos comportamentos de saúde
dos indivíduos, formando um ambiente interpessoal que, com toda sua complexidade
biopsicossocial, transforma-se progressivamente e é transformado ao longo do tempo
(PENDER, 2015).
Ao se tratar do ambiente formado pela relação entre a Enfermeira e a mulher, fazse necessário destacar a Teoria Ambientalista da precursora da Enfermagem Florence
Nightingale, que destaca o ambiente como foco principal capaz de prevenir, suprimir ou
contribuir para a doença e também para promover saúde, cabendo ao enfermeiro a
responsabilidade de propiciar o equilíbrio entre as influências internas e externas do
ambiente (INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES, 2010). No Modelo
Promocional de Saúde de Pender, o ambiente é considerado uma influência situacional,
que pode facilitar ou impedir determinados comportamentos em saúde, como já referidos,
ampliando-se, em nossa perspectiva, de um espaço clínico-hospitalar para um espaço
social garantido nos Centros de Parto Normal.
Na narrativa da entrevistada NV 20, identificam-se influências situacionais
durante o atendimento pela Enfermeira no acolhimento. São experiências sensoriais,
pensamentos, representações e recordações que dificultam o processo de parturição.
Elas (gestantes) precisam muito de orientação, algumas precisam de muita
atenção, chegam ao acolhimento preocupadas, desesperadas, sem saber nada
do que está acontecendo com ela, e aí eu vejo que a equipe passa uma
tranquilidade para gestante (NV20).

A enfermeira, no acolhimento, tem a oportunidade de estimular a utilização das
habilidades e conhecimentos das gestantes e parturientes na busca pela promoção de sua
saúde, buscando reduzir os impactos das influências situacionais durante o parto. O
Ministério da Saúde, no documento “Acolhimento nas práticas de produção de saúde”,
lançado em 2006, define o acolhimento como dispositivo técnico-assistencial que
possibilita a reflexão e a mudança dos modos de operar a assistência, trazendo um novo
modelo pautado na avaliação de risco e de vulnerabilidade, sem desconsiderar as
características e experiências do usuário (BRASIL, 2006).
No estudo de Sé, Progianti, e Pereira (2016), o acolhimento é definido como uma
estratégia de organização do processo de trabalho, no qual o foco se encontra no usuário
e nas suas necessidades, tendo contribuído, com base no conceito ampliado de saúde, para
o fortalecimento da perspectiva de direito e para a qualificação da assistência.
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A definição apresentada pelas autoras acima, com o acolhimento pautado na
mulher e em suas necessidades, possui relação intrínseca com os fatores e componentes
do Modelo Promocional de Saúde, em que as características e experiências da mulher, os
sentimentos e conhecimentos sobre a gestação e o parto culminam em resultados no
processo de parturição, com contribuição efetiva da Enfermeira na construção de ações
que possibilitam responder às necessidades sociais em saúde das mulheres (PENDER,
2015).
Como característica da atuação das Enfermeiras e suas competências
desempenhadas na atenção ao parto, observa-se também a implicação de fatores
psicológicos e interpessoais, conforme identificado na narrativa NV13.
Eu consigo ter um olhar diferenciado... Vejo que a nossa função é de uma responsabilidade absurda,
porque é porta de entrada e normalmente elas chegam (no acolhimento)
estressadas, nervosas, ansiosas, e você tem que dar aquela informação, acolher,
orientar o acompanhante, que na maioria das vezes não vem preparado, mas
até eventualmente quando acontece um parto aqui embaixo, a gente consegue
prestar uma assistência ao parto (NV13).

A concretização do conceito de acolhimento, na atenção às mulheres, dá-se
através da escuta qualificada e da capacidade de pactuação entre a demanda da usuária e
a possibilidade de resposta do serviço. Tal pactuação pode se desdobrar, através do
modelo proposto por Pender, nas características individuais e experiências anteriores,
como idade, número de gestações e partos, apoio familiar e social; nos sentimentos e
comportamentos da mulher com relação ao processo parturitivo; na influência dos
sentimentos pessoais, da presença ou ausência de familiares ou pessoas de forte vínculo,
além do compromisso em manter um comportamento gerador de saúde.
Com relação às influências psicológicas sofridas pela mulher, incluem-se
variáveis como autoestima, automotivação, competência social, estado de saúde
percebido e definição de saúde para a mulher. Para Brito et al (2015), a atenção pré-natal
ganha enfoque como espaço promocional de saúde na preparação de mulheres para o
parto, na qual esta aumenta o conhecimento e as competências das mulheres grávidas,
facilita a escolha de alternativas saudáveis para a vivência do processo de nascimento e a
superação de limitações, proporciona menor risco de serem submetidas à cesariana e
maior satisfação das mulheres com a experiência de parto.
Nesse sentido, o estudo evidenciou que a preparação da mulher para o parto terá
impacto positivo nos fatores psicológicos envolvidos, reduzindo assim situações de
estresse, nervosismo e ansiedade, como ressaltado nas narrativas anteriormente.
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Tratando-se das influências interpessoais, destacam-se as expectativas das
pessoas envolvidas no processo juntamente com a mulher, o apoio social, aprendizagem
indireta mediante a observação dos demais e o comprometimento com uma conduta
promotora de saúde. Geralmente, as principais influências estão na família, com destaque
para o (a) companheiro (a) e mãe da mulher gestante/parturiente, sendo estes também as
pessoas escolhidas como acompanhante durante o parto.
A presença do acompanhante é marcada na narrativa NV13, quando a participante
relata que, na maioria das vezes, o mesmo também não vem preparado para a condução
do trabalho de parto junto à mulher. O estudo de Brüggemann et al (2015) evidencia que,
na ótica dos profissionais, o acompanhante deve ter um conhecimento prévio de quais
fenômenos estão envolvidos no parto, para que ele tenha adequada participação nesse
processo. Entretanto, o “despreparo” do acompanhante, relatado pelos profissionais, não
pode ser justificativa para a sua não permanência no cenário do parto.
A Enfermeira NV 11 faz um relato de um parto assistido na ambulância, em meio
a uma via expressa de circulação, em que, ao reorganizar seu atendimento para atender a
demanda que se apresentava, contou com a participação do acompanhante.
A criança já estava praticamente nascendo, foi neste momento que eu rapidamente reorganizei a
estrutura do meu atendimento para o nascimento, sendo então uma transição
abrupta. Assim ela teve o bebê na Avenida Brasil, o pai participou do parto
dentro da ambulância, cortou o cordão umbilical. Senti que eu tive um impacto
naquela situação, o enfermeiro tem um papel fundamental nesse cuidado
prático (NV11).

Na perspectiva promocional de saúde, podemos observar benefícios do apoio
durante o parto, conforme descrito por Brüggemann et al (2016), como maior satisfação
da mulher com a experiência do nascimento; aumento de partos vaginais espontâneos;
redução da analgesia intraparto, da duração do trabalho de parto, da cesariana, de parto
vaginal instrumental e de recém-nascidos com baixo índice de Apgar no 5º minuto de
vida.
A influência do acompanhante na gestação e durante o trabalho de parto da mulher
nos leva à reflexão sobre a importância das Enfermeiras compreenderem e darem enfoque
à diversidade de sentimentos, emoções e angústias, oferecendo-lhes o suporte necessário.
Os comportamentos específicos da Enfermeira para o atendimento da mulher e sua
família, com uma escuta ativa, relação atenciosa e enfoque na prevenção e controle da
ansiedade e do medo, proporcionará, segundo Rodrigues (2014), a criação de um vínculo
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efetivo de maneira que, através da comunicação e ações de encorajamento, desenvolvam
na mulher autonomia e empoderamento do processo de parir.
Além da identificação de fatores e influências nas narrativas que envolvem a
busca por condutas promotoras de saúde durante a gestação e o parto, foi possível também
verificar resultados positivos antecipados para a produção de saúde, com a estratégia da
visita à maternidade promovida pelo Programa Cegonha Carioca, como narrado pela
participante NV 07.
Na visita cegonha a gente fala com a mulher dos sinais e sintomas do trabalho de parto, tira as
dúvidas das mulheres e apresenta a maternidade, para que elas cheguem à
maternidade sem aquele primeiro impacto (NV7).

No momento da visita à maternidade promovida pelo Programa Cegonha Carioca,
no último trimestre de gestação, a mulher e seu acompanhante conhecem a maternidade
a qual será referenciada e recebem orientações das Enfermeiras sobre o momento do
parto, constituindo assim uma linha de cuidado entre os serviços de atenção pré-natal e
maternidades. Lima et al (2015), ao descrever as ações do Programa Cegonha Carioca
para a assistência às parturientes, revelou que a equipe de enfermagem considera
importante as orientações fornecidas para a mulher durante as visitas programadas na
maternidade, considerando as informações sobre o trabalho de parto e parto e também a
apresentação às mulheres de seus direitos.
O momento da visita à maternidade aponta, mais uma vez, para a atuação da
Enfermeira na promoção de saúde, visto que na lógica do Modelo Promocional de Saúde,
os benefícios percebidos para a ação modificadora do hábito são as representações
mentais positivas, que reforçam as consequências de se adotar um comportamento. Nesse
sentido, quando a relação terapêutica é estabelecida e a mulher recebe um cuidado para
além do tecnicismo, com informações sobre a fisiologia de seu corpo no processo
parturitivo e seus direitos enquanto cidadã, representações mentais positivas são geradas,
favorecendo o seu momento de trabalho de parto.
De acordo com Aguiar (2013), esta relação terapêutica entre a mulher e a
Enfermeira iniciada já na visita abrange o suporte emocional e o relacionamento
interpessoal como determinantes para a qualidade do atendimento prestado,
proporcionando segurança, calma e tranquilidade para a mulher, permitindo-lhe a
expressão de seu instinto de parturição. Outro estudo revela que a satisfação das mulheres
com relação ao atendimento recebido está intrinsecamente relacionada com a
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competência dos profissionais em estabelecer uma relação terapêutica em detrimento à
competência técnica (PRATA, 2012).
As intervenções de Enfermagem no fornecimento de informações para as
mulheres, seja durante a visita à maternidade, o atendimento no acolhimento, ou na
residência através da Enfermeira Socorrista da Ambulância, têm papel fundamental na
mudança e adequação de comportamentos para a concepção de condutas promotoras de
saúde. Isto é explicitado no relato da Enfermeira 12:
Algumas (gestantes) são dispersas, e não prestam atenção nessas orientações. Outras prestam
atenção até bem demais, e eu acho isso super satisfatório, é muito legal quando
você volta na residência daquela gestante e ela fala “enfermeira eu fiz tudo que
você falou, agora, está na hora (de parir)” (NV12).

Para se alcançar um resultado esperado por meio de uma conduta promotora de
saúde, tem-se o compromisso com o plano de ação, que possibilita o indivíduo a manterse no comportamento de promoção da saúde esperado, com intervenções de enfermagem
que auxiliam a mulher no controle dos comportamentos que requerem mudanças
imediatas e nas preferências pessoais, que exercem um alto controle sob as ações de
mudança de comportamento, resultando assim na implementação do Modelo de
Promoção da Saúde (ALLIGOOD, 2014).
De acordo com Oliveira et al (2010), os sentimentos envolvidos no processo de
nascimento são bastante significativos para a parturiente: esta reage ao que lhe é oferecido
de maneira positiva ou negativa. Sendo assim, quando percebe que as Enfermeiras se
mostram sensibilizadas e se solidarizam com as expressões de dor, medo e alegria, a
mulher reage com segurança, enxergando a possibilidade de compreensão ao momento
que vivencia.
As influências situacionais, psicológicas e interpessoais, quando negativas,
produzem medo, estresse e ansiedade para a mulher e acarretam na dispersão das mesmas,
conforme descrito na narrativa. No entanto, quando se consegue estabelecer uma relação
terapêutica, com compromisso entre a Enfermeira e a gestante/parturiente, são observadas
condutas promotoras de saúde.
Tais condutas promotoras conduzidas pela Enfermeira, por sua vez, propiciam o
empoderamento da mulher para o parto, permitindo a tomada de decisão quanto à escolha
do tipo de parto, utilização de tecnologias não invasivas e medidas não farmacológicas
para o alívio da dor, fatores estes que vão delineando uma mudança de paradigma na
assistência obstétrica, conforme evidenciado na narrativa da Enfermeira 13.
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Como (Enfermeira) Cegonha, eu vejo uma responsabilidade muito grande de
você mudar um paradigma, porque a gente tem a responsabilidade de fazer a
visita da Cegonha, de orientar a mulher, de empoderar, de falar sobre a cultura,
de falar de aleitamento materno, não é acumular função, mas você tem que
trazer um quadro de informações para essa mulher para o momento do parto
(NV 13).

O relato da Enfermeira 13 enfatiza o papel da enfermagem no desenvolvimento
de estratégias que visam à preservação da autonomia da mulher e empoderamento da
mesma, a fim de propiciar melhora na qualidade de vida. Em uma análise de partos
acompanhados por enfermeiras obstétricas na perspectiva da humanização, Reis et al
(2016) verificaram que a enfermagem obstétrica vem contribuindo e participando de
modo efetivo na mudança de paradigma no que se refere ao processo de parturição e
nascimento.
A atuação da Enfermeira na atenção ao parto tem proporcionado
autoconhecimento, conforto, autonomia e satisfação para a mulher, recém-nascidos e
família. Além disso, essa resgata o parto normal fisiológico, cuidados/práticas não
invasivas do corpo, da mente ou da privacidade das mulheres, elaborados entre a
enfermeira que cuida e a mulher que recebe o cuidado em uma visão promocional de
saúde, deslocando o ciclo gravídico-puerperal do processo de doença para se pensar em
saúde.
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À guisa de consideração final faz-se necessário trazer à tona seu início com
considerações introdutórias, tais como descrever e analisar, por meio das narrativas, a
atuação da Enfermeira no Programa Cegonha Carioca. O aprofundamento na temática, as
declarações encontradas nas narrativas, que confirmavam uma prática vivenciada aliada
ao Modelo Promocional de Saúde, fez-nos compreender a dimensão de influências e
comportamentos da atuação da Enfermeira para além do PCC, sendo estas agentes de
mudança de um paradigma tecnocrata.
Nesse sentido, tem-se a enfermagem obstétrica como instrumento de mudança de
um modelo médico para um enfoque que inclui a educação e o empoderamento da mulher
e de sua família na tomada de decisões relacionadas à sua assistência no parto. Vale
destacar que a transição do modelo obstétrico envolve também a sociedade,
principalmente a população feminina, através da informação qualificada e promoção da
saúde dessas mulheres que vem ocorrendo através do PCC.
O Programa Cegonha Carioca, no discurso oficial, teve o objetivo fundamental de
modificar o cenário da problemática da mulher e da peregrinação e superlotação dos
serviços obstétricos hospitalares. No entanto, as narrativas evidenciam seu papel de
consolidar a atuação da enfermagem obstétrica na atenção ao parto, promovendo assim a
ideia de transformação marcada nas falas como “divisor de águas”. Sendo assim, a
transição de modelo descrita pelas Enfermeiras da prática assistencial precisa ser
acompanhada pela formação dos novos profissionais de toda área da saúde.
Destaca-se, também, a relação de hegemonia e poder exercido pela profissão de
maior reconhecimento social no campo da saúde: a medicina e a premência de mudar a
ideia de que a cooperação profissional não contribui para a responsabilidade da
assistência obstétrica humanizada e qualificada. Essa posição de desvantagem na
hierarquia biomédica na equipe de saúde coloca as Enfermeiras, ao mesmo tempo, em
uma posição favorável para se tornarem o pivô das mudanças.
As narrativas apontaram que o Programa Cegonha Carioca se mantém na busca
por modificar esse cenário, pois legitima a atuação da Enfermeira na assistência obstétrica
por meio da efetivação de políticas voltadas à humanização do parto e maternidade segura
e de dispositivos legais de melhoria da assistência. Muitos desses foram propostos em
momento anterior ao PCC. No entanto, esses não haviam demonstrado grandes impactos
na assistência obstétrica carioca. Com o movimento de transformação impulsionado pelos
movimentos feministas, da sociedade e pelo Programa, os resultados positivos tornam-se
notórios.
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Com relação ao modelo de atendimento adotado no Rio de Janeiro, o acolhimento
e classificação de risco obstétrico nos serviços de emergência das maternidades visa
proporcionar maior segurança à gestante e reduzir o tempo de espera das usuárias de
acordo com a prioridade de atendimento. Pudemos identificar nas narrativas que a
Enfermeira do acolhimento atua também no estabelecimento de uma relação com a
usuária que visa constatar influências, suplantá-las quando negativas e afirmá-las quando
produzirem benefícios para a mulher em trabalho de parto e para sua família.
Nota-se que não foi abordada nas narrativas a competência e domínio de aspectos
clínicos do trabalho de parto necessários no acolhimento e na classificação de risco e o
conhecimento das Enfermeiras sobre esses dados clínicos. Classificamos isto como não
dito e deixamos pistas para próximos estudos de aprofundamento sobre o tema.
Considerando a atuação da Enfermeira na ambulância do Programa Cegonha
Carioca, esta é prenunciada no 10º Aniversário da Iniciativa Maternidade Segura/OMS,
em que se discutiu a importância de garantir a presença de profissionais de saúde
qualificados na atenção ao parto, com destaque para as Enfermeiras, Enfermeiras
Obstétricas e Obstetrizes, em todos os momentos da gestação, parto, puerpério e
nascimento, configurando uma linha de cuidado que garanta o transporte em caso de
emergência, especialmente em comunidades pobres e rurais.
A Enfermeira deve estar familiarizada com a classificação de risco também no
transporte, para reconhecer complicações de forma precoce, ampliando sua colaboração
com a atenção médica quando necessário, além de contribuir na defesa da mulher,
proporcionar continuidade do cuidado, proteger na medida do possível o processo de
trabalho de parto normal e promover cuidado centrado na família e na adoção de medidas
para maternidade segura apropriada para a situação. Deve-se considerar, também, a
compreensão de níveis de intervenção, cuidados progressivos e as necessidades de cada
intervenção na perspectiva dos cuidados integrais.
O enfoque teórico do Modelo Promocional de Saúde, a partir de narrativas de
Enfermeiras, pode ser visto como fator de inovação, visto que o que se espera da aplicação
do Modelo é ouvir a voz de usuários, a fim de torná-los protagonistas de seus cuidados e
de suas decisões. Buscamos aplicar, neste estudo, o referencial na identificação dos
elementos que constituem o Modelo Promocional de Saúde observado pelas Enfermeiras,
o que trouxe subsídios para uma atuação pautada na saúde das mulheres e de sua família,
com estreita ligação entre os níveis de atenção e enfoque na Atenção Primária à Saúde.
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O Modelo Promocional de Saúde se configurou como uma relevante ferramenta
teórica para compreender e promover atitudes, motivações e ações das gestantes e
parturientes na busca por condutas promotoras de saúde, como o preparo da mulher para
o parto, a visita prévia à maternidade e a presença do acompanhante. Tais ações visam ao
bem-estar das mulheres, no qual a Enfermeira pode avaliar a relevância das
intervenções/cuidados e as explorações realizadas na interação com as pessoas e seu
ambiente.
Conhecer a história de vida das Enfermeiras que aceitaram participar do estudo
nos fez identificar prismas distintos de um mesmo serviço, muitos justificados por sua
trajetória e que contribuem para o fortalecimento do saber fazer da Enfermagem, também
em uma perspectiva de se prover saúde e, consequentemente, modificar um modelo de
assistência obstétrica consolidado no modelo tecnocrata, o que caracterizou o modelo de
transição de paradigmas.
Cabe à Enfermeira transcender os espaços e serviços medicalizados, com
habilidades de defesa, mobilização social, metodologias de aprendizagem participativa e
utilização de abordagens que reforçam as condutas positivas da mulher. A mobilização
social torna a comunidade consciente dos obstáculos que impedem uma gravidez mais
segura (comunicação, transporte de emergência, fundos de emergência, regulação de
vagas, medos e temores acerca do parto), buscando ouvir e responder às necessidades das
mulheres, com atenção vigilante à morbidade e mortalidade materna e infantil.
A promoção da saúde na atenção obstétrica se expressa por meio das políticas
públicas, nas quais a Enfermeira assume a responsabilidade de desenvolver ações de sua
competência legal e ética, individuais e coletivas, visando à qualidade de vida, autonomia
e estímulo ao autocuidado, principalmente através da educação em saúde, como prática
aplicada em todos os níveis de atenção e voltadas à mulher, família e comunidade.
É mister registrar que a tese defendida nesta investigação foi comprovada, em que
a atuação da Enfermeira exerce influências situacionais, psicológicas e interpessoais,
assim como os comportamentos face a estímulos sociais e/ou a sentimentos da mulher
durante a gestação, parto e nascimento. Por sua vez, isso motiva mudanças de um
paradigma tecnocrático para um paradigma humanizado na perspectiva da maternidade
segura da atenção ao parto normal.
Em suma, constata-se que a enfermagem e a enfermagem obstétrica marcam
avanços desde os anos 70 do século XX até a atualidade, principalmente em duas
dimensões: a) em eliminar a ideia falsa de que as enfermeiras e enfermeiras obstétricas
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são agentes de saúde subsidiárias e de que não serão aceitas pelas mulheres, pela
sociedade e pelo Estado; há organizações específicas da categoria que zelam e defendem
os direitos e deveres da profissão e da sociedade. No caso da Enfermagem: ABEn,
ABENFO, COFEN, Sindicatos, Entidades civis, dentre outros; b) e em aceitar a ideia, na
realidade social, de que esta progressivamente sofre mudanças para uma prática em
equipe de saúde (interdisciplinar), tanto no ensino quanto na prática profissional.
Vale destacar o respaldo legal da Enfermagem com a Lei nº 7498/86 e o Decreto
Lei nº 94.406, além da consideração de um modelo governamental de atenção (primária,
secundária e terciária), imperativos do mercado no processo de trabalho, o compromisso
social de assistência centrado na mulher, uma prática demandada, a necessidade dos
estados de uma prática que atenda indicadores epidemiológicos e sociodemográficos e a
regulamentação de competências em prol de um cuidado cidadão.
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Nacional de Saúde Suplementar (Brasil). – Rio de Janeiro : ANS, 2011. 80 p.

_______. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 4.279, de 31 de dezembro de 2010.
Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do
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(Mestrado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

MASCARENHAS, N.B.; MELO, C.M.M; FAGUNDES, N.C. Produção do
conhecimento sobre promoção da saúde e prática da enfermeira na Atenção
Primária. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília 2012 nov-dez; 65(6): 991-9.

MATTA, G.C.; MOROSINI, M.V. Atenção Primária à Saúde. Dicionário da Educação
Profissional em Saúde. Rio de Janeiro: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio /
Fiocruz, 2009. Disponível em: http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/
ateprisau.html . Acesso em: 26 jun 2017.

MATTA, G.C.; MOURA, A.L. Políticas de saúde: organização e operacionalização
do sistema único de saúde. Rio de Janeiro: Escola Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio / Fiocruz, 2007.

MELO E. C. P.; KNUPP V. M.A.O.; OLIVEIRA R.B.; TONINI T. A peregrinação das
gestantes no Município do Rio de Janeiro: perfil de óbitos e nascimentos. Revista da
Escola de Enfermagem da USP; 2007; 41(Esp):804-9.

MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde. / Eugênio Vilaça Mendes. Brasília:
Organização Pan-Americana da Saúde, 2011. 549 p.: il. ISBN: 978-85-7967-075-6

MONTICELLI, M.; BRÜGGEMANN, O.M.; SANTOS, E.K.A.; OLIVEIRA, M. E.;
ZAMPIERI, M.F.M.; GREGÓRIO, V.R.P. Especialização em Enfermagem
Obstétrica: Percepções de Egressas Quanto ao Exercicio Profissional e Satisfação
na Especialidade. Texto Contexto Enfermagem, Florianópolis, 2008 Jul-Set; 17(3): 48291.

MOROSINI, M.V.; FONSECA, A.F.; PEREIRA, I.B. Educação em Saúde. Dicionário
da Educação Profissional em Saúde. Rio de Janeiro: Escola Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio / Fiocruz, 2009. Disponível em: http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/
verbetes/edusau.html. Acesso em: 25 jun 2017.

MOUTA, R.J.O.; PROGIANTI, J.M. Estratégias de luta das enfermeiras da
Maternidade Leila Diniz para implantação de um modelo humanizado de
assistência ao parto. Texto contexto - enferm., Florianópolis , v. 18, n. 4, p. 731740,
dez.
2009
.
Disponível
em

127

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010407072009000400015&lng=pt
&nrm=iso>.
em 12 ago. 2016. http://dx.doi.org/10.1590/S0104-07072009000400015.

acessos

NARCHI, N.Z.; CRUZ, E.F.; GONÇALVES, R. O papel das obstetrizes e enfermeiras
obstetras na promoção da maternidade segura no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva,
18(4):1059-1068, 2013 2013

NURSING THEORIES. Nursing Theories: a companion to nursing theories and
models (Site). Acessado em 5 de setembro de 2016. (2009). Disponível em:
http://currentnursing.com/nursing_theory/health_promotion_model.html

OLIVEIRA, A.S.S.; RODRIGUES, D.P.; GUEDES, M.V.C.; FELIPE, G.F.; Percepção
de mulheres sobre a vivência do trabalho de parto e parto. Rev. Rene, vol. 11, Número
Especial, 2010. p.32-41.
Disponível em: http://www.revistarene.ufc.br/edicao
especial/a04v11esp_n4.pdf. Acesso em: 15 Nov.2017.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. 2003–2010 / Organização: Leila Linhares
Barsted, Jacqueline Pitanguy – Rio de Janeiro: CEPIA; Brasília: ONU Mulheres, 2011.
436p.
OUVERNEY, A. M. Os desafios da gestão em rede no SUS: situando a
regionalização no centro da agenda estratégica da política de saúde. Divulgação em
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Apêndice I - Instrumento de caracterização do percurso de vida
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY
NÚCLEO DE PESQUISA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER

Instrumento de caracterização do percurso de vida
Código do instrumento: _____
1. Trajetória Pessoal
1.1. Sugestão de nome fictício: _____________________________________________
1.2. Idade: _____________________________________________________________
1.3. Situação conjugal_____________________________________________________
1.4. Quantos membros possui sua família_____________________________________

2. Trajetória Profissional
2.2. Categoria profissional_________________________________________________
2.3. Cargo atual_________________________________________________________
2.4. Tempo de formação___________________________________________________
2.5. Tempo de atuação____________________________________________________
2.6. Tempo de atuação na instituição atual_____________________________________
2.7. Outros vínculos empregatícios__________________________________________
2.8. Tipos de vínculos empregatícios que possui________________________________
2.9. Carga horária de trabalho total__________________________________________

3. Qualificação
3.1. Instituição onde se graduou_____________________________________________
3.2. Possui pós-graduação? Qual e onde?
- Pós-graduação strictu-sensu (mestrado/ doutorado) ____________________________
- Pós-graduação latto-sensu (especialização,
aperfeiçoamento)_______________________________
- Aperfeiçoamento___________________________________________________
3.3. Quais capacitações detém em:
Saúde da mulher_________________________________________________________
Parto e
nascimento_____________________________________________________________
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Apêndice II – Questão norteadora e filtro da entrevista
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY
NÚCLEO DE PESQUISA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER

Questão norteadora da entrevista: “Fale-me a respeito de sua história de vida que tenha
relação com a atenção ao parto e nascimento no Programa Cegonha Carioca (PCC)”
Para esta narração, consideraremos os seguintes “filtros”:

-Ingresso no Programa Cegonha Carioca;
- Definição do Programa Cegonha Carioca;
- O Programa Cegonha Carioca na atenção ao parto e nascimento;
- Humanização na assistência;
- Comunicação e organização entre serviços da rede (UBS, Maternidade);
- Respeito aos direitos da gestante;
- Resolutividade do PCC;
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Apêndice III – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY
NÚCLEO DE PESQUISA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA
MULHER
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Resolução nº 466/2012 – Conselho Nacional de Saúde
Você está sendo convidado(a) para participar como voluntário(a) da pesquisa
intitulada: Programa Cegonha Carioca na Atenção ao Parto e Nascimento: Narrativas de Vida de
Enfermeiras e Gestores, que tem como objetivos: descrever as influências narradas pelas
enfermeiras na Atenção ao Parto no PCC; caracterizar os comportamentos que determinam a
atuação das enfermeiras do PCC na promoção da saúde da mulher na atenção ao parto e analisar
a atuação da enfermeira do PCC na promoção da saúde da mulher na atenção ao parto. Este Termo
de Consentimento Livre Esclarecido serve para informar qual será sua participação na pesquisa,
caso aceite o convite. Você poderá pedir quaisquer esclarecimentos ao pesquisador sempre que
julgar necessário.
A pesquisa tem duração de 3 anos, com o término previsto para julho de 2017.
Sua participação não é obrigatória e consistirá em responder um questionário de
caracterização do perfil dos participantes da pesquisa, e responder a pergunta “Fale-me a respeito
de sua história de vida que tenha relação com a atenção ao parto e nascimento no Programa
Cegonha Carioca (PCC)” através de uma entrevista entre você e o pesquisador. A qualquer
momento você pode se recusar, desistir de participar, ou suspender seu consentimento,
comunicando ao pesquisador responsável.
Você não terá custos ou quaisquer compensações financeiras. Os riscos potenciais desta
pesquisa estão atrelados a possibilidade de danos à dimensão emocional ao se recordar de fatos
vividos, no entanto, caso isto ocorra interromperemos imediatamente a entrevista, e só
retomaremos sua participação se for de sua concordância. A responsável pela realização do estudo
se compromete a zelar pela integridade e o bem-estar dos participantes da pesquisa, os riscos
supracitados se justificam tendo em vista os benefícios e a eticidade da pesquisa.
Os benefícios relacionados à sua participação nesta pesquisa serão a ampliação,
divulgação e publicação do conhecimento científico produzido para a área da saúde, e mais
especificamente na área de políticas em saúde da mulher na condição de gestante e parturiente.
Os dados coletados serão tratados e analisados pela pesquisadora responsável, e utilizados
apenas nesta pesquisa, tendo seus resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas. Sua
entrevista será tratada de forma anônima e confidencial, isto é, através de códigos e em nenhum
momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. O material coletado será
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guardado pela responsável da pesquisa por cinco (05) anos e incinerado ou deletado após esse
período.
Você receberá uma via deste Termo onde constam os contatos do CEP e do pesquisador
responsável, podendo eliminar suas dúvidas sobre a sua participação agora ou a qualquer
momento. Caso concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, que
possui duas vias, sendo uma sua e a outra do pesquisador responsável.
____________________________________________
Ana Carolina Mendes Soares Benevenuto Maia
Pesquisador responsável
E-mail:anacarolinamendes.s@hotmail.com Cel: (21) 98950-7038
CEP-EEAN/HESFA/UFRJ – Tel: 21-2293-8148 – Ramal 228 - E-mail:
cepeeanhesfa@gmail.com
CEP da Secretaria Municipal de Saúde
Rua: Evaristo da Veiga, 16 - Sobreloja – Centro - Cep - 20031-040
site: www.rio.rj.gov.br/web/sms/comite-de-etica-em-pesquisa
e-mail: cepsms@rio.rj.gov.br / cepsmsrj@yahoo.com.br
Telefone: 2215-1485
Declaro estar ciente do inteiro teor deste Termo de Consentimento e concordo
voluntariamente em participar do estudo proposto, sabendo que poderei desistir a qualquer
momento, sem penalidades, prejuízos ou perda de qualquer benefício. Recebi uma via assinada
deste documento.
Rio de Janeiro, ____de ____________de 20____ .
Nome legível do(a) participante: ________________________________________
Assinatura do(a) Participante:__________________________________________
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Apêndice IV – Carta de autorização dos cenários da pesquisa
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