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RESUMO 

 

 

Objetivou-se avaliar a qualidade do cuidado obstétrico e neonatal em hospitais cearenses 

habilitados pela Rede Cegonha. Estudo avaliativo, exploratório e transversal, usando o 

modelo Quality Maternal Newborn Care em seu componente central Categorias Práticas. 

Estudo desenvolvido em quatro maternidades referências na atenção obstétrica nas 

macrorregiões de saúde no Ceará, com 440 puérperas. Foram utilizados instrumentos de 

coleta dos dados com base em padrões de qualidade do cuidado obstétrico e neonatal 

propostos pela Organização Mundial de Saúde. A avaliação envolveu cinco padrões de 

qualidade do cuidado, cinco declarações de qualidade e 37 indicadores. A coleta ocorreu entre 

março de 2017 e maio de 2018. Os dados foram compilados e analisados estatisticamente pelo 

software Statistical Package for the Social Sciences®, versão 24.0. A análise exploratória 

utilizou os testes estatísticos Qui-quadrado de Pearson, exato de Fisher, Razão de 

Verossimilhança para as associações e regressão logística. Projeto aprovado por Comitês de 

Ética em Pesquisa. Dos padrões analisados, a prevalência do grau de adequação foi 32,1% nas 

Práticas baseadas em evidências para o cuidado de rotina, 14,5% na Comunicação efetiva, 

30,6% no Respeito e preservação da dignidade, 77,4% no Suporte emocional e 43,4% nos 

Recursos humanos competentes e motivados, com adequação apenas no Suporte Emocional, 

globalmente. Nas comparações entre as maternidades, houve grande variação na maioria dos 

padrões, cuja adequação no padrão Práticas baseadas em evidências para o cuidado de rotina 

variou de 1,1% a 53%, de zero porcento a 53,2% no padrão Comunicação efetiva, 10,8% a 

38,3% no padrão Respeito e preservação da dignidade, de 8,9% a 45% no Padrão Suporte 

Emocional, e de 10,8% a 38,5% no padrão Recursos Humanos Competentes e Motivados, 

com diferença estatística entre as instituições em todos os padrões. Verificou-se correlação da 

satisfação da mulher quanto à qualidade do cuidado e a adequabilidade dos cuidados em três 

padrões avaliados: cuidados durante o parto, respeito e a privacidade, e apoio emocional. 

Globalmente, não ocorreu relação entre a adequação do padrão e a satisfação das mulheres 

com as informações e os cuidados recebidos dos profissionais. Conclui-se que houve 

diferença estatística em 28 dos 37 itens avaliados e a maternidade 3 apresentou melhor 

proporção global em todos os padrões, enquanto a maternidade 1 teve pior proporção. 16 

indicadores apresentaram adequação da qualidade do cuidado com oito aspectos mais 

fortalecidos globalmente: ocitocina na prevenção da hemorragia pós-parto; oferta de opções 

para alívio da dor; amamentação na primeira hora; alimentação exclusiva com leite materno 
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até a alta; permissão antes de exame ou procedimento; respeito às necessidades religiosas e 

culturais; acompanhante de escolha da mulher; e, satisfação com as orientações oferecidas ao 

acompanhante. Evidenciou-se que as práticas de cuidado materno e neonatal apresentam uma 

heterogeneidade quanto à adequação dos indicadores. Refuta-se a tese de que as práticas de 

cuidado materno e neonatal em mulheres que tiveram partos normais, em maternidades de 

referência da Rede Cegonha, estão condizentes com Padrões de Qualidade da OMS, em 

consonância à mudança de paradigma proposta com a Rede Cegonha brasileira. 

Palavras-chave: 1. Qualidade do Cuidado. 2. Obstetrícia. 3. Saúde materno-infantil. 4. 

Avaliação de serviços de saúde. 5. Estudo avaliativo. 6. Enfermagem. 7. Avaliação em Saúde. 

8. Serviços de Saúde Materna. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this study was to evaluate the quality of obstetric and neonatal care in Ceará- 

hospitals enabled in Rede Cegonha. Evaluative, exploratory and cross-sectional study using 

the Quality Maternal Newborn Care model in its central component. Study developed in four 

maternity hospitals references in obstetric care in health macroregions in Ceará, with 440 

puerperal women. Data collection instruments were used based on the quality standards of 

obstetric and neonatal care proposed by the World Health Organization. The evaluation 

involved five quality of care standards, five quality statements and 37 indicators. Data were 

collected between March 2017 and May 2018. Data were compiled and statistically analyzed 

using the Statistical Package for Social Sciences® software, version 24.0. Exploratory 

analysis used Pearson's chi-square, Fisher's exact, Likelihood Ratio for associations and 

logistic regression tests. Project approved by Research Ethics Committees. Of the patterns 

analyzed, the prevalence of adequacy was 32.1% in Evidence-Based Practices for Routine 

Care, 14.5% in Effective Communication, 30.6% in Respect and Preservation of Dignity, 

77.4% in Emotional support and 43.4% in competent and motivated human resources, with 

adaptation only in Emotional Support, globally. In comparisons between maternities, there 

was wide variation in most standards, whose adequacy in the standard Evidence-based 

practices for routine care ranged from 1.1% to 53%, from zero percent to 53.2% in the 

Effective Communication pattern, 10.8% to 38.3% in the Respect and Preservation of Dignity 

standard, 8.9% to 45% in the Emotional Support Standard, and 10.8% to 38.5% in the 

Competent and Motivated Human Resources standard. statistical difference between 

institutions in all standards. There was a correlation between women's satisfaction with 

quality of care and adequacy of care in three assessed patterns: care during childbirth, respect 

and privacy, and emotional support. Overall, there was no relationship between the adequacy 

of the standard and women's satisfaction with the information and care received from 

professionals. It was concluded that there was a statistical difference in 28 of the 37 items 

evaluated and maternity 3 had a better overall proportion in all patterns, while maternity 1 had 

a worse proportion. 16 indicators showed adequate quality of care with eight globally 

strengthened aspects: oxytocin in the prevention of postpartum hemorrhage; offering options 

for pain relief; breastfeeding in the first hour; exclusive breastfeeding until discharge; 

permission before examination or procedure; respect for religious and cultural needs; 

companion of choice of the woman; and satisfaction with the guidance offered to the 
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companion. It was evidenced that the practices of maternal and neonatal care present a 

heterogeneity regarding the adequacy of the indicators. It is argued that maternal and neonatal 

care practices in women who had normal births in reference Stork Network maternity 

hospitals are consistent with the WHO Quality Standards, in line with the proposed paradigm 

shift with the Brazilian Stork Network. . 

Keywords: Health Evaluation. Maternal Health Services. Maternal and Child Health. 

Obstetrics. Quality of health care. Chirdbirth. Practice. Maternal Health Services – standards. 

Obstetric nursing. Midwifery. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Qualidade do Cuidado (QC), foi definida pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) como a melhoria dos resultados desejados em saúde decorrente dos serviços prestados 

a indivíduos e populações de pacientes, necessitando que seja seguro, eficaz, oportuno, 

eficiente, equitativo e centrado nas pessoas (WHO, 2006).   

 Por tratar-se de um conceito multidimensional, vem sendo discutido ao longo do 

tempo como primordial para o direito à saúde e, desde o modelo de qualidade do cuidado para 

unidades de saúde de Avedis Donabedian, na década de 1980, são desenvolvidas estratégias 

para operacionalizá-la, usando vários de seus elementos na saúde materna e neonatal nos 

serviços de saúde (TUNÇALP et al., 2015).  

Contudo, embora a QC englobe um campo complexo e normativo, algumas medidas e 

definições vem sendo desenvolvidas relacionadas ao contexto dos serviços de saúde dos 

cuidados em obstetrícia, fornecendo uma base útil para sua discussão, compreensão e 

aplicação de modelos. 

Destarte, qualidade do cuidado materno e neonatal foi definida como o grau em que 

serviços de saúde maternos, para indivíduos e populações, aumentam a probabilidade de 

tratamento oportuno e adequado para atingir os resultados desejados, sendo consistentes com 

o conhecimento profissional atual e com a defesa dos direitos reprodutivos básicos (HULTON 

et al., 2000). Qualidade do cuidado materno e neonatal é apresentada sob três componentes 

fundamentais: clínico (seguro e eficaz), interpessoal (centrado no paciente) e contextual 

(oportuno, eficiente e equitativo). A qualidade do cuidado clínico em saúde materna e 

neonatal está bem definida, respaldada em diretrizes baseadas em evidências para melhores 

práticas de cuidado, cujas decisões terapêuticas devem ser orientadas pelo respeito e 

sensibilidade às preferências, necessidades e valores do paciente (IOM, 2001).  

Para Renfrew et al. (2014), a qualidade dos cuidados materno e neonatal é descrita a 

partir da contemplação de cinco componentes, interconectados, que devem ser ofertados às 

mulheres e recém-nascidos nos sistemas de saúde. Dizem respeito às práticas eficazes, à 

organização do cuidado, aos valores e à filosofia dos prestadores de cuidado, e às 

características dos trabalhadores de saúde que prestam cuidados de obstetrícia. Ao elencar 

esses componentes, os autores desenvolveram e testaram uma estrutura, o modelo Quality 

Maternal and Newborn Care (QNMC), a partir de uma gama de evidências científicas que 

indica a necessidade de equilibrar serviços de prevenção e de apoio baseados na comunidade 
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para todas as gestantes e recém-nascidos com serviços eletivos e de emergência para aquelas 

com complicações. 

Não obstante, em análise dessas evidências, sugere-se que a figura de enfermeiras 

obstetras/obstetrizes (midwives)1 tem contribuído para o cuidado de qualidade na perspectiva 

descrita pelo QMNC, quanto à educação, informação e promoção da saúde; avaliação, triagem 

e planejamento de cuidados; e quanto à promoção de processos normais e prevenção de 

complicações, numa perspectiva de cuidado respeitoso, informado, adaptado às necessidades 

das mulheres e ao fortalecimento da capacidade de cuidar da sua saúde e de seus filhos 

(RENFREW et al., 2014). 

Esclarecidas essas questões conceituais, pensar a qualidade de cuidados maternos e 

neonatais e a forma de alcançá-la é importante para a redução da mortalidade materna e 

neonatal, com mudanças nos cenários de cuidados (que envolvem infraestrutura, gestão e 

recursos humanos capazes), e nos cuidados realizados durante a gravidez, o parto e o período 

pós-parto, os quais devem ser fundamentados na melhor evidência disponível e devem 

oferecer respostas à realidade epidemiológica mundial, nacional e local. 

Nesse sentido, observa-se que, nas últimas três décadas, o Brasil passou por uma 

rápida evolução na sua conjuntura socioeconômica, no desenvolvimento urbano e nas 

condições de saúde oferecidas à população (VICTORA et al., 2011), e, mesmo diante do 

avanço tecnológico, da implantação de políticas assistenciais e da produção do conhecimento 

científico, a atenção à saúde da mulher ainda representa um desafio à sociedade e às 

autoridades governamentais, considerando-se que houve impacto na mortalidade materna no 

país, sendo necessária a busca de soluções para o enfrentamento desse anacrônico e insistente 

problema das mulheres durante o processo fisiológico da gravidez e do parto.  

A cada ano, estima-se cerca de 2,6 milhões de natimortos e 2,9 milhões de crianças 

que morrerão no primeiro mês de vida (UNICEF, 2013). Ademais, são estimadas cerca de 289 

mil mortes de mulheres durante o período gravídico-puerperal, com declínio de 47% na 

mortalidade materna em relação aos níveis encontrados em 1990, sem, contudo, aproximar-se 

da Meta de Desenvolvimento do Milênio (MDM) estabelecida, cuja redução seria de 75% das 

                                                             
1 Midwife/midwives (parteiras; enfermeiras obstetras/obstetrizes): pessoa treinada para assistir a mulher durante 

o parto e tem as competências de midwifery (cuidados de obstetrícia).  

A Organização Internacional do Trabalho descreve as “parteiras” como o primeiro grupo profissional a prestar os 

cuidados de Obstetrícia (midwifery).  

Em alguns países, o escopo completo dos cuidados que poderiam ser fornecidos por parteiras qualificadas é 

limitado pelo sistema de saúde, barreiras culturais e alguma sobreposição que inevitavelmente existe entre papéis 

e responsabilidades dos diferentes profissionais de saúde (RENFREW et al., 2014). 
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mortes maternas até 2015 (OMS, 2014). Deve-se considerar que a maioria dessas mortes está 

concentrada nos países em desenvolvimento e é de natureza evitável, decorrente da falta de 

acesso aos cuidados de rotina adequados e de emergência quando necessários, cuja Agenda 

pós-2015 da ONU, permanecem incluindo a saúde materna e infantil como prioridade 

mundial entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) (WHO, 2015b). 

Com efeito, a mortalidade materna é considerada um indicador chave da saúde e do 

desenvolvimento socioeconômico (WILMOTH et al., 2012), e reflete a estrutura do sistema 

nacional de saúde e seus componentes, tais como: colaboração intersetorial e a filosofia da 

sociedade nos níveis sociocultural, político e econômico. No cenário brasileiro, a análise 

desse indicador sugere um déficit de qualidade na assistência à mulher no período gravídico-

puerperal, com elevadas taxas de cesariana e com reflexo nas indesejáveis ocorrências 

evitáveis da morte materna e neonatal (VICTORA et al., 2011). 

Consoante ao panorama vigente de alta mortalidade materna e neonatal nacional e 

internacional, a OMS no intuito de promover o nascimento saudável, recomenda cuidados 

voltados à gestação, parto e puerpério, que focalizem práticas baseadas em evidências e com 

resultados de saúde satisfatórios nas perspectivas das mulheres, dos profissionais e dos 

gestores das unidades de saúde e do sistema de saúde. 

As boas práticas de atenção ao parto e nascimento corroboram essa perspectiva de 

humanização na saúde, de reduzir intervenções desnecessárias - que abreviam o tempo de 

nascimento e que não são respaldadas por evidências científicas, e de favorecer os processos 

fisiológicos relacionados ao nascimento, sobretudo reduzindo a epidemia de cesáreas que 

vigora em alguns países, visto que cesárea sem indicação configura uma má prática. 

É oportuno enfatizar que os avanços científicos e tecnológicos trouxeram benefícios, 

sobretudo nos cuidados prestados ao parto considerado de alto risco, impactando na 

diminuição de indicadores de morbi-mortalidade materna e neonatal. Contudo, a focalização 

da assistência no aspecto tecnológico, vem contribuindo para o uso excessivo de práticas 

intervencionistas, muitas vezes realizadas de maneira mecanizada, desumanizada e 

fragmentada, notadamente envolvendo sua aplicação em partos de risco habitual. Ademais, 

esse caminho tomado para assistência ao parto tem abordado diversos problemas à gestão 

dessa assistência, demonstrando que os elevados índices de cesáreas, o significado da 

parturição para as mulheres e a qualidade da atenção obstétrica vem sendo objeto de 

preocupação de muitos estudos atuais (VELHO et al., 2012). 

O Ministério da Saúde do Brasil vem buscando a reformulação da atenção obstétrica e 

neonatal por meio de uma política pública para a reorganização do Sistema Único de Saúde 
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(SUS) em redes de cuidado. Para tanto, institucionalizou em dezembro de 2010, a organização 

do sistema de saúde sob Redes de Atenção à Saúde (RAS), definidas 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, 2011). 

As RAS são organizadas em um conjunto coordenado de pontos de atenção à saúde 

para prestar uma assistência contínua e integral a uma população definida e se 

responsabilizam pelos resultados clínicos, financeiros e sanitários relativos a essa população 

(MENDES, 2011). Com os avanços legais das RAS e sua relação com a prioritária 

intervenção na agenda nacional para a assistência à saúde da mulher e da criança, foi 

instituída a Rede Cegonha no SUS, em junho de 2011. Consiste numa rede de cuidados 

organizada para assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção 

humanizada na gravidez, no parto e no puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento 

seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento saudáveis. Tem os seguintes objetivos: 

fomentar a implementação de novo modelo de atenção à saúde da mulher e à saúde da criança 

com foco na atenção ao parto, nascimento, crescimento e desenvolvimento da criança de zero 

a vinte e quatro meses; organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para que esta 

garanta acesso, acolhimento e resolutividade; e reduzir a mortalidade materna e infantil com 

ênfase no componente neonatal (BRASIL, 2011). 

A implantação da Rede Cegonha é organizada a partir de quatro componentes (Pré-

Natal; Parto e Nascimento; Puerpério e Atenção Integral à Saúde da Criança; e Sistema 

Logístico - Transporte Sanitário e Regulação), e tem sido gradativa em todo o território 

nacional, respeitando-se critérios epidemiológicos, tais como taxa de mortalidade infantil, 

razão de mortalidade materna (RMM) e densidade populacional, além de adesão institucional 

com vistas à melhoria da qualidade do cuidado prestado, numa perspectiva política que tenta 

responder a uma agenda internacional.  

Configura-se na perspectiva de uma ruptura ideológico-conceitual voltada para a 

garantia de direitos, para ampliação de acesso assistencial, para a gestão do sistema de saúde 

(oferta de exames, protocolos assistenciais, infraestrutura), para uma visão sobre a mulher 

além das questões reprodutivas, mas também para a valorização do panorama epidemiológico 

que afeta a mulher no período gravídico-puerperal, diante dos elevados perfis de 

morbimortalidade, e para a melhoria da qualidade da assistência obstétrica e neonatal, 

indicando a adoção de práticas baseadas em evidências e a formação de profissionais 
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especializados, notadamente enfermeiros obstetras, e aperfeiçoamento dos profissionais que 

realizam cuidados obstétricos. 

Nesse sentido, a OMS considera o enfermeiro obstetra como o profissional mais 

adequado na atenção ao parto normal, dada a sua atuação mais humanizada e menos 

intervencionista (OMS, 1996). Com o intuito qualificar esses profissionais na assistência ao 

parto isso, a Rede Cegonha tem investido na formação de recursos humanos com a 

implantação de vários cursos de Residência e Especialização em Enfermagem Obstétrica em 

todo o país (BRASIL, 2011). Com efeito, Possati et al. (2017) destacam a importância de 

identificar a competência profissional de enfermeiros quanto ao cuidado obstétrico, pois a 

partir dessa avaliação poderão ser identificadas as lacunas e ações de melhoria nessa direção. 

Nessa perspectiva, o modelo hegemônico que não considera a autonomia e o 

empoderamento das mulheres precisa ser revertido em uma assistência integral, não 

intervencionista, humanizada, baseada no respeito e no cuidado individualizado.  

Diante do incremento no acesso aos serviços institucionalizados de saúde, no campo 

materno e neonatal, em particular a assistência pré-natal e a assistência ao parto em clínicas e 

hospitais, há uma compreensão limitada sobre os resultados de saúde, apesar de esforços e 

financiamento para aumentar o acesso aos cuidados especializados. Contudo, cuidados de alta 

qualidade configuram um processo necessário voltado a melhores resultados de saúde e 

propensos à redução de morte, doença, incapacidade, desconforto e insatisfação com o 

cuidado prestado (AUSTIN et al., 2014). 

Estudo de base hospitalar realizado no Brasil – Pesquisa Nascer no Brasil, avaliou o 

uso das boas práticas (alimentação, deambulação, uso de métodos não farmacológicos para 

alívio da dor e de partograma) na assistência à gestação e ao parto junto a 23.894 mulheres, 

cujas evidências revelam ser promotoras de melhores resultados obstétricos e efetivas para 

redução de desfechos perinatais negativos, e de intervenções obstétricas na assistência ao 

trabalho de parto e parto de mulheres de risco obstétrico habitual. Como resultados, cuidados 

amparados em boas práticas ocorreram em menos de 50% das mulheres, e foram menos 

frequentes nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Quanto às intervenções, algumas 

ocorreram em maior número no setor público e em mulheres de menor escolaridade - como 

amniotomia e uso de ocitocina, e mostraram frequências elevadas, revelando que em mulheres 

socioeconomicamente desfavorecidas foram utilizados mais procedimentos dolorosos. Em 

contraponto, a cesariana foi menos frequente em mulheres multíparas, com menor 

escolaridade e atendidas em serviços públicos (LEAL et al., 2014).  
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Esse cenário nacional remete a muitas reflexões acerca das práticas e intervenções 

realizadas na assistência obstétrica no Brasil, que pode se correlacionar com os maus 

indicadores maternos e perinatais e a baixa qualidade de cuidados. 

Nesse escopo, a Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal, na direção de 

promoção e resgate das características naturais e fisiológicas do parto e nascimento, soma-se à 

Diretriz de Atenção à Gestante: a operação cesariana, como um esforço para a qualificação 

do modo de nascer no Brasil, trazendo um relatório de recomendações diante da grande 

diversidade de práticas clínicas, de pressões da opinião pública e consumidores de serviços de 

saúde, de novas evidências científicas e das mudanças significativas na prática obstétrica nas 

últimas três décadas, de modo a ser atualizado trienalmente para uma assistência focada na 

qualidade (BRASIL, 2016). 

Não obstante, considerando que a medicalização crescente dos processos de parto 

tende a afetar de maneira negativa a experiência do parto e que o parto é um processo 

fisiológico que pode resultar sem complicações para a maioria das mulheres e dos bebês, a 

OMS elaborou uma diretriz com 56 recomendações para os cuidados durante o parto, das 

quais 26 são novas recomendações, buscando assegurar uma atenção de alta qualidade. Para 

uma experiência de parto positiva, as recomendações devem ser implementadas como um 

pacote assistencial, por meio de profissionais amáveis, competentes e motivados e em locais 

com recursos físicos essenciais, na perscpectiva do modelo de cuidados durante o parto da 

OMS (WHO, 2018), que converge em muitos aspectos com o modelo QMNC. 

Consubstancialmente, o modelo Quality Maternal and Newborn Care - QMNC, 

proposto por Renfrew et al. (2014), sinaliza uma mudança bem-vinda na perspectiva do que 

deve orientar o planejamento, a implementação e a avaliação de serviços de saúde para 

gestantes e recém-nascidos. A análise da qualidade do cuidado proposta pelo referido modelo 

inicia com a avaliação do que as mulheres necessitam e desejam durante a gravidez e o parto, 

numa perspectiva de cuidado integral, marcada pela continuidade e as necessidades 

individuais. Nessa conjuntura, a qualidade não é tida como a última etapa de uma sequência 

cronológica de ações para ampliar a cobertura de práticas clínicas na redução a mortalidade e 

da morbidade (FREEDMAN; MARGARET, 2014).  

Renfrew et al. (2014) categorizaram 72 práticas eficazes de cuidados dirigidos às 

mulheres no ciclo gravídico-puerperal e 14 práticas ineficazes para uso rotineiro, dado a 

interferência dessas no desenvolvimento de processos normais, oferecendo uso especial e não 

rotineiro à sua aplicação. As práticas foram classificadas a partir das evidências científicas 
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disponíveis, que demonstram desfechos favoráveis à sua aplicação e, assim, oferecem redução 

dos riscos na assistência obstétrica e neonatal. 

Contudo, muitas pesquisas têm sido conduzidas no sentido de avaliar os cuidados pré-

natais na última década, mas poucos estudos nacionais descrevem os procedimentos e 

processos aplicados na atenção ao parto e nascimento no Brasil, com substancial 

desconhecimento da frequência de utilização de boas práticas de cuidado e de intervenções 

obstétricas, paridade, condição social das mulheres e relacionadas ao tipo público e privado de 

serviços de saúde (LEAL et al., 2014).  

Cuidados obstétricos de qualidade implicam na redução da morbi-mortalidade materna 

e neonatal, redução de prematuridade e natimortalidade, diminuição das intervenções 

desnecessárias e melhoria dos resultados de saúde dessa população (mulheres e neonatos) 

(RENFREW et al., 2014). 

Dito isto, a assistência obstétrica deve ser pautada no conhecimento clínico e nas 

habilidades com competência interpessoal e cultural do profissional, bem como na 

preocupação com a educação da mulher para que ela possa compreender a organização dos 

serviços de saúde e para que possa acessá-los de uma maneira oportuna e sendo respeitada 

suas necessidades individuais (RENFREW et al., 2014). 

Assim, tem-se o seguinte questionamento: Qual a qualidade do cuidado obstétrico e 

neonatal nas maternidades do Ceará? 

Tendo em vista a completude do modelo QMNC, por seu rigoroso processo de 

construção, vasto referencial teórico utilizado e por contemplar diversos requisitos necessários 

para um cuidado obstétrico e neonatal de qualidade, optou-se por sua utilização para a 

avaliação do atual modelo de assistência à mulher e recém-nascido implementado no Brasil há 

cinco anos, utilizando a Rede Cegonha como cenário de pesquisa, e adotando o componente 

central ‘Categorias Práticas’ do QNMC como objeto de pesquisa. 

Dessa forma, o estudo permitirá identificar potencialidades e lacunas que existem após 

a implementação do modelo de assistência brasileiro consoante referencial teórico de 

qualidade, o que poderá auxiliar na melhoria da assistência prestada e trazer contribuições 

para o conhecimento e a prática profissional, fomentando o cuidado baseado em evidências. 

O aprimoramento da assistência de enfermagem no cuidado obstétrico lança um novo 

olhar para a atuação do enfermeiro obstetra para o cuidado qualificado, baseado em 

evidências científicas e com redução de intervenções desnecessárias, permitindo-se uma 

mudança paradigmática na assistência obstétrica e convergindo para um modelo de assistência 

ao parto que promova transformações substanciais de modo a respeitar a fisiologia do parto, 
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acolher a mulher e sua família e promover a autonomia da mulher, com ressignificação do 

papel dos profissionais responsáveis pela assistência. 
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2 PRESSUPOSTO 

 

A tese estruturou-se a partir do pressuposto de que as práticas de cuidado materno e 

neonatal em mulheres que tiveram partos normais, em maternidades de referência da Rede 

Cegonha no Ceará, estão condizentes com padrões de qualidade estabelecidos pela OMS, em 

consonância à mudança de paradigma proposta com esta rede de atenção à saúde materna e 

infantil. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Geral 

 

Avaliar a qualidade do cuidado obstétrico e neonatal em maternidades habilitadas pela Rede 

Cegonha.  

 

 

3.2 Específicos 

 

Caracterizar as puérperas quanto ao perfil sociodemográfico e obstétrico; 

 

Verificar a adequabilidade das práticas de cuidado obstétrico e neonatal com base nos padrões 

de qualidade estabelecidos pela OMS; 

 

Comparar a adequação das práticas de cuidado obstétrico e neonatal entre as maternidades; 

 

Relacionar a adequação da qualidade do cuidado obstétrico e neonatal com a satisfação das 

mulheres em mulheres que tiveram parto normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

4 ESTADO DA ARTE 

 

 

4.1 Marcos históricos na assistência obstétrica 

 

No Brasil, a atenção à saúde da mulher tem sido influenciada por movimentos sociais 

e políticos em âmbito nacional e internacional, numa crescente busca de fortalecimento da 

capacidade das mulheres no cuidado com sua saúde e no acesso a serviços de saúde 

qualificados, salientando-se, nas últimas décadas, avanços importantes na garantia do direito à 

saúde – presente na Constituição Federal Brasileira desde 1988 - com estratégias e 

dispositivos legais nessa direção. Assim, os programas e políticas nacionais de assistência à 

mulher e a influência internacional nesses, passa a ser apresentada a seguir. 

Nas primeiras décadas do século XX, a saúde da mulher aparece como demanda das 

políticas de saúde do Brasil, restrita às questões relativas à gravidez e ao parto até os anos 

1970, sobretudo pela forte associação à figura da mulher com a maternidade e a 

responsabilidade doméstica (BRASIL, 2007).  

O Ministério da Saúde (MS) do Brasil lançou, em 1974, o Programa de Saúde 

Materno-Infantil, com ênfase nos programas de prevenção à gravidez de alto risco e 

suplementação alimentar às gestantes e puérperas de baixa renda (MAMEDE; PRUDENCIO, 

2015). 

O cenário da assistência à saúde da mulher distava de respostas concretas que 

contemplassem sua plenitude, notadamente em algumas populações femininas existentes, 

onde números relacionados à violência obstétrica, aos abortos silenciosos e mal feitos e à 

dificuldade de acesso das mulheres negras à assistência em saúde, refletiam um cenário 

carente de respostas, pesquisas e ações eficazes que se traduziam nas políticas públicas 

(SOUZA, 2014). 

Em reconhecimento a essas carências, consonante aos movimentos sociais nas décadas 

de 1960, 1970 e 1980, foi criado no Brasil, em 1983, o Programa de Assistência Integral à 

Saúde da Mulher e da Criança, posteriormente desmembrado em dois programas: o Programa 

de Assistência Integral à Saúde da Criança (PAISC) e o Programa de Assistência Integral à 

Saúde da Mulher (PAISM) (MAMEDE; PRUDENCIO, 2015). 

Em 1983, o surgimento do PAISM representou um marco, ao se contrapor à 

perspectiva vigente de atenção ao ciclo gravídico-puerperal, e acabou por anunciar uma nova 

e diferenciada abordagem à saúde da mulher, numa perspectiva de integralidade e de olhar 
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para as carências de assistência à saúde nas diversas populações femininas (MAMEDE; 

PRUDÊNCIO, 2015). Essa abordagem do PAISM era condizente com o clima político 

internacional e nacional que aprovou, em 1988, a vigente Constituição Federal do Brasil e a 

partir daí deu-se a regulamentação do Sistema Único de Saúde – SUS. 

Considerando-se as perspectivas de universalidade, equidade e integralidade na 

assistência à saúde da mulher, o cenário epidemiológico com prevalência elevada de 

mortalidade materna e a necessidade de qualificar a experiência do nascimento, esse 

Programa ensejou discussões que tratavam da ampliação da assistência em todas as fases de 

vida da mulher e da ressignificação de cenários de cuidados e políticas reprodutivas.  

A Organização das Nações Unidas (ONU), em 1987, lançou a iniciativa Global por 

uma Maternidade Segura, cujo objetivo era aumentar a consciência mundial sobre o problema 

e promover um conjunto de ações de fortalecimento dos serviços de atenção obstétrica, com 

investimento na capacitação profissional, com vistas a contribuir para a redução da 

mortalidade materna (CROWE et al., 2012). 

No contexto internacional, ocorreram discussões em eventos nacionais e 

internacionais, como a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento 

(CIPD), no Cairo, em 1994, que destacou o acesso universal à saúde reprodutiva, conferindo 

papel fundamental aos direitos sexuais e reprodutivos, estabelecendo definições a partir do 

conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo incorporadas dimensões 

da sexualidade e da reprodução humana numa perspectiva de direitos, e a Conferência 

Mundial sobre Mulher, em Beijing, em 1995, que avançou na definição dos direitos sexuais e 

reprodutivos (BRASIL, 2004; MAMEDE; PRUDÊNCIO, 2015). 

Concomitante a essa ampliação de olhar para as necessidades de saúde da mulher, 

ocorreu, em 1995, a Conferência sobre Tecnologia Apropriada para o Nascimento, em 

Fortaleza-Ceará, reunindo esforços para qualificar a experiência do nascimento, é reconhecida 

como um dos primeiros movimentos de incentivo à humanização do parto no Brasil, com 

discussão de condutas e construção de matrizes para a maternidade segura (WHO, 1995). 

Destarte, nesse mesmo ano (1995), foi criado o Projeto Maternidade Segura, numa 

parceria entre Ministério da Saúde (MS), Federação Brasileira das Associações de 

Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), 

OMS e Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP), buscando mobilizar os 

profissionais e qualificá-los para os cuidados na gestação, parto e nascimento, com a 

descrição de oito passos para o seu alcance, quais sejam: Garantir informações sobre saúde 

reprodutiva e direitos da mulher, garanti assistência durante a gravidez, o parto e o pós-parto, 
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incentivar o parto normal e humanizado, ter rotinas escritas para normatizar a assistência, 

treinar toda a equipe de saúde para implementar rotinas, possuir estrutura adequada para 

atendimento materno e perinatal, possuir arquivo e sistema de informação e avaliar 

periodicamente os indicadores de saúde materna e perinatal (MAMEDE; PRUDENCIO, 

2015; VERSIANI et al., 2008). 

Nessa perspectiva, em 1996, a OMS lançou o Manual Maternidade Segura- 

“Assistência ao parto normal: um guia prático”, com versões em vários idiomas, como 

referência para implantação do parto humanizado nos serviços de saúde, trazendo a discussão 

das práticas obstétricas vigentes e recomendadas com base em evidências científicas, 

classificando-as entre práticas benéficas e comprovadamente danosas, e sua consequente 

indicação, entre outras questões relacionadas à segurança na assistência ao parto normal 

(WHO, 1996). 

Entre as práticas elencadas, sobressaem-se e devem ser estimuladas: presença do 

acompanhante; oferta de líquidos e dieta livre; mudança de posição; métodos não invasivos e 

não-farmacológicos para alívio da dor; uso do partograma; contato pele a pele; presença de 

profissionais de saúde e informações desejadas; uso de ocitocina pós-parto; e privacidade e 

intimidade (WHO, 1996).  

A década de 1990 foi marcada pelo lançamento, pelo Ministério da Saúde, de Leis e 

Portarias abrangendo a saúde da mulher, incluindo planejamento familiar, notificação 

compulsória de violência contra a mulher, humanização no pré-natal e nascimento e 

atendimento aos casos de aborto legal (BRASIL, 2013). 

A despeito, foi publicada pelo Ministério da Saúde, em 1998, a Portaria nº 2815/1998, 

com a definição de estratégias para o alcance da Maternidade Segura, com a organização de 

cursos de especialização em Enfermagem Obstétrica em todas as regiões do país, em parceria 

com Escolas de Enfermagem, reforçando o papel da enfermeira obstetra no momento do parto  

(BRASIL, 1998), e a Portaria nº 989/1999, que autorizou a criação de Centros de Parto 

Normal, objetivando resgatar dignidade à mulher e privacidade no momento do nascimento, 

assemelhando-os ao seu ambiente familiar (BRASIL, 1999). 

Nessa mesma linha, foi realizado em Curitiba-Paraná (PR), em 1999, o Seminário 

Nacional Assistência Obstétrica no Brasil – Desafios e Estratégias para Ação, que teve por 

objetivos discutir e estabelecer uma política nacional nessa área, e possibilitar o intercâmbio 

de informações e experiências entre os estados da Federação, cuja preocupação central foi 

Humanizar o atendimento nos serviços do SUS, como meta do MS, promovendo um 

atendimento que responda às necessidades das mulheres e constituindo-se importante 



31 

 

 

processo de ações para melhoria da qualidade da assistência à saúde da mulher 

(TORNQUIST, 2004).  

Buscando reconhecer as unidades de saúde integradas ao SUS que se sobressaem na 

humanização do atendimento à mulher e ao recém-nascido, através de práticas e estímulo ao 

parto normal e ao aleitamento materno, o Ministério da Saúde criou, em 1999, o Prêmio 

Galba de Araújo - importante obstetra cearense e incansável defensor do parto natural – 

anunciando um processo mais amplo de humanização (BRASIL, 2004). 

Nessa conjuntura, em 2000, o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de 

Humanização do Pré-Natal e Nascimento (PHPN), definindo a humanização como estratégia 

para a melhoria da qualidade da atenção e tendo como objetivos: reduzir as altas taxas de 

morbimortalidade materna e perinatal, ampliar o acesso ao pré-natal, estabelecer critérios para 

qualificar as consultas e promover o vínculo entre a assistência ambulatorial e o parto. 

Importantes eventos internacionais e nacionais marcaram o ano 2000, como a I 

Conferência sobre Humanização do Parto e do Nascimento, em Fortaleza-CE, realizada pela 

Rede pela Humanização do Parto e do Nascimento (ReHuNa) em parceria com a Agência de 

Cooperação Internacional do Japão (JICA) (RATTNER, 2009a), e a Conferência do Milênio, 

promovida pela ONU, com 189 países, incluindo o Brasil, que resultou na Declaração do 

Milênio das Nações Unidas e estabeleceu um conjunto de oito objetivos para o 

desenvolvimento sustentável dos povos e erradicação da pobreza e da fome, na expectativa 

que seriam atingidos num período de 15 anos), que incluíam promover a igualdade entre os 

sexos e a autonomia das mulheres; reduzir a mortalidade na infância e melhorar a saúde 

materna (BRASIL, 2014). Salienta-se que quatro Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

tinham relação com a saúde sexual e reprodutiva, e dois especificamente enfatizavam 

condições de nascimento e de vida. 

Os ODM acabaram por definir Metas de Desenvolvimento do Milênio (MDM) com 

parâmetros que possibilitavam mensurar o progresso observado, acompanhando-os a partir de 

indicadores que cumpriam a difícil missão de representar em números as múltiplas dimensões 

do contexto socioeconômico de cada país e do cenário global (BRASIL, 2014; MAMEDE; 

PRUDENCIO, 2015). 

Uma agenda pós-2015 para promover o desenvolvimento sustentável nos próximos 15 

anos é um plano de ação que indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, dentro dos limites do planeta 

(WHO, 2015b). 
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Em maio de 2004, o MS lançou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher (PNAISM) - Princípios e Diretrizes, construída a partir dos princípios do SUS, 

consoante à nova política de saúde, apresentando um diagnóstico da situação de saúde das 

mulheres no Brasil e elencando as seguintes problemáticas: mortalidade materna, 

precariedade da atenção obstétrica, abortamento em condições de risco, precariedade da 

assistência em anticoncepção, DST/HIV/Aids, violência doméstica e sexual, a saúde de 

mulheres adolescentes, saúde da mulher no climatério/menopausa, saúde mental e gênero, 

doenças crônico-degenerativas e câncer ginecológico, saúde mental, saúde das mulheres 

lésbicas, saúde das mulheres negras, saúde das mulheres indígenas, saúde das mulheres 

residentes e trabalhadoras na área rural e saúde da mulher em situação de prisão (BRASIL, 

2004). 

A observação desses movimentos ao longo do tempo permite perceber a busca pela 

organização do sistema de saúde e dos serviços, traduzidos em muitos dispositivos na direção 

das diretrizes propostas, a exemplo da inclusão da presença do acompanhante durante o pré-

parto, parto e pós-parto imediato, no rol de cobertura da saúde suplementar, regulada pela 

Agência Nacional de Saúde (ANS). Assim como a implantação da Lei nº 11.108, de 2005, 

que estabelece a obrigatoriedade de permitir a presença, junto à parturiente, de um 

acompanhante de livre escolha da mulher durante todo o período de trabalho de parto, parto e 

pós-parto imediato, para os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), da rede 

própria ou conveniada (BRASIL, 2005).  

O Brasil passou a buscar estratégias de consolidação do SUS, um sistema de saúde em 

desenvolvimento, e de reorganização dos serviços de saúde por meio de várias normativas que 

foram aprimorando-o. Elegeu a universalidade, a integralidade e a equidade como diretrizes 

fundamentais e, em 2006, lançou o Pacto pela Saúde, com três componentes - Pactos pela 

Vida, em Defesa do SUS e de Gestão, com ênfase nas necessidades de saúde da população e 

na definição de prioridades articuladas e integradas entre os componentes. Dentre as 

prioridades do Pacto pela Vida estava a redução da mortalidade materna, infantil neonatal, 

infantil por doença diarreica e por pneumonias (BRASIL, 2006). 

Não obstante a crescente conscientização sobre a importância da qualidade da atenção 

à saúde no Brasil, são necessários avanços para assegurar padrões consistentemente elevados 

e, a despeito da promoção das iniciativas da OMS pelo MS e ANS visando a segurança dos 

pacientes, a adesão por parte dos serviços de saúde ainda é reduzida, dada a alta ocorrência de 

eventos adversos evitáveis em hospitais (MENDES et al., 2009).  
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Desse modo, buscando aproximação com a assistência obstétrica, o MS publicou a 

Instrução Normativa nº 2, de 03 de junho de 2008, que dispõe sobre Indicadores para 

Avaliação dos Serviços de Atenção Obstétrica e Neonatal, considerando as disposições da 

Resolução - RDC nº 36, de 3 de junho de 2008, que trata de Regulamento Técnico para 

funcionamento dos serviços de atenção obstétrica e neonatal. Estes indicadores são: 

Indicadores de gestão (Média de permanência de puérperas), Indicadores de processo (Taxa 

de cesárea; Taxa de cesárea em primíparas; Taxa de episiotomia; Taxa de partos com 

acompanhante) e Indicadores de resultado (Taxa de mortalidade neonatal precoce; Taxa de 

infecção puerperal relacionada a partos - para partos normais e cesáreas) (BRASIL, 2008). 

Consubstancialmente, o sistema de saúde brasileiro busca avançar na sua organização, 

apesar do desafio que seu território ‘continental’ e desigual proporciona, e desde 2011, tem 

tentado estabelecer a reorganização do SUS através da articulação de Redes de Atenção à 

Saúde (RAS), cuja implantação segue em curso. Em síntese, os objetivos das RAS são 

melhorar a qualidade da atenção, a qualidade de vida das pessoas usuárias, os resultados 

sanitários do sistema de atenção à saúde, a eficiência na utilização dos recursos e a equidade 

em saúde, numa concepção poliárquica dos serviços (VILAÇA, 2011).  

No âmbito da atenção obstétrica, o governo federal instituiu a Rede Cegonha (RC) por 

meio da Portaria nº 1459-GM, de 24 de julho de 2011, com objetivo de fomentar a 

implementação de novo modelo de atenção à saúde da mulher e da criança; organizar a Rede 

de atenção que garanta acesso, acolhimento e resolutividade; e reduzir a mortalidade materna 

e neonatal.  A Rede Cegonha prevê qualificação profissional, criação da casa da gestante e a 

casa do bebê e os centros de parto normal (CPN), contribuindo para o alcance do quinto ODM 

(BRASIL, 2011).  

A OMS considera o enfermeiro obstetra o profissional mais adequado na atenção ao 

parto normal, em razão de sua abordagem mais humanizada e menos intervencionista. Assim, 

a Rede Cegonha tem investido na qualificação de recursos humanos com a implantação de 

cursos de Residência e Especialização em Enfermagem Obstétrica em todo o país (WHO, 

1996; BRASIL, 2011). 

Reflete-se que o progresso nos países monitorados quanto às MDM, de um modo 

geral, tem sido muito lento, e apresenta desigualdades na cobertura, especialmente nos 

quesitos relacionados a profissionais qualificados para os cuidados na gestação, parto e 

nascimento e em outras intervenções que necessitam de um sistema de saúde forte. 

Objetivando monitoramento e avaliação da implantação e qualificação da Rede 

Cegonha, a Portaria nº 650-GM, de 05 de outubro de 2011, trouxe os indicadores propostos 



34 

 

 

para essa estratégia, contendo 31 indicadores relacionados ao acesso e cobertura de pré-natal 

(PN), oferta e realização de exames clínicos no PN, a vinculação a um serviço de parto, 

suporte de acompanhante e indicadores clínicos como (taxa de cesárea; proporção de RN com 

apgar de 1º minuto < 7; razão de mortalidade materna - para Estados, e número de óbitos 

maternos - para  Municípios; entre outros) (BRASIL, 2011). 

Considera-se que houve melhoria da qualidade da atenção ao parto e nascimento no 

Brasil, decorrentes de muitas iniciativas, algumas já elencadas anteriormente, contudo, a 

redução significativa da mortalidade materna e neonatal ainda é um grande desafio para a 

saúde pública. 

Nesse sentido, em 2013, como estratégia da Rede Cegonha, iniciou-se o Programa de 

Residência em Enfermagem Obstétrica, com duração de dois anos e com bolsas financiadas 

pelo MS (BRASIL, 2011), voltado para o cuidado de gestantes e parturientes saudáveis, 

realidade de outros países com melhores indicadores de saúde materna e neonatal, 

contrapondo-se ao modelo tecnocrático de assistência obstétrica. Ademais, os movimentos 

sociais feministas e profissionais de saúde são defensores do parto fisiológico bem-sucedido, 

entendido como aquele menos intervencionista, favorecedor de uma experiência de parto 

cercada de respeito, assentado na segurança das evidências científicas, possibilitador de 

sentimento de competência materna pelo empoderamento feminino na parturição, e levando a 

lembranças positivas associadas à maternidade. Assim, o hospital é repensado como espaço 

de parir, na busca de espaços sob menos influência intervencionista (DINIZ, 2014; 

MENDONÇA, 2015). 

Dentro desse ideário de humanização do nascimento, em agosto de 2013 foi lançado o 

documentário O Renascimento do parto, mostrando que intervenções aceitas como ‘normais’ 

no cotidiano da assistência obstétrica são consideradas, pelas mulheres, como formas de 

violência e estão associadas à insatisfação com o que é oferecido, sobretudo por uma cultura 

de assistência que coage mulheres a optar por uma cesárea. Mostra, ainda, que o parto 

espontâneo poderia ser feito em até 90% dos casos e ser bem-sucedido, elencando-se os 

benefícios associados ao parto vaginal, que é tido atualmente como momento privilegiado 

para mulheres ricas e escolarizadas, não usuárias do SUS. Em contraponto, experiências bem-

sucedidas de parto vaginal são conhecidas em serviços de saúde do SUS, como o Hospital 

Sofia Feldman e no seu Centro de Parto Normal (CPN), em Minas Gerais (DINIZ, 2014).  

Para Sampaio Neto (2015), observam-se ‘ondas’ de parturição: primeiramente, com a 

incorporação da ciência médica na assistência à parturição, fundando a obstetrícia moderna; 

depois, com a medicalização da assistência ao parto, vieram as interferências sistemáticas 



35 

 

 

naquilo que se considera fisiológico, num status de “sobremedicalização”; e, na 

contemporaneidade, reflete-se sobre o significado de parir, questionando o papel da mulher na 

sociedade e, consequentemente, o papel dos profissionais de saúde na assistência obstétrica. 

Isso implica no envolvimento da parturiente e seu parceiro nas decisões relativas às condutas 

mais adequadas para as situações que surgirem, num processo de coparticipação de todos os 

atores envolvidos e de informação como base dessa relação. 

 Pode-se dizer que há grande preocupação na última década com o nascimento 

saudável, com a autonomia da mulher, com o uso de evidências científicas para orientar 

melhores práticas em saúde e com políticas públicas que contribuam para a qualidade da 

assistência à mulher, notadamente no período gravídico-puerperal diante da necessidade de 

modificar o panorama de morbi-mortalidade materna e neonatal e qualificar os serviços de 

saúde.  

 Como trazido no documento ‘Countdowm to 2015’ (Contagem regressiva para 2015), 

houve avanços nas áreas programáticas da atenção obstétrica, com melhoria na Razão de 

Mortalidade Materna (RMM) e busca de redução do modelo biomédico, centrado no 

intervencionismo durante o trabalho de parto e parto (WHO, 2012). Entre os países 

monitorados quanto aos ODM, do grupo Countdowm to 2015, o Brasil apresentou uma 

redução anual de mortalidade materna de 2,5% a 5,5%, embora ainda nos defrontemos com 

uma RMM elevada no país, necessitando manter o foco no fortalecimento dos serviços de 

saúde, especialmente nas ações de planejamento familiar, atenção pré-natal, ao parto e pós-

natal de qualidade (OMS, 2012). 

Nesse escopo, a Agenda 2030 da ONU traz entre os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentáveis (ODS) o ODS 3 – “Assegurar vidas saudáveis e promover bem-estar para todos 

em todas as idades” que contém nove metas, das quais três metas referem-se à ‘agenda 

inconclusa’ do ODM Saúde: 1. Redução da mortalidade materna; 2. Acabar com a 

mortalidade prevenível de recém-nascidos e crianças abaixo de cinco anos; e 3. Acabar com 

as epidemias de HIV/aids, tuberculose, malária e outras doenças tropicais negligenciadas, 

assim como combater as hepatites, as doenças transmitidas pela água e outras doenças 

transmissíveis (BUSS et al., 2014). 

Com o movimento pela humanização do parto e nascimento no Brasil, buscou-se 

resgatar a perspectiva fisiológica e respeitosa do nascimento, com redução dos índices de 

cesáreas, redução de técnicas intervencionistas, participação de enfermeiros obstetras no 

processo de parturição, melhorias estruturais nas condições de parto, assim como abolir 

intervenções desnecessárias, que demarcou a medicalização nesse cenário (BRASIL, 2014). 
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É preciso discutir o parto em ambiente hospitalar e a adoção de várias tecnologias e 

procedimentos, cujo escopo é a segurança para a mulher e seu filho e melhoria nos 

indicadores de morbi-mortalidade materna e perinatal. Conquanto, este horizonte permitiu um 

modelo de atenção que desconsidera gestação, parto e nascimento como expressões de saúde 

e apresenta excesso de intervenções, desconsiderando aspectos emocionais, humanos e 

culturais que envolvem a particularidade do nascer e morrer. Assim, visando a qualificação do 

modo de nascer no Brasil, foi elaborada, em 2016, a Diretriz Nacional de Assistência ao 

Parto Normal, como ferramenta de consulta dos profissionais, diante do surgimento de novas 

evidências científicas e mudanças na prática obstétrica nas últimas décadas, num movimento 

de resgate das características naturais e fisiológicas do parto e nascimento e da prática clínica 

baseada em evidência, com uma assistência focada na qualidade (BRASIL, 2016). 

Já em 2018, a OMS lançou um conjunto de recomendações para o parto de mulheres 

aparentemente saudáveis (sem fatores de risco identificados para ela ou seus recém-nascidos), 

vislumbrando uma experiência positiva de parto, realçando a importância da atenção focada 

em mulheres para otimizar a experiência de trabalho de parto, por meio de uma abordagem 

holística e baseada nos direitos humanos, de forma a apresentar um modelo de cuidado 

durante o parto que considera a complexidade e heterogeneidade dos modelos de atenção 

predominantes e a prática atual (WHO, 2018). 

Não obstante, para alcançar uma experiência de parto positiva para mulheres e seus 

recém-nascidos, a Diretriz da OMS enseja recomendações num pacote de cuidados em todos 

os ambientes, com profissionais de saúde competentes, empáticos e motivados contando com 

recursos físicos essenciais, onde os sistemas de saúde possibilitem que todas as mulheres 

acessem cuidados focados no que desejam e precisam e forneçam uma base sólida para este 

cuidado sob uma abordagem baseada nos direitos humanos (WHO, 2018). 

Com efeito, considerando a implicação programática na atenção obstétrica e neonatal 

no mundo para melhoria das condições de nascimento e redução dos riscos inerentes à falta de 

qualidade do cuidado, torna-se relevante aprofundar essa temática com vistas a refletir sobre 

caminhos possíveis para o enfrentamento desse ainda grave cenário que segue na pauta de 

prioridades mundiais para a saúde da mulher e da criança. 

 

4.2 Qualidade do Cuidado: dimensões e perspectivas 

 

Qualidade do Cuidado (QC) em saúde é um conceito completo e polivalente, e um 

componente fundamental do direito à saúde que envolve diferentes olhares para seu alcance. 
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A busca de um entendimento comum acerca do seu significado nos coloca vis a vis com 

algumas inserções nesse tema. 

Para a OMS, a qualidade do cuidado é definida como "a medida em que os serviços de 

saúde prestados a indivíduos e populações de pacientes melhora os resultados desejados de 

saúde. A fim de conseguir isso, o cuidado de saúde precisa ser seguro, eficaz, oportuno, 

eficiente, equitativo e centrado nas pessoas” (OMS, 2006). 

Destarte, não há uma definição universalmente aceita desse conceito, dada a natureza 

multifacetada de qualidade que é amplamente reconhecida, sendo descrito na literatura a partir 

da perspectiva de prestadores de cuidados de saúde, gestores e pacientes, com dimensões 

dentro do sistema de saúde e utilização de alguns elementos, como a segurança, a eficácia, a 

centralidade no paciente, a oportunidade, a equidade e a eficiência, por meio da prestação da 

experiência de cuidado (RAVEN; TOLHURST; TANG, 2015). 

A multidimensionalidade da QC aponta para importantes domínios de mensuração com 

vistas a alcançar resultados de saúde esperados, sendo necessário identificar os pontos de ação 

para o alcance de melhorias (TUNÇALP et al., 2015). 

Atribuir o que é boa qualidade de cuidado e como ela pode ser avaliada é fundamental 

para melhorar serviços de saúde, pois é necessário definir claramente este conceito e 

desenvolver e aplicar modelos que são de uso apropriado e relevante para os serviços de saúde 

em configurações com recursos suficientes ou com poucos recursos (RAVEN; TOLHURST; 

TANG, 2015). Pode-se observar ao longo do tempo alguns movimentos e modelos 

relacionados à qualidade do cuidado em saúde, construídos a partir das dimensões observadas 

por alguns estudiosos e da integração e conexão entre as dimensões propostas. 

Nesse contexto, Avedis Donabedian propôs um modelo de qualidade do cuidado para 

unidades de saúde com uma abordagem estrutural de avaliação cuja adequação é identificada 

em razão de critérios e padrões estabelecidos e os componentes voltam-se às dimensões do 

ambiente físico, da técnica, da atenção, e da interpessoalidade da qualidade, constituindo a 

conhecida tríade Estrutura-Processo-Resultado. O autor refere que é preciso decidir como a 

qualidade deve ser definida e se a avaliação depende apenas do desempenho dos praticantes 

ou também das contribuições dos pacientes e do sistema de cuidados de saúde; como saúde e 

responsabilidade pela saúde são definidos; se o cuidado é eficaz; e sobre as preferências 

individuais ou sociais na definição do ideal. Em adição, valoriza o detalhamento das 

informações sobre as relações causais entre os atributos das configurações estruturais em que 

o cuidado ocorre, os processos de cuidado e os resultados dos cuidados, possibilitando 

formular os critérios e padrões apropriados (DONABEDIAM, 1988; DONABEDIAN, 1989). 
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Bosi (2007) pondera que o que vemos hoje em relação à avaliação da qualidade valoriza 

a perspectiva de diversos atores sociais, implica sobretudo na mensuração de dimensões da 

qualidade que são objetivas, e reflete experiência e subjetividade dos atores envolvidos com o 

cuidado. 

Em uma revisão na literatura buscando examinar as publicações acerca da qualidade dos 

cuidados materno e neonatal para identificar definições e modelos de qualidade do cuidado, 

várias aproximações para a compreensão do conceito foram reconhecidas, como também 

alguns modelos foram identificados, combinados para formar um desenho abrangente e ajudar 

a definir e avaliar a qualidade do cuidado ou sua falta (RAVEN; TOLHURST; TANG, 2015). 

Esses dados foram apresentados no Quadro 1.  

  

Quadro 1 – Distribuição dos aspectos definidores sobre Qualidade do Cuidado Materno e 

Neonatal (construído com base em Raven, Tolhurst, Tang, 2015:679) 

Aspectos definidores Autor Componentes dos cuidados 
“qualidade dos cuidados é o grau em que os 

serviços de saúde materna para indivíduos e 

populações aumentam a probabilidade de 

tratamento oportuno e apropriado para a 

finalidade de alcançar resultados desejados 

que são consistentes com conhecimento 

profissional atual e apoiar os direitos 

reprodutivos básicos.” 

Hulton  

et al.  

(2000, 

p.4) 

- Qualidade da prestação de cuidados; 

- Qualidade de cuidar vivida pelos usuários.  

- O uso de serviços e resultados são o resultado 

não só da prestação de cuidados, mas também a 

experiência de mulheres nesse cuidado. 

- Incorpora o conceito de corpo efetivo e acesso 

oportuno, e de direitos sexuais e reprodutivos. 

Aprecia que, como mulheres e seus bebês têm 

necessidades diferentes, os sistemas de saúde 

precisam responder a essas necessidades, com 

resultados clínicos, satisfação das usuárias, 

valorização dos provedores de cuidado, 

considerando os custos dos cuidados para os 

serviços de saúde e como este cuidado pode 

ser sustentado ao longo do tempo. 

 

Pittof  

et al. 

(2002) 

- a maioria dos usuários de serviços de 

maternidade está bem;  

- alguns usuários irão desenvolver condições 

que exigem um maior nível de cuidados de 

maternidade (por exemplo, complicações da 

gravidez ou do parto);  

- cuidados de maternidade são destinados pelo 

menos para dois receptores - mãe e bebê;  

- como o parto é uma área culturalmente e 

emocionalmente sensível, resultados não-

biomédicos podem às vezes ser mais 

importantes do que para outras áreas do cuidado 

em saúde e a satisfação depende de valores 

fornecidos por resultados médicos específicos, 

que variam entre culturas e indivíduos. 

A melhoria da qualidade em saúde materna, 

inclui sete direitos do cliente e três 

necessidades de pessoal. Assim, os 

destinatários de cuidados dos serviços de 

saúde são consumidores autônomos de 

cuidados de saúde ou clientes que são 

responsáveis pela tomada de decisões sobre 

sua própria saúde e têm direito a cuidados de 

elevada qualidade; em segundo lugar, 

prestadores de cuidados de saúde querem 

desempenhar bem suas funções, mas sem 

apoio e recursos, eles são incapazes de 

fornecer esse cuidado de alta qualidade. 

Engender 

Health 

(2001) 

* Os clientes têm o direito a: 

Informação; Acesso aos serviços; Escolha 

informada; Serviços seguros; Privacidade e 

confidencialidade; Dignidade, conforto e 

expressão de opinião; Continuidade dos 

cuidados. 

* Os profissionais de saúde têm uma 

necessidade para:  

Supervisão facilitadora e gestão; Informação, 

formação e desenvolvimento; Suprimentos, 

equipamentos e infraestrutura.  
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A qualidade do cuidado em obstetrícia vem sendo alvo de busca e de reflexão, e a 

conjuntura atual, que ainda mantém elevada morbimortalidade materna e neonatal, com 

cenários de hipermedicalização e epidemia de cesáreas, torna essa discussão contemporânea 

pela necessidade de investimentos.  

Globalmente, a RMM caiu quase 44% ao longo dos últimos 25 anos, com um número 

estimado de 216 mortes maternas por 100.000 nascidos vivos em 2015, a partir de uma RMM 

de 385, em 1990. O número anual de mortes maternas diminuiu em 43% a partir de cerca de 

532.000, em 1990, para uma estimativa de 303.000, em 2015. O risco global de morte 

materna caiu consideravelmente de 1 em 73 mortes, para 1 em 180. Apesar do progresso 

obtido, a mortalidade materna continua sendo inaceitavelmente alta (WHO, 2015a). Nessa 

conjuntura, a qualidade do cuidado para melhoria desse cenário torna-se imprescindível.  

As evidências mostram que o aumento da cobertura bruta dos serviços à população, por 

si só não garante um cuidado de alta qualidade ou uma redução da morbidade e mortalidade 

materna e neonatal (TEN HOOPE-BENDER et al., 2014). Destarte, as políticas devem 

abordar melhorias na cobertura e qualidade, ao mesmo tempo; atribuindo importância igual 

para ambos, cujo equilíbrio consolida o conceito de cobertura efetiva (CAMPBELL; 

COMETTO, 2013).  

Entretanto, a qualidade do cuidado materno e neonatal apresenta desafios, dada as 

dimensões específicas que necessitam ser consideradas, a natureza multifacetada que envolve 

sua definição e a realidade obstétrica e neonatal no mundo. Raven, Tolhurst e Tang (2015) 

discutem acerca do conceito polissêmico, com ausência de uma definição universalmente 

aceita a ser obtida sob a perspectiva de prestadores de cuidados, gestores e pacientes, 

oferecendo uma visão para dentro do sistema de saúde. 

Com destaque, ponderamos que a questão da aceitabilidade do cuidado pelas mulheres e 

o acesso oportuno, incluindo-se o aumento da cobertura, são importantes elementos. Não 

obstante, o aumento da cobertura deve coincidir com a melhoria da qualidade dos cuidados a 

fim de influenciar nos resultados de saúde, adicionando que quando a qualidade do cuidado é 

pobre (incluindo cuidados não favoráveis à mulher), as mulheres são menos propensas a 

acessar tais cuidados, mesmo se disponíveis (FAYE et al., 2011). 

Nesse escopo, podemos identificar alguns modelos e estratégias acerca da qualidade do 

cuidado na saúde, que podem orientar prestadores de cuidados, gestores e formuladores de 

políticas para melhorar a qualidade dos serviços de saúde. Em sua revisão, Raven, Tolhust e 

Tang (2015), apresentam um modelo com a síntese dos três modelos mais comumente usados 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
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para qualidade dos cuidados de saúde materna e neonatal, utilizando Perspectivas, 

Características, Dimensões do sistema e os Elementos de qualidade de cuidado (Quadro 2). 

Considera-se que embora os modelos descritos possam ser utilizados separadamente para 

avaliar e melhorar a qualidade do atendimento em serviços de maternidade, bem como os 

serviços de saúde em geral, propõe-se uma visão mais holística vista da qualidade. 

 

Quadro 2 – Distribuição da tipologia de qualidade dos cuidados de saúde, segundo modelo, 

qualidade de estrutura, qualidade do processo e qualidade do resultado (RAVEN;  
TOLHURST; TANG, 2015). 

 

Modelo Qualidade de 

estrutura 

Qualidade do processo Qualidade do 

resultado 

Dimensões do sistema 

de saúde 

Fundamentado em 

Donabedian 

 Política 

 Recursos 

 Organização 

 Sistema de gestão 

 Serviço de entrega 

 

 Saídas 

 Estado de saúde 

 

Características de 

qualidade 

Fundamentado em 

Maxwell 

 

 Acessibilidade 

 Disponibilidade 

 Relevância 

 Empatia 

 Capital próprio 

 Sustentabilidade 

 Adequação 

 Aceitabilidade 

 Competência técnica 

 Segurança 

 Relacionamento 

interpessoal amistoso 

 Cobertura 

 Eficácia 

 Eficiência 

 Impacto na saúde 

 Satisfação do 

usuário 

 

Perspectivas de 

qualidade 

Fundamentado em 

Ovretveit 

qualidade do cliente <=> qualidade do profissional <=> qualidade da                    

gestão 

Elementos de 

qualidade 

Fundamentado em 

Hulton et al. 

 

 Recursos humanos 

e físicos 

 Sistema de 

referência 

 Sistema de 

informação 

 Uso de tecnologias 

apropriadas 

 Boas práticas 

reconhecidas 

internacionalmente  

 Gestão de situações 

de emergência 

 Experiência do 

atendimento 

 

Tunçalp et al. (2014) discorrem que, desde o modelo de Donabedian da qualidade do 

cuidado de serviços de saúde, na perspectiva desse pensamento estratégico, a OMS e outros 

pesquisadores buscaram operacionalizar as principais características desse conceitovoltado à 

saúde materna e neonatal utilizando diferentes elementos da prestação de cuidados, bem como 

a experiência de cuidar, pelo cuidado integral à saúde materna e neonatal fornecido nas 

unidades de saúde. 

Consubstancialmente, os modelos para QC materno e neonatal adotam cuidados 

baseados em evidências científicas, e oferecem oportunidade de monitorar estratégias de 
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inserção ou fortalecimento de categorias profissionais para assistência ao parto e de mudança 

paradigmáticas nos sistemas de saúde. 

Assim, observa-se que na experiência de quatro países (Burkina Faso, Camboja, 

Indonésia e Marrocos) para melhorar a saúde materna e neonatal, optaram pelo fortalecimento 

de seus sistemas de saúde e pelo incremento na força de trabalho com ‘parteiras treinadas’ -

equivalente, na realidade brasileira, à Obstetriz e à Enfermeira Obstetra -  com expectativa 

que ao longo das próximas décadas o número absoluto de nascimentos assistidos, 

principalmente por essa categoria profissional, aumentará em todos os quatro países (TEN 

HOOPE-BENDER et al., 2014; BHUTTA et al., 2014). Não obstante, sugere-se que uma 

estratégia não pode ser reduzida para uma escolha de categoria profissional a ser ampliada, 

mas depende essencialmente da concepção e investimento na rede global de prestação de 

serviços (BHUTTA et al., 2014). 

A melhoria nos indicadores de muitos países decorreu da mudança de modelo de 

assistência obstétrica, levando em consideração as recomendações da Organização Mundial 

da Saúde (BHUTTA et al., 2010), que na década de 1990, promovia discussões acerca da 

Maternidade Segura. Com efeito, essa estratégia de ampliação do enfermeiro obstetra nos 

serviços de cuidado materno e neonatal mostrou-se fundamental na melhoria dos indicadores 

(OLIVEIRA et al., 2015). 

Outra estratégia para avaliar a qualidade do cuidado em obstetrícia, diz respeito à 

assistência ao parto, que envolve a adoção do Escore de Bologna, um indicador que se baseia 

na concepção de que o parto é um evento fisiológico do corpo feminino. Este escore objetiva 

indicar como o parto normal é conduzido em um determinado serviço de obstetrícia, 

avaliando condutas e práticas nos serviços obstétricos de acordo com as evidências científicas 

mais recentes, constituindo a primeira tentativa concreta de se quantificar e avaliar a 

qualidade de assistência ao parto (SANDIN-BOJÖ et al., 2008; GIGLIO; FRANÇA; 

LAMOUNIER, 2011).  

O Escore de Bologna utiliza cinco medidas, quais sejam: 1. Presença de acompanhante 

durante o parto; 2. Presença de partograma; 3. Ausência de estimulação do trabalho de parto 

(uso de ocitocina, pressão externa do fundo uterino, episiotomia), cesariana de emergência ou 

uso de instrumental (uso de fórcipe e/ou vácuo extrator); 4. Parto em posição não supina; 5. 

Contato pele a pele da mãe com o recém-nascido (recomendado 30 minutos na primeira hora 

após o nascimento). É atribuída uma pontuação “0” se ausente, e “1” se presente para cada 

medida, tendo como resultado final a somatória das pontuações de todas as medidas, variando 

entre “0” e “5”, sendo “5” correspondente à efetiva condução do parto, e a pontuação “0” 
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correspondendo a um parto mal conduzido. As variações entre esses limites correspondem às 

variações de qualidade da assistência (OLIVEIRA et al., 2015). 

Vale lembrar que, atualmente, considera-se uma assistência de qualidade não aquela que 

assegura apenas a vida de mãe e feto, mas sim aquela que é exercida por um profissional que 

entende o parto e nascimento como um momento fisiológico, intervindo apenas o necessário 

para a continuidade desse processo, garantindo o respeito e a autonomia da mulher. 

Abordagens para a qualidade dos cuidados que são especificamente importantes para a 

saúde materna e neonatal foram identificadas e são baseadas em direitos, adotando cuidados 

fundamentados em evidências científicas, considerando a ação de cuidado interdependente 

para a mãe e o bebê (RAVEN; TOLHURST; TANG, 2015). 

Além dos modelos sintetizados no Quadro 2, outros modelos para qualidade do cuidado 

materno e neonatal tem sido descritos. Destarte, Renfrew et al. (2014) estabeleceram uma 

estrutura para qualidade dos cuidados maternos e neonatais – The Framework Quality 

Maternal and Newborn Care, e Tunçalp et al. (2015) apresentaram num modelo a visão da 

OMS sobre a qualidade de cuidados de saúde materna e neonatal. 

Este modelo traz três dimensões (Estrutura – Processo – Resultado), com dois domínios 

no processo de QC (Figura 1), relacionados à Oferta de Cuidado e à Experiência de Cuidado, 

e considera que a qualidade dos esforços na melhoria de cuidados teria como alvo essencial 

cuidados maternos e ao recém-nascido e cuidados adicionais para a gestão de complicações, 

que permitam obter maior impacto na sobrevivência e bem-estar materno, fetal e neonatal.  

São elencadas sete áreas temáticas como de alta prioridade, quais sejam:  Assistência 

essencial ao parto incluindo o monitoramento de trabalho, ação e cuidados essenciais no 

nascimento e durante a primeira semana; Gestão de pré-eclâmpsia, eclâmpsia e suas 

complicações; Gestão de hemorragia pós-parto; Gestão de trabalho de parto difícil, 

permitindo o uso seguro e adequado de tecnologias médicas durante o parto; Reanimação do 

recém-nascido; Gestão de parto prematuro, nascimento e cuidados adequados aos prematuros 

e bebês pequenos; Gestão de infecções maternas e neonatais  (TUNÇALP et al., 2015). 

A QC para a saúde materna e neonatal dar-se-á por meio da identificação de domínios 

direcionados para avaliar, melhorar e monitorar o cuidado no contexto do sistema de saúde. O 

sistema de saúde cria a estrutura que permite o acesso a cuidados de qualidade e permite o 

processo de cuidado para ocorrer ao longo de duas importantes e interligadas dimensões de 

oferta e de experiência de cuidados. Com base nestes aspectos, QC para as mulheres grávidas 

e recém-nascidos em unidades requer recursos humanos competentes e motivados e 

disponibilidade de recursos físicos essenciais (TUNÇALP et al., 2015; WHO, 2016).  
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Figura 1- WHO Framework Qualidade do Cuidado para Saúde Materna e Neonatal 

(TUNÇALP et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados individuais e de nível de instalação 

Cobertura das principais práticas Resultados centrado nas pessoas 

 

 

No modelo Quality Maternal and Newborn Care (QMMC), proposto por Renfrew et al. 

(2014), os conceitos-chave de qualidade do cuidado materno e neonatal incluem segurança, 

efetividade, eficiência, equidade, acessibilidade, adequação, e cuidado centrado na 

pessoa/mulher. Discorremos mais detalhadamente acerca deste modelo adiante, em razão de 

sua adoção como referencial teórico deste projeto de pesquisa avaliativa.  

O modelo QMNC para a qualidade dos cuidados maternos e neonatais foi desenvolvido 

a partir de uma análise multimétodos (revisões sistemáticas; metassíntese) para as 

características dos cuidados que mulheres, recém-nascidos e famílias precisam no pré-natal, 

durante a gravidez e parto, definindo componentes essenciais para fornecer cuidados de alta 

qualidade. Os componentes são Categorias Práticas, Organização do Cuidado, Valores, 

Filosofia e Prestadores de Cuidado. Para a elaboração do QNMC, foram avaliadas evidências 

quanto às necessidades de cuidados de mulheres e recém-nascidos, a partir das experiências 

das mulheres, identificação de práticas de cuidado, classificadas quanto à sua eficácia; e as 

características e eficiência das práticas de enfermeiras obstetras no fornecimento de 

componentes da atenção obstétrica (RENFREW et al., 2014). 

A qualidade da atenção obstétrica de mulheres e recém-nascidos deve considerar como 

aspecto principal que os provedores de cuidados constituem uma diversificada força de 

PROVISÃO DE CUIDADO EXPERIÊNCIA DE CUIDADO 

1. Práticas baseadas em evidência para 

cuidado de rotina e gestão de complicações 

4. Comunicação Efetiva 

2. Sistemas de informações e aceitáveis 5. Respeito e dignidade 

3. Sistemas de referência funcionais 6. Apoio emocional 

7. Recursos humanos competentes e motivados 

8. Recursos físicos disponíveis 

Resultados de saúde 
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trabalho composta por enfermeiras obstetras e outros profissionais qualificados. Os recursos 

para essa QC incluem: fornecimento de cuidados preventivos e de suporte e tratamento 

efetivo para os problemas quando eles surgem; respeito às mulheres e recém-nascidos e 

sensibilidade às suas necessidades, incluindo aquelas como segurança, privacidade e 

dignidade; uso de intervenções apenas quando elas são indicadas; e fortalecimento da 

capacidade das mulheres para cuidar de si mesmas e de seus filhos. Assim, o modelo QNMC 

baseia-se em evidência para qualidade materna e ao recém-nascido, expandindo a noção de 

qualidade de cuidado para além das dimensões técnicas convencionais de que é feito, para 

incluir como, onde e por quem este cuidado é fornecido, equilibrando cuidados preventivos e 

de apoio, assistência eletiva e de emergência, permitindo a continuidade de ambos os 

cuidados e ao cuidador de comunidade a configuração das instalações de saúde (TEN 

HOOPE-BENDER et al., 2014). 

Compreendendo que emerge na sociedade científica a discussão acerca da melhoria do 

cuidado obstétrico e neonatal, a OMS, em 2016, desenvolveu uma padronização acerca da 

Qualidade de Cuidados Maternos e Neonatais em Unidades de Saúde. Foram definidos oito 

Padrões de Cuidado acompanhados de Declarações de Qualidade que ensejam respectivas 

Medidas de Qualidade (de Entrada; de Processo; e de Resultado). Esses padrões 

fundamentam-se em práticas baseadas em evidências para o cuidado de rotina e gestão das 

complicações, com a seguinte visão: “todas as mulheres grávidas e recém-nascidos recebem 

cuidados de alta qualidade durante a gravidez, o parto e o período pós-natal " (WHO, 2016:1).  

Assim, a qualidade dos cuidados para as mulheres e recém-nascidos representa o grau 

em que serviços de saúde materno e neonatal, tanto individualmente quanto coletivamente, 

ampliam a probabilidade de cuidados adequados, buscando alcançar os resultados desejados 

com conhecimento profissional consistente e atual, considerando as preferências e as 

aspirações das mulheres e de suas famílias, revelando dois importantes componentes: a 

qualidade da prestação de cuidados e a qualidade do atendimento como experimentado por 

mulheres, recém-nascidos e suas famílias (WHO, 2016). 

Nesse sentido, os padrões de cuidados fornecem uma base para o que é esperado e 

necessário, apoiando a monitorização e medição de desempenho em relação às medidas de 

boas práticas, a fim de identificar as prioridades de melhoria e fornecer informações sobre a 

melhor prática. Podem ser usados para apoiar cuidados ou prestação de serviços de alta 

qualidade, definindo prioridades para melhorar a qualidade dos cuidados maternos e 

neonatais.  
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Dito isto, os oito padrões de qualidade são Práticas baseadas em evidências para o 

cuidado de rotina e gestão das complicações; Sistemas de informação acessíveis; Sistemas de 

referência funcionais; Comunicação efetiva; Respeito e preservação da dignidade; Suporte 

emocional; Recursos humanos competentes e motivados; e Recursos físicos essenciais 

disponíveis. 

Do total de oito Padrões de Cuidado foram estabelecidas 31 Declarações de Qualidade e 

316 Medidas de Qualidade, distribuídas em Medidas de Entrada, de Saída/Processo e de 

Resultado, que vislumbram a melhoria da qualidade dos cuidados materno e neonatal. 

Considera-se, contudo, que a perspectiva adotada no presente estudo se volta à 

discussão sobre a qualidade do cuidado materno e neonatal em mulheres sem complicações, 

em consonância com o modelo proposto por Renfrew et al. (2014). 

Ademais, é oportuno salientar que a qualidade do cuidado não constitui uma discussão 

nova, mas permanece atual, sobretudo na área obstétrica e neonatal frente aos elevados 

índices de mortes maternas e de recém-nascidos, à epidemia de cesárias e à 

hipermedicalização das práticas de cuidados. Assim, essa temática precisa ser ressuscitada, 

ressignificada e incorporada à realidade assistencial obstétrica no país e no mundo. 
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5 REFERENCIAL TEÓRICO: QUALITY MATERNAL AND NEWBORN CARE  

 

 

O Framework Quality Maternal and Newborn Care (QMNC), foi apresentado numa 

série da renomada revista The Lancet acerca da conjuntura da assistência materna e neonatal, 

que questionou a qualidade dos cuidados prestados, a eficácia das práticas realizadas, a 

organização dos serviços, a conjuntura epidemiológica e o desenvolvimento social, a partir de 

análises de avaliações existentes, envolvendo pesquisas sobre os pontos de vista das mulheres 

e experiências relacionadas ao nascimento, práticas e intervenções, e prestadores de cuidados, 

combinadas à visão e à experiência dos autores da Série, descrevendo as características de 

cuidado que mulheres, famílias e recém-nascidos precisam na pré-gestação, durante a 

gravidez, parto, pós-parto e nas primeiras semanas de vida (RENFREW et al., 2014).  

O framework QMNC procura expandir a noção de qualidade do cuidado a partir das 

dimensões técnicas do que é feito, para incluir ‘como’, ‘onde’ e ‘por quem’ este cuidado é 

fornecido, dentro de qualquer contexto particular de cuidado obstétrico e neonatal. Destarte, 

demonstra o equilíbrio necessário entre o cuidado qualificado, humanizado e preventivo de 

todas as mulheres e crianças, independente da educação, renda, ou estado de saúde; e a 

promoção do processo reprodutivo normal, gestão de primeira linha de complicações e 

cuidados de emergência qualificados; considerando um cuidado acessível, respeitoso, 

contínuo, adaptado às necessidades das usuárias, entre outros atributos, e que deve ser 

realizado para fortalecer a capacidade das mulheres sobre as decisões sobre sua saúde e de 

seus filhos.  

Crucialmente, o framework QMNC mostra a importância de conectar o cuidado com a 

oferta de serviços na comunidade e nos demais estabelecimentos, através da continuidade dos 

cuidados e de cuidadores aptos ao desempenho de qualificar a assistência prestada a partir de 

práticas eficazes amparadas em evidências científicas. Ademais, destacou o papel da 

enfermeira obstetra em integrar os diferentes cuidados na provisão do sistema de saúde em 

geral. 

O QMNC é baseado em evidências científicas que embasam os outros artigos, 

constantes da série The Lancet, acerca do cuidado materno e neonatal, e pode ser utilizado 

para avaliar as evidências que mulheres e crianças necessitam nos serviços maternos e 

neonatais; definir o rol de práticas atribuídas ao âmbito de atuação das enfermeiras 

obstetras/obstetrizes; e, identificar os componentes para a qualidade dos cuidados que deve 

ser reforçada em diferentes contextos nacionais. Pode ser utilizado ainda para avaliar a 



47 

 

 

qualidade do cuidado, para planejar o desenvolvimento da força de trabalho, a alocação de 

recursos, fundamentar um currículo de ensino, ou para identificar lacunas em evidências para 

as futuras pesquisas.  

Ademais, a série The Lancet definiu a prática de midwifery (cuidados de obstetrícia) 

como aquela que envolve o: 

 

“Cuidado científico, integral e especializado para gestantes, recém-nascidos e famílias durante o 

período pré-natal, gravidez, nascimento, pós-parto e nas primeiras semanas de vida. Possui como 

características a promoção do bem-estar, a otimização biológica, dos processos psicológicos, sociais e 

culturais de reprodução e início da vida; prevenção e gestão de complicações; consulta e 

encaminhamento para outros serviços; respeito às circunstâncias individuais das mulheres e pontos de 

vista, trabalhando em parceria com as mesmas para fortalecer sua capacidade de cuidar de si e de suas 

famílias" (RENFREW et al., 2014:2). 

 

O cuidado centrado nas pessoas, que reconhece seus direitos legítimos e as 

expectativas relacionadas ao cuidado equitativo, de alta qualidade, seguro e respeitoso, deve 

ser uma prioridade global de saúde e central no movimento para melhorar cuidados maternos 

e neonatais. Não obstante, o termo midwifery (cuidados de obstetrícia) é visto como uma 

solução essencial para os desafios de proporcionar alta qualidade de cuidados maternos e de 

cuidados neonatais para todas as mulheres e recém-nascidos, em todos os países, englobando 

melhorias na disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade e qualidade dos serviços de 

obstetrícia, dentro de um funcionamento do sistema de saúde que responda às necessidades e 

exigências das mulheres, e se mostra compatível com os ODM e a agenda de metas pós-2015, 

na qual há ênfase na redução da morbidade materna e neonatal (TEN HOOPE-BENDER et 

al., 2014). 

Assim, o QMNC foi baseado em aspectos dos cuidados que são importantes para as 

mulheres, os quais são organizados em cinco componentes essenciais, quais sejam: 

características dos prestadores de cuidados, filosofia, valores, organização dos cuidados e 

práticas eficazes (figura 2). 

O QMNC propõe a qualidade do cuidado com uma mudança de um sistema de saúde 

centrado no modelo biomédico (focado na identificação e tratamento de doenças e distúrbios) 

para um sistema de cuidados especializados acessível a todos. Assim, para cada componente 

do modelo existem dimensões que o caracterizam e demonstram a interconexão entre os 

componentes para a almejada qualidade do cuidado materno e neonatal.  
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Figura 2 – The framework Quality Maternal Newborn Care                                                                                                            

 

Fonte: (RENFREW et al., 2014). Traduzido por Vidal. 

 

O componente central categorias práticas apresenta cinco elementos, sendo os três 

primeiros atribuídos para as mulheres em idade reprodutiva e neonatos, e os dois últimos 

atribuídos às mulheres em idade reprodutiva e neonatos com complicações, quais sejam: 1. 

Educação, Informação, e Promoção da saúde; 2. Avaliação, Triagem e Planejamento de 

Cuidados; 3. Promoção de processos normais e prevenção de complicações; 4. Gestão de 

primeira linha de complicações; e 5. Serviços médicos obstétricos e neonatais (gestão de 

complicações graves). 

O componente organização do cuidado envolve os aspectos de avaliação, 

acessibilidade, aceitabilidade, serviços de boa qualidade, recursos adequados, trabalhadores 

competentes, continuidade, serviços e unidades de saúde integrados com a comunidade. 

No componente valores observam-se os aspectos relacionados ao respeito, à 

comunicação, ao conhecimento da comunidade, ao entendimento do cuidado adaptado às 

circunstâncias e necessidades das mulheres.  

O componente filosofia busca otimizar processos biológicos, psicológicos, sociais e 

culturais, o fortalecimento da capacidade das mulheres, a gestão expectante, usando 

intervenções somente quando indicadas. 

No componente provedores de cuidados (prestadores de cuidados) observa-se que os 

prestadores de cuidado devem combinar conhecimento clínico e habilidades com 

Educação 
Informação 
Promoção da Saúde 

Avaliação 
Triagem 
Planejamento de cuidados 

Promoção de Processos 
normais, prevenção de 
complicações 

Gestão de 
primeira linha 
de 
complicações 

Serviço  
médico 
obstétrico 
neonatal 

Categorias 

Práticas 

Organização 
do Cuidado 

Valores 

Filosofia 

Prestadores 
de Cuidados 

 
    Para todas as mulheres e lactentes 

Para todas as mulheres e 
lactentes com complicações 

Serviços disponíveis, acessíveis, aceitáveis e de boa qualidade – recursos adequados, mão-de-obra 
competente 

Continuidade, serviços integrados em toda comunidade e unidades de saúde 

Respeito, comunicação, conhecimento comunitário e compreensão 
Cuidados adaptados às circunstâncias e necessidades das mulheres 

Otimizando processos biológicos, fisiológicos, sociais e culturais; fortalecer capacidades das mulheres 
Gestão expectante, utilizando intervenções apenas quando indicado 

Profissionais que combinam conhecimento e habilidades clínicas com competência interpessoal e cultural 
Divisão de papéis e responsabilidades com base nas necessidades, competências e recursos 

 



49 

 

 

competências interpessoal e cultural, assim como a divisão de papéis e responsabilidades 

devem ser baseadas nas necessidades, competências e recursos. 

Isto posto, o framework QMNC foi desenvolvido, mediante aplicação de multimétodos 

(três revisões), por meio de pesquisas que acabaram identificando os componentes da 

qualidade do cuidado materno e neonatal, descritas a seguir:  

- A primeira revisão identificou importantes elementos do cuidado para as mulheres e 

tiveram importância crucial na identificação dos componentes da qualidade do cuidado 

materno e neonatal, por meio de metassíntese das experiências e pontos de vista das mulheres. 

Envolveu 13 metassínteses de 229 estudos qualitativos realizados em diversos países, dos 

quais 20 dos foram realizados em países de baixa e média rendas. 

- A segunda revisão constou de revisão sistemática das práticas de cuidado materno e 

neonatal, a partir de 461 revisões sistemáticas de duas fontes de dados, o Cochrane 

Pregnancy and Chilbirth Group (Cochrane Library) e o Partnership for Maternal, Newborn 

and Child Healt, gerando a identificação das práticas com base na sua eficácia. Inicialmente, 

foram mapeadas e classificadas (quanto à eficácia) as práticas identificadas, a partir de 173 

revisões que tratavam da evidência de eficácia, excluindo os achados inconclusivos, 

resultando em 122 práticas eficazes especificando sua relevância para as mulheres e para os 

bebês, ou para ambos. Na etapa subsequente, foram analisadas as evidências quanto à 

contribuição da enfermeira obstetra para a qualidade do cuidado materno e neonatal. Nesta, 

foram identificadas quatro das cinco categorias práticas (excetuando-se a categoria relativa a 

gestão de complicações graves), dentro do escopo dos cuidados em obstetrícia (midwifery). 

Assim, 72 de 122 práticas eficazes e 14 práticas ineficazes. As 72 práticas tiveram relação 

com melhoria pelos cuidados das enfermeiras obstetras/obstetrizes (midwife), incluindo a 

redução da morbi-mortalidade materna e neonatal, que acabaram definindo três aspectos 

(Continuidade dos cuidados; Fortalecimento da própria capacidade das mulheres; e, Apoio 

aos processos normais de gravidez, parto, pós-parto, amamentação e início de vida neonatal, e 

evitar intervenções desnecessárias) de dois dos cinco componentes transversais do framework 

QNMC (Organização e Filosofia).  

- A terceira revisão (sistemática), acerca dos provedores de cuidados de obstetrícia, a partir 

de sete ECRC (ensaio clínico randomizado controlado), trouxe as características e eficiência 

de enfermeiras obstetras/obstetrizes e outros trabalhadores que fornecem alguns ou todos os 

componentes dos cuidados em obstetrícia, examinando a eficácia das intervenções realizadas. 

Os dados foram obtidos num banco de dados de resumos de revisão de efetividade (Database 

of Abstracts of Reviews of Effectiveness – DARE). Com efeito, nos estudos cujas mulheres 
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tiveram continuidade de cuidados por enfermeiras obstetras/obstetrizes, elas foram menos 

propensas a ter analgesia regional, episiotomia, instrumentação do nascimento e parto 

prematuro, e mais propensas a ter parto vaginal espontâneo, assistência no parto por uma 

enfermeira obstetra/obstetriz conhecida e maior satisfação com os cuidados de obstetrícia. 

Consubstancialmente, o modelo teórico descreve um sistema de alta qualidade do 

cuidado materno e ao recém-nascido com uma matriz de componentes esperados, como base 

para melhoria dos resultados no âmbito de aplicação da prática clínica. Em síntese, o 

framework QMNC volta-se para as respostas das seguintes questões: Como o cuidado é 

prestado? Como o cuidado é fornecido? Quem deve fornecê-lo? 

Nesse escopo, essa estrutura delineia: a identificação das práticas obstétricas 

relacionadas aos componentes transversais que as perpassam; os melhores resultados de saúde 

obstétrico e neonatal; e, prestadores de cuidado da saúde materna e neonatal (competências). 

Quanto às práticas, estas são fundamentadas nas experiências de mulheres sob 

cuidados e na melhor evidência científica para as cinco classificações obtidas, envolvendo a 

eficácia das mesmas, quais sejam: Eficaz; suscetível de ser eficaz; suscetível de ser ineficaz; 

nociva; e, inconclusiva quanto à eficácia. Notadamente, o modelo apresenta um leque de 

intervenções para cada uma dessas classificações, correlacionadas aos componentes 

transversais da estrutura em questão, das quais foram extraídas 72 práticas eficazes. 

Quanto aos resultados esperados frente à qualidade do cuidado obstétrico e neonatal, 

são descritas evidências para a melhoria da saúde de mulheres e neonatos diante de práticas 

testadas em diferentes cenários e fases do ciclo gravídico-puerperal. Em termos gerais, esses 

resultados são elencados considerando-se a melhoria da qualidade do cuidado dirigido a essa 

população, como: Mortalidade materna e neonatal diminuída; diminuição da morbidade 

materna e neonatal, incluindo a prematuridade; redução do uso de intervenções 

desnecessárias; resultados psicossociais melhorados; resultados organizacionais melhorados. 

Não obstante, são descritos 56 resultados que envolvem três aspectos principais, a 

continuidade do cuidado, o cuidado compartilhado e a tendência da redução de custos. 

O QMNC constitui um modelo da qualidade do cuidado materno e neonatal, 

permitindo ser um orientador de práticas e políticas no âmbito obstétrico, sobretudo para 

sistemas de saúde que não contam com enfermeiras obstetras/obstetrizes, uma vez que a 

presença dessa profissional demonstrou impactar significativamente nos desfechos clínicos da 

prática obstétrica e revelou a sua relação com a valorização e o uso de práticas que ensejam a 

qualidade do cuidado. 
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Nesse ínterim, a Rede Cegonha intenta uma ruptura na compreensão biomédica, 

focalizando uma perspectiva humanizada, voltada à inversão do cenário epidemiológico de 

alta mortalidade materna e neonatal e incorporando uma concepção quanto às práticas de 

atenção amparadas em evidências científicas - mais atual, mais segura e mais coerente à 

fisiologia do nascimento, e considerando a mulher como partícipe de  suas decisões sobre sua 

saúde e de seus filhos, necessitando para tanto de competência profissional para atuação na 

área obstétrica. Dessa forma, deve estar coerente com as práticas elencadas pelo modelo 

teórico ora apresentado, já que está baseado nas mais recentes evidências científicas.  

Em face de ser um modelo teórico, condizente ao melhor desempenho dos 

componentes e diretrizes para o alcance da qualidade do cuidado materno e neonatal, as 

diretrizes metodológicas, para a adoção de uma perspectiva avaliativa, merecem elaboração e 

detalhamento de instrumentos que sejam capazes de envolver todos os elementos para 

qualidade do cuidado, em razão da possibilidade de constituir-se ferramenta a ser utilizada em 

diferentes contextos e realidades, adaptadas à cultural local e ao tipo de sistema de saúde, 

sobretudo em realidades em que enfermeiras obstetras/obstetrizes atuam, coerente às 

evidências de resultados melhorados de cuidados frente à presença desse profissional. 
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6 MÉTODOS 

 

 

São apresentadas neste capítulo as etapas da pesquisa concernentes à sua execução 

frente aos objetivos propostos. Neste, são apresentados os seguintes subcapítulos: 

Delineamento do estudo, Local e período do estudo, População e amostra, Fases da pesquisa, 

Descrição dos instrumentos da coleta de dados, Operacionalização da coleta de dados, 

Organização e análise dos dados, Aspectos éticos e legais do estudo. 

 

6.1 Delineamento do estudo 

 

Tratou-se de um estudo de avaliação, exploratório, correlacional e quantitativo, 

fundamentado tanto em aspectos clássicos da avaliação normativa, quanto no procedimento 

científico (pesquisa avaliativa), com a utilização de métodos que integram aspectos 

quantitativos.  

Neste estudo, a pesquisa avaliativa deu-se a partir da identificação da qualidade dos 

cuidados nos Padrões de Cuidado Obstétrico e Neonatal, postos em relevo pela Organização 

Mundial de Saúde (WHO, 2016), analisados à luz do modelo Quality Maternal Newborn 

Care - QMNC (RENFREW et al., 2014), em seu componente central Categorias Práticas nos 

cuidados de rotina para todas as mulheres e seus neonatos (Figura 3).  

 

Figura 3 – Componente central do framework Quality Maternal Newborn Care (RENFREW 

et al., 2014). 

 

Fonte: (RENFREW et al., 2014). 
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Assim, uma pesquisa de avaliação é o procedimento que consiste em fazer um 

julgamento sobre uma intervenção, a partir da aplicação de normas e critérios pré-

estabelecidos, considerados padrão para uma dada intervenção, comparando-se com os 

recursos empregados e sua organização (estrutura), os serviços ou bens produzidos (processo) 

e os resultados da aplicação de critérios e normas (CONTRANDIOPOULOS et al, 2011). 

Esse tipo de pesquisa implica realizar uma ou várias das seguintes análises: da 

pertinência (análise estratégica), para verificar se a intervenção realizada foi adequada ao 

problema; dos fundamentos teóricos (análise lógica), com vistas a verificar a adequação entre 

os objetivos da intervenção e os meios utilizados para alcançá-los; da produtividade, por meio 

da investigação da relação entre os recursos empregados e os serviços prestados; do efeito, 

para estudar o impacto do serviço no estado de saúde dos usuários, de maneira a analisar sua 

eficácia; do rendimento com relação à utilização dos recursos, ou seja, a eficiência; e das 

relações existentes entre a intervenção e o contexto em que ela se situa (analise da 

implantação), possibilitando entender a influência da implantação de uma intervenção sobre 

seus efeitos e a influência do contexto sobre eles (SAMICO et al., 2010). 

Quanto à sua natureza, a pesquisa se enquadra como exploratória, pois objetiva 

proporcionar maior familiaridade com o problema, de maneira a explicitá-lo ou a constituir 

hipóteses, ou seja, almejando o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições a 

segundo (GIL, 2017). 

Já o caráter correlacional caracteriza-se pelo uso de indicadores estatísticos na busca 

de estabelecer relação linear entre variáveis, sem pretensão de estabelecer causalidade e no 

intuito de sumariar a magnitude entre as mesmas (COUTINHO, 2008). 

Face à coleta de informações em instrumentos formais e analisados quantitativamente, 

este estudo possui também uma abordagem quantitativa. 

 

6.2 Local do estudo 

 

O estudo foi realizado em quatro maternidades habilitadas na Rede Cegonha (RC) no 

Estado do Ceará. Essas maternidades integram uma rede de cuidados obstétricos e estão 

distribuídas no território cearense, sendo reconhecidas pelo Ministério da Saúde como 

unidades que têm realizado esforços para a mudança paradigmática proposta com a 

implantação da RC. 

No Ceará, na fase inicial de implantação da RC, o Ministério da Saúde repassou o total 

de 50 milhões e 685 mil reais de investimento nessa proposta política visando estratégias e 
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medidas para a redução da morte materna e neonatal e qualificação da atenção ao parto e 

nascimento (CEARÁ, 2013) 

Dito isto, o território cearense comtempla 184 municípios em cinco Macrorregiões de 

Saúde (Figura 4). 

 

Figura 4 – Distribuição das Macrorregiões de Saúde no Ceará. Ceará, 2016. 

 

                            Fonte: Google imagens 

 

Inicialmente, o Estado do Ceará organizou 17 Redes Cegonha, com diversos serviços 

de atenção obstétrica e neonatal previstos nos Planos de Ação da Rede Cegonha para as 

Regiões de Saúde do Ceará, aprovados por deliberação da Comissão Intergestores Bipartite  -

CIB (CEARÁ, 2013).  

Dessa maneira, em visita à Secretaria Estadual de Saúde do Ceará, na célula 

responsável pela saúde da mulher, da criança e do adolescente, foi solicitado informação 

sobre a configuração atual da RC no Estado, assim constituída (porém em fase de 

redefinição): 17 RC em 22 regiões de saúde, contando com os novos equipamentos de saúde -

06 Centros de Parto Normal (Crateús, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Tauá, Tianguá, e 

Maracanaú), 02 casas da gestante, bebê e puérpera (Iguatu e Sobral), 11 leitos de UTI 

neonatal tipo II, 04 leitos de UCI neonatal e 09 leitos de UCI Canguru; e a qualificação de 203 

leitos de gestação de alto risco; 96 leitos de UTI adulto tipo II; 117 leitos de UTI neonatal tipo 

II e 156 leitos de UCI neonatal (Informação colhida com a Coordenação de Saúde da Mulher, 

Criança e Adolescente da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, em agosto de 2016). 

Assim, optou-se por selecionar as maternidades com o seguinte perfil: 
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- Habilitadas na Rede Cegonha Cearense – motivo que permitiria avaliar as modificações no 

perfil assistencial nas unidades em relação às mudanças propostas com a RC e as práticas de 

cuidados obstétricos e neonatais;  

- Habilitadas na atenção obstétrica com leitos de gestação de alto risco (GAR) no cenário 

estadual da Rede; 

- Ser unidade hospitalar configurada como referência na atenção obstétrica para a região de 

saúde (Hospital-Polo na clínica obstétrica), em conformidade com as 17 RC nas 22 RAS 

Ceará e 5 macrorregiões cearense. 

Considerando-se os critérios de seleção elencados, foram selecionadas quatro 

maternidades, localizadas nos municípios de Barbalha, Fortaleza, Quixadá e Sobral, 

respectivamente, representando as macrorregiões de saúde Cariri, Fortaleza, Sertão-Central e 

Sobral, com distintos processos de habilitação na RC. 

Os lócus da pesquisa estão descritos abaixo: 

 

6.2.1 Maternidade 1 – Sertão Central 

A Maternidade 1 é uma instituição de referência na atenção obstétrica e neonatal na 

macrorregião do Sertão-Central Cearense, foi criada em 12 de junho de 1953, quando foi 

inaugurada sala de parto, enfermaria, centro cirúrgico, berçário e lavanderia. A mesma tem a 

missão de disseminar e desenvolver conhecimento e prestar serviços, no âmbito da saúde, 

sanitária, preventiva e curativa, que melhorem a qualidade de vida das pessoas, 

principalmente as gestantes e crianças. Nessa maternidade são realizados estágios de cursos 

de graduação na saúde. Atende exclusivamente pelo SUS. 

Está habilitada na Rede Cegonha para atender 10 leitos de gestação de alto risco 

(GAR) Tipo 2, desde setembro de 2016. Anteriormente, no ano de 2014, recebeu habilitação 

pata 5 leitos de Unidades de Cuidados Intermediários – Método Canguru (UCINCa), 10 leitos 

de CBBP e 8 leitos de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). 

 

6.2.2 Maternidade 2 - Cariri 

 A Maternidade 2 é uma instituição filantrópica, prestando serviços pelo SUS, 

convênios e particular, sendo referência obstétrica, neonatal e pediátrica para o Programa de 

Humanização de Pré-natal e Nascimento (PHPN). Possui 22 leitos, 04 leitos PPP, UTIN, 

UCINCa e Banco de Leite Humano (BLH). Abrange a macrorregião Cariri e sofre migração 

de outros estados nordestinos para assistência à saúde na região, como Pernambuco, Piauí e 
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Paraíba. Engloba, com Crato e Juazeiro do Norte, o chamado “Triângulo CRAJUBAR”, 

dentre as cidades mais importantes da Região Metropolitana do Cariri.  

Entre as ações de ensino, essa maternidade é instituição é campo de estágio para 

cursos de graduação e especialização no Cariri e tem promovido diferentes ações em prol da 

maternidade e do parto seguro e humanizado, contudo, apresenta ainda elevada proporção de 

cesarianas. 

Foi habilitada na Rede Cegonha, no ano de 2014, para atender 04 leitos de gestação de 

alto risco (GAR) Tipo 2, 06 leitos de Unidades de Cuidados Intermediários (UCIn) e 3 leitos 

de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). 

 

6.2.3 Maternidade 3 - Fortaleza 

A Maternidade 3 é uma instituição pública com prestação de serviços exclusiva pelo 

SUS, de referência no contexto estadual e na macrorregião Fortaleza, para atendimento 

obstétrico e neonatal de alta complexidade, como centro de ensino e pesquisa tanto na 

graduação quanto em Programas de Pós-graduação e formação especializada, com oferta de 

Residência em Enfermagem Obstétrica desde 2013.. Configura-se como Centro de Apoio da 

Rede Cegonha, desde 2013, em consonância às diretrizes sugeridas pelo Ministério da Saúde, 

quais sejam: financiamento 100% público, realizar mais de 1000 partos ao ano, implantar 

acolhimento e classificação de risco, realizar assistência humanizada às mulheres vítimas de 

violência, atender pacientes de risco habitual e de alto risco, comprometer-se com um 

processo de mudança no modelo de gestão e de atenção ao parto e nascimento e ter 

enfermeiros obstétricos realizando parto normal (MEAC, 2017). 

Conta com habilitação na Rede Cegonha de 80 leitos de GAR (2015), 21 leitos de 

UTIN Tipo 2 (2016) e 03 quartos PPP em Centro de Parto Normal (CPN) Tipo II (2017).  

Todas as unidades da instituição iniciaram ações ligadas à proposta da Rede Cegonha, 

realizando, monitoramento por meio de indicadores de assistência, discutidos nos colegiados 

gestores das unidades e publicados no site da instituição mensalmente, 

 

6.2.4 Maternidade 4 - Sobral 

A Maternidade 4 é classificada como um hospital filantrópico e conveniado ao 

Sistema Único de Saúde de Sobral. Configura-se como hospital de ensino para cursos de 

graduação e especialização, incluindo Programa de Residência Multiprofissional. É referência 

no atendimento à gestante de alto risco e de risco habitual e procedimentos de alta 

complexidade para 61 municípios da Macrorregião Sobral,  
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A capacidade instalada para o atendimento obstétrico, há muito tempo, extrapola aos 

100% de ocupação dos leitos, sendo necessária a remoção das parturientes para leitos 

instalados em outros setores do Hospital (NASAL, 2015).  

Desde 2015, está habilitada na Rede Cegonha para atender 15 leitos de GAR Tipo 2 e 

7 leitos de UCINCa. Atualizou a habilitação dos leitos de GAR em 2018. 

 

6.3 População e amostra 

 

 A avaliação se deu na perspectiva de um grupo de participantes, público-alvo da 

assistência perinatal, qual seja: puérperas de parto normal internadas nas maternidades 

selecionadas. Outras fontes de dados foram utilizadas para a avaliação pretendida, envolvendo 

análise de registros clínicos das puérperas, sob consulta aos prontuários e cartão da gestante. 

Foram incluídas na população mulheres no período puerperal que atenderam os 

seguintes critérios de inclusão: ter parto normal com o mínimo de 12 horas de puerpério 

fisiológico, com filho vivo e internada no alojamento conjunto.  

Segundo Figueiredo et al. (2015), é conveniente recolher dados de mulheres com um 

mínimo de 12 horas de pós-parto, considerando ser um tempo suficiente para recuperação 

física e emocional da paciente.  

Foram definidos os seguintes critérios de exclusão: mulheres que apresentem limitação 

de comunicação, complicações na condição clínica que a impeça de responder ao formulário 

de pesquisa, desfecho do parto com filho natimorto, e parto ocorrido fora das dependências do 

centro obstétrico da maternidade sob pesquisa (parto domiciliar, em ambulância e em setor de 

emergência).  

A amostragem de puérperas foi do tipo probabilística simples, na medida em que 

compuseram a amostra as mulheres internadas no alojamento conjunto, nos dias de coleta de 

dados, constantes na lista de registro por leitos ocupados. 

O cálculo amostral teve por referência os partos vaginais ocorridos no ano de 2016, 

mediante registros de nascimentos disponíveis nas maternidades selecionadas, utilizando-se a 

fórmula para estudos com populações finitas, descrita abaixo: 

 

                                          n  =  _____z2 . p . q . N___ 

                                                    e2 . (N-1) + z2 . p . q         
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Onde, n = tamanho da amostra; z = nível de confiança escolhido, expresso em 

números de desvio padrão; p = proporção de ocorrência do desfecho; q = proporção 

complementar (100-p);  N = tamanho da população; e, e = erro máximo permitido.  

Levou-se em consideração um intervalo de confiança de 95%, nível de significância 

de 0,05, erro máximo de 5% e prevalência (p) de 50%. 

Tomou-se por referência a população de partos vaginais ocorridos no ano de 2016, nas 

quatro maternidades investigadas (N=6042), adotando-se estratificação amostral conforme a 

proporcionalidade populacional de cada maternidade, quais sejam: Maternidade 1 (20%), 

Maternidade 2 (12%), Maternidade 3 (39%) e Maternidade 4 (29%).  

Assim, a amostra foi composta por 440 puérperas, sendo: 77 na Maternidade 1, 50 na 

Maternidade 2, 179 na Maternidade 3 e 134 na Maternidade 4, constando acréscimo de 10% 

de para possíveis perdas de dados durante a coleta. 

 

6.4 Procedimentos para coleta de dados 

 

Os dados foram coletados no período de março de 2017 a maio de 2018, cujos técnicas 

de coleta foram realizadas pela pesquisadora e por integrantes (doutorandos, mestrandos e 

acadêmicos de Enfermagem), do grupo de pesquisa Saúde Sexual e Reprodutiva, devidamente 

treinados. 

 

6.4.1 Treinamento dos coletadores  

Procedeu-se o treinamento prévio dos coletadores voluntários mediante sessão de 

estudo dos instrumentos e discussão dos aspectos operacionais, concernentes a essa fase da 

pesquisa, visando o desenvolvimento de competências para a realização da entrevista e para o 

manejo dos instrumentos de coleta de dados, assim como minimizar possíveis vieses.  

Esta etapa foi dirigida por procedimento operacional padrão (ANEXO A), tendo 

ocorrido em uma manhã, com duração de quatro horas em uma sala do Programa de Pós-

Graduação. 

 

6.4.2 Instrumentos de coleta de dados 

Foram utilizados três instrumentos dirigidos à obtenção de dados das puérperas, sendo 

um formulário de caracterização, um formulário de entrevista e um formulário de dados dos 

prontuários (Apêndices A, B e C, respectivamente).  
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No Formulário de Caracterização das puérperas consta dados referentes à 

caracterização das participantes que subsidiaram conhecer o perfil desse grupo quanto aos 

aspectos sociodemográficos, às questões reprodutivas, incluindo a história gineco-obstétrica, e 

dados clínicos. Neste, foram acrescidas informações da atenção pré-natal obtidos pela 

consulta ao Cartão da Gestante.  

O Formulário de Entrevista com as puérperas possibilitou mensurar a Qualidade do 

Cuidado nas Práticas Obstétricas e Neonatais relacionadas ao parto normal, obtido a partir das 

Medidas de Qualidade (MQ) de processo (WHO, 2016), conforme consta no Quadro 3. 

O formulário foi construído com base nas Medidas de Processo da Qualidade do 

Cuidado Materno e Neonatal, estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 

2016). Essas medidas, a partir da definição dos Padrões de Cuidado, permitem mensurar o 

grau de Qualidade do Cuidado com vistas à melhoria da atenção às mulheres e RNs. 

Nesse escopo, as definições, descritas abaixo, atribuídas à Qualidade de Cuidados 

Maternos e Neonatais, subsidiaram a seleção das Medidas de Qualidade – de Processo, que 

foram adotadas na construção dos instrumentos de coleta de dados desta pesquisa avaliativa: 

PADRÃO: "uma descrição do que é esperado para ser fornecido para conseguir um 

atendimento de alta qualidade em todo o tempo do parto". Tem dois componentes principais: 

a Declaração de qualidade e a medida de qualidade. 

DECLARAÇÃO DE QUALIDADE: “estabelece os requisitos para alcançar a conformidade 

com as medidas padrão e qualidade fornecem evidência objetiva para determinar se ou não os 

requisitos foram cumpridos”. São declarações concisas de prioridades para a melhoria 

mensurável da qualidade de cuidado em torno do parto. Definem os marcadores de qualidade 

derivados de evidências sobre a área temática e os recursos necessários. 

MEDIDAS DE QUALIDADE: “são os critérios para avaliar, medir e monitorar a 

qualidade do atendimento como especificada na instrução de qualidade, oferecendo uma 

pontuação média para cada critério mensurado. Eles são de três tipos: • entrada: o que deve 

estar no local para o atendimento desejado a ser fornecida (por exemplo, recursos físicos, 

recursos humanos, políticas, diretrizes), • saída: se o processo desejado de cuidados foi 

fornecido como esperado e • desfecho: o efeito da provisão e da experiência de cuidados com 

a saúde e resultados centrado nas pessoas” A pontuação média das medidas de qualidade é 

obtida pela valoração das cinco classificações, com pontos que variam de zero a um. São 346 

medidas, distribuídas em medidas de entrada, processo e resultado. 

Frente ao objeto desta pesquisa, foram selecionados cinco Padrões de Cuidado, sendo 

verificadas 37 Medidas de Processo referente a qualidade do cuidado (Quadro 3).   
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Quadro 3 - Padrões de Cuidado, Declarações e Medidas de Qualidade utilizados na avaliação 

PADRÃO 1: PRÁTICAS BASEADAS EM EVIDÊNCIAS PARA O CUIDADO DE ROTINA E MANEJO 

DE COMPLICAÇÕES 
DESCRIÇÃO: Toda mulher e recém-nascido recebe cuidados de rotina baseados em evidências e manejo de 

complicações durante o parto, nascimento e período pós-natal precoce. 

DECLARAÇÕES 1.1a: As mulheres são avaliadas rotineiramente na admissão e durante o parto e são ofertados 

cuidados adequada e oportunamente. 
MEDIDAS DE PROCESSO: Proporção de todas as mulheres que deram à luz na unidade de saúde [...] 

 cuja pressão arterial, pulso e a temperatura foi devidamente registrada durante o parto, nascimento e puerpério 
precoce. 

 que receberam ocitocina dentro de um minuto do nascimento de seu bebê. 

 cujo progresso no trabalho foi corretamente monitorado e documentado com um partograma. 

 cujo resultado de exame de urina devidamente registrado durante o parto e o período pós-parto precoce. 

 que receberam qualquer opção para alívio da dor durante o trabalho de parto. 

DECLARAÇÃO 1.1b: Os recém-nascidos recebem cuidados de rotina imediatamente após o nascimento.  

MEDIDAS DE PROCESSO: 

 Proporção de todos os recém-nascidos que foram amamentadas na primeira hora de nascimento. 

 Proporção de todos os recém-nascidos que foram mantidos em contato pele-a-pele com as mães na primeira 
hora após o nascimento. 

DECLARAÇÃO 1.1c: Mães e recém-nascidos recebem cuidados de rotina pós-natais. 
MEDIDAS DE PROCESSO: 

 Proporção de todos os recém-nascidos estáveis na unidade de saúde que são alimentados exclusivamente com 
leite materno desde o nascimento até a alta. 

 Proporção de todas as mulheres em enfermarias de cuidados pós-natais na instituição de saúde que têm 
problemas documentados de pressão arterial, pulso, sangramento vaginal, lóquios ou aleitamento materno. 

 Proporção de todas as mães saudáveis em enfermarias ou áreas pós-natais na instituição de saúde que receberam 
aconselhamento para amamentação e apoio de um profissional de saúde qualificado. 

 Proporção de todas as mulheres que deram à luz no estabelecimento de saúde que foram autorizados a ficar no 
quarto com seus recém-nascidos 24 horas por dia. 

 Proporção de todas as puérperas na instituição de saúde que receberam aconselhamento sobre espaçamento de 
nascimentos e métodos de planeamento familiar antes da alta. 

DECLARAÇÃO 1.9: Nenhuma mulher ou recém-nascido é submetido a práticas desnecessárias ou prejudiciais 
durante o trabalho de parto, nascimento e período puerperal precoce. 

MEDIDAS DE PROCESSO: 

 Proporção de todos os partos vaginais espontâneos sem complicação em que uma episiotomia foi realizada. 

 Proporção de todas as mulheres que deram à luz na unidade de saúde que receberam indução do parto sem 
indicação de atraso no progresso do trabalho. 

 Proporção de todas as mulheres que deram à luz na unidade de saúde que recebeu tricotomia perineal de rotina 
antes de um parto vaginal. 

 Proporção de todos os recém-nascidos com registro de líquido amniótico claro. 

 Proporção de todas as mulheres que deram à luz na unidade de saúde que recebeu enema de rotina em qualquer 
momento antes do parto vaginal. 

PADRÃO 4: COMUNICAÇÃO EFETIVA 

DESCRIÇÃO: A comunicação com as mulheres e suas famílias é eficaz e responde às suas necessidades e 
preferências. 

DECLARAÇÃO 4.1: Todas as mulheres e suas famílias recebem informações sobre os cuidados e têm interações 

efetivas com a equipe de cuidados. 

MEDIDAS DEPROCESSO: 

 Proporção de todas as mulheres alta do parto na instituição que receberam informações escritas e verbais e 
aconselhamento sobre os seguintes elementos antes da alta: nutrição e higiene maternas, espaçamento de partos 

e planejamento familiar, amamentação e manutenção da lactação, manutenção térmica do bebê, higiene neonatal 

e para onde ir em caso de complicações. 

 Proporção de todas as mulheres que deram à luz na unidade de saúde que relataram que lhes foi dada a 
oportunidade de discutir suas preocupações e preferências. 

 Proporção de profissionais de saúde na instituição de saúde que demonstraram as seguintes habilidades: escuta 
ativa, fazer e responder a perguntas, verificar a compreensão das mulheres e suas famílias e apoiar as mulheres 

na resolução de problemas. 

DECLARAÇÃO 4.2: Todas as mulheres e suas famílias experimentam cuidados coordenados, com informações 
claras e precisas, intercâmbio entre profissionais de saúde e assistência social. 

MEDIDAS DE PROCESSO: 

 Proporção de mulheres atendidas durante o parto para quem um partograma foi completado. 
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 Proporção de todas as mulheres que deram à luz na unidade de saúde que relataram que a equipe de saúde se 
apresentou e mostrou bom conhecimento da história das mulheres e dos cuidados oferecidos. 

PADRÃO 5: RESPEITO E PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE  

DESCRIÇÃO: Mulheres e recém-nascidos recebem cuidados com respeito e podem manter a sua dignidade 

DECLARAÇÃO 5.1: Todas as mulheres e recém-nascidos têm privacidade em torno do tempo de trabalho de 
parto e sua confidencialidade é respeitada. 

MEDIDAS DE PROCESSO: 

 Proporção de procedimentos na unidade de saúde que exigem o consentimento por escrito para o qual existe um 
registro associado do consentimento da mulher. 

 Proporção de todas as mulheres submetidas a exames ou procedimentos na instituição de saúde que informou 
que sua permissão foi pedida antes do exame ou procedimentos realizados.  

DECLARAÇÃO 5.2: Nenhuma mulher ou recém-nascido é submetido a maus tratos, como abuso físico, sexual ou 

verbal, discriminação, negligência, detenção, extorsão ou negação de serviços 

MEDIDAS DE PROCESSO: 

 Proporção de todas as mulheres que deram à luz na unidade de saúde que relataram abuso físico, verbal ou 
sexual, para si ou para seus recém-nascidos, durante o parto ou após o nascimento. 

 Proporção de mulheres que deram à luz na unidade de saúde que estavam convencidas que a unidade de saúde ia 
de encontra às suas necessidades religiosas e culturais. 

 Proporção de mulheres no estabelecimento de saúde que precisaram pagar por cuidados. 

 Proporção de reclamações sobre o respeito e a preservação da dignidade das mulheres e suas famílias. 

 Proporção de mulheres que deram à luz na unidade de saúde que conheciam a existência e localização de uma 
caixa de reclamações. 

DECLARAÇÃO 5.3: Todas as mulheres podem fazer escolhas informadas sobre os serviços que recebem e os 
motivos das intervenções ou resultados, claramente explicados. 

MEDIDAS DE PROCESSO: 

 Proporção de todas as mulheres que deram à luz na unidade de saúde que se sentiam adequadamente informadas 
pela equipe de saúde em relação às decisões tomadas sobre seus cuidados. 

 Proporção de mulheres que receberam atendimento na unidade de saúde que estavam cientes de que tinham o 
direito de aceitar ou recusar o tratamento. 

PADRÃO 6: SUPORTE EMOCIONAL 

DESCRIÇÃO: Toda mulher e sua família recebem apoio emocional sensível a suas necessidades e fortalece a 

capacidade da mulher. 

DECLARAÇÃO 6.1: Toda mulher tem a opção de experimentar o parto com o companheiro de sua escolha. 
MEDIDAS DE PROCESSO: 

 Proporção de todas as mulheres que deram à luz na unidade de saúde que tinha um acompanhante de sua 
escolha durante o trabalho de parto. 

 Proporção de toda as mulheres satisfeitas com a orientação dada ao acompanhante sobre durante trabalho de 
parto. 

DECLARAÇÃO 6.2: Toda mulher recebe apoio para fortalecer sua capacidade durante o parto. 
MEDIDAS DE PROCESSO: 

 Proporção de todas as mulheres que deram à luz na unidade de saúde que o fizeram na posição de parto de sua 
escolha. 

 Proporção de todas as mulheres que deram à luz na unidade de saúde que relataram ter alimentos suficientes e 
beber durante o trabalho de parto. 

PADRÃO 7: RECURSOS HUMANOS COMPETENTES E MOTIVADOS  
DESCRIÇÃO: Para cada mulher e recém-nascido, pessoal competente e motivado está consistentemente 

disponível para fornecer cuidados de rotina e gerenciar complicações. 

DECLARAÇÃO 7.1: Toda mulher e criança têm acesso em todos os momentos a pelo menos um atendente 

especializado em parto e equipe de apoio para cuidados de rotina e manejo de complicações. 
MEDIDAS DE PROCESSO: 

 Proporção de mulheres na unidade de saúde que relataram receber assistência dentro do tempo adequado para 
sua condição, conforme política instalada para triagem e tempo de espera. 

DECLARAÇÃO 7.2: Toda mulher e criança tem acesso a assistentes de parto qualificados e equipe de apoio com 

competências e habilidades apropriadas para atender aos requisitos do trabalho de parto, nascimento e puerpério 
precoce. 

MEDIDAS DE PROCESSO: 

 Proporção de pessoal de parto qualificado na unidade de saúde que recebeu um plano de parto em implantação 
para a unidade. 

FONTE: WHO (2016). 
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Para esta seleção, checou-se cada medida verificando se essas medidas eram passíveis 

de demonstrar a prática de cuidado ofertado, de ser avaliada junto à puérpera e constante nos 

registros clínicos.  

Uma das medidas propostas pela OMS (2016) precisou ser adaptada para a ótica 

materna, uma vez que versava sobre a “Proporção de todos os companheiros que ficaram 

satisfeitos com a orientação dada sobre o seu papel sobre durante trabalho de parto”, e por 

esta população não ser alvo nesta pesquisa, achou-se oportuno colher a visão da mulher sobre 

essa participação, adaptando o indicador para a “Proporção de mulheres satisfeitas com a 

orientação dada ao acompanhante sobre seu papel durante o parto”, no Padrão Suporte 

emocional. 

Outro indicador que precisou de adaptação nesta avaliação foi “Proporção de 

mulheres no estabelecimento de saúde que tiveram cuidados recusados por causa de sua 

incapacidade de pagar”, uma vez que as mulheres desta pesquisa estavam internadas em 

maternidades com garantia legal de financiamento público. Assim, o indicador versou sobre a 

“Proporção de mulheres no estabelecimento de saúde que precisaram pagar por cuidados”, 

Notadamente, algumas medidas de qualidade condizem com boas práticas de atenção 

ao parto e nascimento, possibilitando avaliar se as instituições pesquisadas realizam Boas 

Práticas de Atenção ao Parto recomendadas internacionalmente, desde 1996, cujo escopo é a 

segurança materna e do recém-nascido.  

Cada instrumento apresentou uma numeração única, a qual serviu de base para a 

identificação das variáveis, tendo sido submetidos à validação junto a especialistas quanto à 

aparência e conteúdo, fato que conferiu mais credibilidade aos mesmos, conforme 

descreveremos no subcapítulo a seguir. Para tanto, foi utilizada técnica Delphi para o 

consenso quanto aos aspectos sob julgamento. 

Nesta avaliação, as Medidas de Qualidade (MQ) tiveram sua redação transformada em 

questionamentos com a seguinte classificação de respostas: “Não”, “Provavelmente Não”, 

“Não Tenho Certeza”, “Provavelmente Sim” e “Sim”, em semelhança aos critérios do Escore 

Final de Prioridade utilizados na construção e validação das medidas de qualidade,  

Tomou-se por base as respostas “Sim” de cada MQ, procurando-se inferir a qualidade 

daquela medida na instituição a partir da sua ocorrência durante os cuidados à mulher e ao 

RN e da variação dessas práticas entre as instituições. Dito isto, os resultados objetivam 

ressaltar práticas consistentes, ausentes e aquelas estabelecidas de forma incipiente, dado o 

grau de sua ocorrência na instituição e no cenário cearense. 
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A Formulário de dados dos prontuários voltou-se à coleta de dados secundários do 

internamento da mulher, possibilitando mensurar o grau de Qualidade do Cuidado nas 

Práticas Obstétricas e Neonatais relacionadas ao parto normal sem complicação, obtido a 

partir das MQ de processo (WHO, 2016) dos registros disponíveis no prontuário, sobretudo 

no Partograma e aquele relacionado ao profissional que assistiu o parto. 

 

6.4.3 Validação dos instrumentos de coleta de dados 

Frente aos objetivos deste estudo, e visando oferecer mais credibilidade e consistência 

à metodologia adotada, realizou-se validação de aparência (de face) e de conteúdo dos 

instrumentos utilizados no estudo (Diagrama 1). 

Os instrumentos foram avaliados por sete juízes com expertise na área de saúde, 

especialmente na assistência obstétrica e neonatal, que cumpriram os critérios a seguir: ser 

enfermeiro, mestre e/ou doutor na área de saúde, com prática assistencial em enfermagem 

obstétrica há pelo menos dois anos e/ou com formação especializada nessa área. 

Os juízes foram contatados mediante Carta Convite (Apêndice D), tendo assinado o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice E) após aceite para 

validação do conteúdo e da aparência dos instrumentos, verificando-se a adequabilidade 

destes aos objetivos propostos e utilizando-se do Instrumento de Validação (Apêndice F). 

 

Diagrama 1 - Etapas do processo de validação dos instrumentos de coleta de dados. Fortaleza, 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A validação ocorreu em dois dias, no turno da manhã, durante o mês de fevereiro de 

2017, em uma sala do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFC, a partir da 
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aplicação da Técnica Delphi, para se obter o consenso entre os experts quanto ao conteúdo e à 

aparência dos itens de cada instrumento. 

A Técnica Delphi é muito utilizada na construção, adaptação e validação de 

instrumentos de medida, visando estabelecer a validade de conteúdo, tendo como resultado o 

consenso das opiniões dos juízes (WILLIAMS; WEBB, 1994; DUFFIELD, 1993). 

No total, foram oito horas de atividade, quando cada item dos instrumentos passou por 

rigorosa avaliação, com sugestões de exclusão, inclusão e/ou possíveis ajustes, conforme 

consta no Quadro 4. Assim, após essas rodadas de apreciação de cada questão dos 

instrumentos, os instrumentos foram considerados validados por consenso de todos.  

 

Quadro 4– Síntese das modificações nos instrumentos de coleta de dados após validação. 

ITENS Nº DE QUESTÕES NOS FORMULÁRIOS 

CARACTERIZAÇÃO  PRONTUÁRIOS ENTREVISTAS 

ANTES DA VALIDAÇÃO 77 29 134 

EXCLUÍDOS 15 04 18 

ALTERADOS 12 12 38 

INCLUÍDOS 11 16 4 

APÓS A VALIDAÇÃO 73 41 110 

 

Após serem validados, os instrumentos foram testados previamente junto a uma 

população similar, em uma das maternidades habilitadas na Rede Cegonha que presta serviços 

de assistência obstétrica no Ceará. O pré-teste foi realizado nessa instituição, após autorização 

dessa medida, visando fornecer subsídios para as alterações, ajustes e confirmações para a 

aplicação do instrumento no lócus do estudo, culminando em alteração no texto de quatro 

questões, para tornar mais claro o entendimento. 

Pré-testes são avaliações de questionários, medidas ou procedimentos que a equipe 

realiza para testar sua funcionalidade, adequabilidade e factibilidade (HULLEY, 2008).  

 

6.4.4 Fases da coleta de dados  

Pode-se sintetizar a operacionalização dessa etapa nas seguintes fases: 

Fase 1: Anuência das instituições onde foram desenvolvidas a pesquisa 

Foi realizada uma reunião com cada instituição onde foi desenvolvida a pesquisa para 

solicitação de autorização para realização do estudo. Neste encontro, foram expostos 

relevância, objetivo e processo metodológico da pesquisa. Também foi colocada a 

importância da parceria institucional e profissional para a viabilização do estudo, ensejando o 

pedido de autorização para a coleta de dados (APÊNDICE G). 

Fase 2: Entrevista de reconhecimento do hospital 
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Após identificação dos coordenadores médico e de enfermagem do serviço obstétrico 

de cada maternidade, ocorreu o contato com os mesmos nas dependências da maternidade, 

durante o seu horário de trabalho, para reconhecimento do hospital, de como se daria a 

operacionalização da coleta de dados e para colher informações pertinentes a avaliação dos 

dados a serem coletados junto às mulheres, identificando protocolos institucionais e 

estratégias vigentes na atenção ao parto, declaradas pelos gestores da unidade obstétrica. 

Diante da viabilidade, a entrevista com os coordenadores, com duração média de 30 minutos, 

ocorreu no mesmo dia da abordagem inicial, sendo solicitada a assinatura do TCLE 

(APÊNDICE H). 

Fase 3: Treinamento dos coletadores. 

 Descrita no item 6.4.1. 

Fase 4: Captação das puérperas, entrevistas e obtenção de dados secundários 

Inicialmente, a captação das mulheres ocorreu no Alojamento Conjunto de cada 

maternidade, em observância aos critérios de inclusão. A seleção das mulheres elegíveis deu-

se a partir da lista de registro de puérperas internadas. Nesta ocasião, as mulheres foram 

convidadas a participar do estudo e, diante do consentimento voluntário, foi solicitada a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (APÊNDICE I), aplicados 

os formulários de caracterização, de entrevista e de obtenção de dados do prontuário clínico, 

mediante técnica de entrevista semiestruturada, com duração média de 45 minutos. 

 

6.5 Aspectos éticos e legais 

 

A pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFC -

Maternidade Escola Assis Chateaubriand, sendo aprovado sob Parecer nº 1.939.946 (ANEXO 

B), e junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da UNICATÓLICA – Centro Universitário 

Católica de Quixadá, aprovado sob nº 2.531.361 (ANEXO C), com a devida anuência de cada 

instituição participante, no âmbito de suas Comissões de Ensino e Pesquisa. 

 Assim, foram considerados os aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, 

de acordo com o preconizado pela Resolução nº 466/12, ressaltando-se a assinatura (ou 

digitais) no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) de todos os participantes do 

estudo, sendo-lhes garantido o anonimato, a liberdade de continuar ou não participando da 

pesquisa e o esclarecimento sobre a relevância de sua participação (BRASIL, 2012). 
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Em face do acesso aos dados secundários do cartão da gestante e dos prontuários 

clínicos das mulheres, os aspectos éticos foram resguardados mediante Termo de Fiel 

Depositário, em observância à Portaria nº 510/2016 (BRASIL, 2016).  

Estudo avaliativo enquadra-se em pesquisas observacionais, entretanto os riscos 

existentes dizem respeito às divulgações das informações coletadas. Esta pesquisa não 

ofereceu graves riscos por não constituir uma pesquisa de intervenção, tendo sido tomadas as 

medidas para que as informações fossem adequadamente tratadas, preservando-se o 

anonimato dos informantes.    

 

6.6 Organização e análise dos dados 

 

Acerca da organização e análise dos dados, estes receberam um tratamento de análise 

correlacional, sendo apresentados por meio de tabelas, e posteriormente analisados à luz 

Framework for High Quality Maternal and Newborn Care (QMNC) (RENFREW et al., 2014) 

e da literatura pertinente sobre o assunto. 

Os dados foram compilados por meio de formulário no google docs e foram analisados 

através do Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)®, versão 24.0. 

Os dados estão apresentados em frequências absolutas e relativas, medianas, médias e 

desvios-padrão, apresentados por meio de tabelas e discutidos de acordo com a literatura 

pertinente ao tema. Foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S) para a verificação da 

normalidade dos dados nas variáveis não categóricas (idade, escolaridade, renda, nº de 

gestações, nº de partos, nº abortos, nº de filhos vivos, tempo de amamentação anterior, IG no 

início do PN, nº de consultas de PN, IG no parto e dilatação na admissão). Observou-se os 

testes de desvios de assimetria e de curtose, como alternativa eficiente para avaliar a hipótese 

nula de normalidade da amostra (com variação aceitável entre -1 a +1), assim, pode-se 

estabelecer os testes estatísticos recomendados diante de cada resultado.  

Contou-se com o apoio de um profissional estatístico para a análise dos dados obtidos.  

Os testes estatísticos foram selecionados conforme a necessidade da análise dos dados, 

com o intuito de alcançar os objetivos propostos. Para o cruzamento de variáveis categóricas, 

referente aos indicadores de cada padrão, por maternidade, foi utilizado teste de Qui-

Quadrado de Pearson, Teste de Verossimilhança ou teste Exato de Fisher. 

A verificação da adequabilidade da qualidade do cuidado das práticas avaliadas tomou 

como referência de adequação os critérios adotados na classificação de Bittencourt et al. 
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(2016), que considera como adequado parcialmente escores entre 70 e 89% e adequados 

(entre 90 e 100%). Abaixo de 70% classifica-se como inadequado.  

A pontuação dos itens foi calculada a partir do somatório das respostas positivas em 

relação ao número total de itens avaliados naquele padrão, possibilitando-se adotar tal formato 

para a pontuação de cada grupo de um mesmo padrão, ou seja, para os indicadores que 

compõem uma respectiva declaração de qualidade do cuidado, havendo também possibilidade 

de avaliação isolada do indicador para verificar seu parâmetro de adequação. 

Contudo, houve necessidade de ajustes nos indicadores que não refletiam a qualidade 

do cuidado, pois denotavam práticas desfavoráveis no trabalho parto, exigindo-se que fosse 

estabelecida a realização de pontuação inversa à identificada. Assim, tivemos quatro 

indicadores no Padrão Práticas no Cuidado de Rotina, envolvendo episiotomia, indução do 

parto, tricotomia e enema, e dois indicadores no padrão Respeito e preservação da dignidade 

acerca de abuso físico, verbal ou sexual e reclamações realizadas pelas mulheres. 

Outro aspecto ajustado na contabilização da proporção global do padrão de qualidade 

do cuidado, envolveu rever indicadores que traziam resultados adversos, pois opõem-se à uma 

experiência de parto positiva mas são oportunos para uma reflexão de desfechos ou problemas 

identificados. Assim, houve exclusão de dois indicadores no padrão Práticas no cuidado de 

rotina, envolvendo complicações puerperais e RN com líquido amniótico claro ao 

nascimento, e um indicador no padrão Respeito e preservação da dignidade, para o cálculo 

global do padrão de qualidade do cuidado referente ao pagamento de cuidados. 

Neste estudo, buscou-se estimar as relações entre as variáveis de qualidade do cuidado 

nos cinco padrões pesquisados nas quatro maternidades cearenses sobre a variável dependente 

satisfação em relação a cada aspecto global daquele padrão. Assim, foram utilizados os dados 

primários colhidos junto às puérperas, agrupando-se os indicadores de qualidade do processo 

de cada padrão. Utilizou-se de regressão logística controlando o efeito da maternidade que 

assistiu a mulher, cuja modelagem buscou estimar coeficientes não-viesados e robustos do 

ponto de vista estatístico.  
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7 RESULTADOS 

 

 

Os resultados foram organizados de acordo com os objetivos propostos cuja 

apresentação obedeceu à sua sequência, quais sejam: Caracterização das puérperas quanto ao 

perfil sociodemográfico e obstétrico; Avaliação da adequabilidade das práticas de cuidado 

obstétrico e neonatal; e Adequação da qualidade do cuidado obstétrico e neonatal e sua 

relação com a satisfação das mulheres 

 

7.1 Caracterização das puérperas quanto ao perfil sociodemográfico e obstétrico 

 

A fim de descrever e analisar as características das 440 puérperas quanto ao perfil 

sociodemográfico (Tabela 1), considerou-se oportuno avaliar as variáveis idade, 

escolaridade, renda familiar, raça/cor, ocupação, união e parto no município de residência. 
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Tabela 1 - Distribuição de puérperas quanto às características sociodemográficas em maternidades da Rede Cegonha. Ceará, Brasil, 2019. 

VARIÁVEL TOTAL MAT-1 MAT-2 MAT-3 MAT-4  

md (±DP) IC(95%) md (±DP) IC(95%) md (±DP) IC(95%) md (±DP) IC(95%) md (±DP) IC(95%) Valor p 

Idade (anos) 

 

24 (±6,9) 24,3-25,6 24(±7,2) 23,6-26,9 26 (±5,4) 23,6-26,7 

 

24 (±7,1) 24,0-26,1 23(±6,9) 23,2-25,6 0,159+ 

Escolaridade (anos) 

 

11 (±2,8) 9,78-10,3 9(±3.1) 9,1-10,5 12 (±2,2) 10,3-11,6 11 (±2,7) 9,6-10,4 11 (±2,9) 9,3-10,4 0,043# 

Rendimentos 

familiares (R$) 

 

937,00 

(±715,69) 

937,01-

1074,79 

937,00 

(±495,56) 

647,11-

864,66 

937,00 

(±473,61) 

939,56- 

1.211,63 

1.200,00 

(±809,26) 

1291,29- 

1.537,08 

420,00 

(±409,69) 

507,18-

650,49 

<0,001# 

 n % n % n % n % n % Valor p 

Raça/cor 436  76  49  179  132  <0,001* 

Amarela 7 1,6 0 0,0 2 4,1 5 2,8 0 0,0  

Branca 83 19,0 16 21,1 14 28,6 29 16,2 24 18,2  

Parda  263 60,3 46 60,5 29 59,2 123 68,7 65 49,2  

Preta   83 19,0 14 18,4 4 8,2 22 12,3 43 32,6  

Ocupação 421  69  50  179  123  <0,001* 

Do lar 217 51,5 9 13,0 25 50,0 99 55,3 84 68,3  

Fora do lar 204 48,5 60 87,0 25 50,0 80 44,7 39 31,7  

União 440  77  50  179  134  0,492* 

Sem companheiro 84 19,1 14 18,2 6 12,0 39 21,8 25 18,7  

Com companheiro 356 80,9 63 81,8 44 88,0 140 78,2 109 81,3  

Parto no município 

de residência 

439  76  50  179  134  <0,001* 

Sim 231 52,6 33 43,4 21 42,0 133 74,3 44 32,8  

Não 208 47,4 43 56,6 29 58,0 46 25,7 90 67,2  

Valor de p refere-se à comparação de instituições. md-mediana,  +Qui-quadrado de Pearson, *Teste Exato de Fisher, #Teste de Kruskal-Walis; 1-Desvio Padrão, 2-Ìndice de 

Confiança. 
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Isto posto, a mediana das idades foi 24 anos, com idade mínima de 12 anos e a 

máxima de 46 anos, sendo o desvio padrão 6,9 anos, sem diferença estatisticamente 

significante (p=0,159) entre as instituições, pelo Teste Qui-quadrado de Pearson (X2).  

A maioria das participantes, 37,8%, era formada por mulheres adultas (25-34 anos), 

enquanto 18,7% eram adolescentes (12-18 anos), 34,4% mulheres jovens (19-24 anos), e 

9,1% tinha 35 anos ou mais de idade. Considerou-se a definição de adolescência constante do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), cujo estrato etário se dá de 12 a 18 anos, 

enquanto jovens são aqueles com mais de 18 até 24 anos (BRASIL, 1990).  

Quando à escolaridade, as mulheres tinham uma mediana de 11 anos de estudo, 

variavam de 0,5% com zero ano de estudo até 0,2% com 18 anos de estudo, havendo 

diferença estatística significante (p=0,043), pelo Teste de Kruskal-Walis (K-W). 0,5% das 

mulheres referiram apenas início do ensino fundamental (um ano de estudo), enquanto 0,2% 

referiram pós-graduação. Do total, 57,6% das mulheres cursaram 10 anos ou mais de estudo. 

Destarte, na maternidade 1 (MAT) 61,3% das mulheres tinha até 9 anos de estudo, 

enquanto nas outras três instituições a maioria tinha 10 anos ou mais de estudo, sendo: 65,3% 

na MAT-2, 60,1% na MAT-3 e 62,1 na MAT-4. 

A renda familiar mensal mínima relatada foi de R$85,00 e a máxima de R$5.622,00, 

com mediana de R$937,00, com diferença estatisticamente significante entre as instituições 

(p<0,001; K-W), com a seguinte distribuição de medianas: MAT-1 (R$937,00), MAT-2 

(R$937,00), MAT-3 (R$1.200,00) e MAT-4 (R$420,00). Ademais, 59,2% das mulheres 

referiram R$938,00 ou mais de renda na MAT-3, enquanto nas outras maternidades a maioria 

referiu renda até R$937,00 (salário mínimo brasileiro à época da coleta de dados). 

Esse aspecto social de desigualdade de renda familiar apresenta padrões distintos 

quanto à ocupação da mulher uma vez que 51,5% informam ser Do lar, enquanto 48,5% tem 

ocupação Fora do Lar, com diferença estatisticamente significante (p<0,001), pelo Teste de 

Fisher (Fisher). A distribuição proporcional das mulheres com ocupação Do lar foi, 

respectivamente, de 13,0%, 50%, 55,3% e 68,3%, nas maternidades 1 a 4. Conquanto, apenas 

na MAT-1, 87,0% das respondentes afirmam trabalhar fora de casa, informação que não 

apresenta consonância com o aumento da renda familiar média dessas mulheres. 

Quando indagadas acerca da raça/cor, em 60,3% predominou a cor parda e em 19% a 

cor preta. A cor parda atingiu percentuais acima de 48% nas três instituições que somada a cor 

preta alcança prevalência acima de 65%, com estatística extremamente significante entre as 

mulheres dessas instituições (p<0,001:Fisher), evidenciando a MAT-4 com maior percentual 

de pretas e a MAT-3 com a maioria das pardas.  
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A condição de união mostrou prevalência de mulheres “com companheiro” em 80,9% 

da amostra, com prevalência elevada nas quatro instituições: 81,8% na MAT-1, 88% na 

MAT-2, 78,2% na MAT-3 e 81,3% na MAT-4, sem diferença estatisticamente significante 

entre as mulheres dessas instituições pesquisadas (p=0,492; Fisher). 

Quanto ao parto ter ocorrido no município de residência, verificou-se que apenas 

52,6% das mulheres apresentaram essa condição, havendo diferença entre as regiões 

pesquisadas, com perfis diferentes entre a capital e o interior do estado. Na maternidade 

sediada em Fortaleza, evidenciou-se que 74,3% dos partos era de mulheres da própria capital, 

enquanto as demais instituições apresentaram diferença entre os municípios de residência e de 

ocorrência do parto, com maior percentual da MAT-4, 67,2%, correspondente ao panorama de 

referência regional que qualifica essas maternidades. 

A fim de descrever e analisar a distribuição da história obstétrica (Tabela 2), quanto 

às gestações foi verificada mediana de duas gestações por participante, sem diferença 

estatisticamente significante (p=0,480; K-W) entre as instituições avaliadas. Salienta-se que 

57,8% eram secundigestas ou multigestas e 42,2% eram primigestas. 

 Foi verificada mediana de um parto, com 1,5 de desvio-padrão, sem diferença 

estatística significante entre as instituições (p=0,780; K-W). Ressalta-se que 50,5% da 

amostra era de primíparas e 49,5% de secundíparas e multíparas, das quais 4,6% tinham 

cesárea anterior ao parto atual (p=0,605; Fisher). 

Quanto ao histórico de aborto, 81,4% não referem essa ocorrência na sua vida 

reprodutiva, enquanto 19,6% relatam aborto anterior, das quais 83% tiveram um aborto e 17% 

tiveram dois ou mais abortos, sem diferença estatisticamente significante entre as instituições. 

As informantes tinham em mediana de um filho vivo, variando-se de um a 11 filhos, 

sendo o desvio padrão 1,5, sem diferença estatisticamente significante (p=0,845; K-W) entre 

as instituições avaliadas. 

Quanto à prática da amamentação, 82,3% das mulheres secundíparas e multíparas 

informaram ter amamentado o filho anterior. A mediana de tempo de aleitamento materno foi 

de 12 meses, variando-se de um a 72 meses. Amamentaram até seis meses o filho anterior, 

28,5% das mulheres, enquanto 71,5% relatam mais de seis meses de aleitamento materno. 

Não se observou diferença estatisticamente significante entre as instituições. 

Quanto aos dados da gestação atual, as participantes iniciaram o pré-natal com 

mediana de 11 semanas, variando-se de quatro a 35 semanas, com a seguinte distribuição de 

medianas entre as instituições: MAT-1 (10 semanas), MAT-2 (6 semanas), MAT-3 (12 

semanas) e MAT-4 (11 semanas), com diferença estatisticamente significa (p<0,001; K-W). 
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Tabela 2 - Distribuição de puérperas quanto à história obstétrica e gestação atual: em maternidades da Rede Cegonha. Ceará, Brasil, 2019. 
VARIÁVEL TOTAL MAT-1 MAT-2 MAT-3 MAT-4  

md (±DP) IC(95%) md (±DP) IC(95%) md (±DP) IC(95%) md (±DP) IC(95%) md (±DP) IC(95%) Valor p 

HISTÓRIA OBSTÉTRICA           

Nº gestações (440) 2,0 (±1,6 2,0-2,4 2,0 (±1,9) 1,9-2,8 2,0 (±1,3) 1,5-2,2 2,0 (±1,7) 2,0-2,5 2,0 (±1,6) 1,9-2,4 0,480# 

Nº partos (440) 1,0 (±1,5) 1,8-2,1 2,0 (±1,7) 1,7-2,4 1,0 (±1,1) 1,4-2,0 2,0 (±1,6) 1,8-2,2 1,0 (±1,3) 1,7-2,2 0,780# 

Nº abortos (440) 0,0 (±0,5) 0,2-0,3 0,0 (±0,6) 0,1-0,4 0,0 (±0,4) 0,0-0,3 0,0 (±0,5) 0,2-0,3 0,0 (±0,6) 0,1-0,3 0,719# 

Nº filhos vivos (439) 1,0 (±1,5) 1,8-2,1 1,5 (±1,6) 1,6-2,4 1,0 (±1,1) 1,3-2,0 1,0 (±1,6) 1,8-2,2 1,0 (±1,3) 1,7-2,1 0,845# 

Tempo amamentação 

anterior - meses (193) 

12,0 (±12,9) 13,0-16,7 7,0(±11,5) 9,2-16,9 8,0(±13,5) 8,2-19,7 12,0 (±12,6) 10,9-16,8 14,0(±13,6) 14,0-21,1 0,251# 

GESTAÇÃO ATUAL           

IG início do PN (395) 11,0(±5,8) 11,5-12,6 10,0(±5,3) 11,0-13,5 6,0(±5,8) 6,3-9,8 12,0(±6,0) 12,1-14,0 11,0(±5,1) 11,2-13,0 <0,011# 

Nº consultas PN (428) 8,0(±2,7) 7,2-7,7 8,0(±2,8) 6,7-8,0 8,0(±1,9) 7,2-8,3 7,0(±2,8) 6,4-7,2 8,0(±2,6) 7,7-8,6 <0,001# 

 N % n % n % n % n %  

Profissional assistiu PN 426  74  49  172  131  0,002* 

Ambos 344 80,8 62 83,8 41 83,7 128 74,4 113 86,3  

Médico/a 39 9,2 6 8,1 3 6,1 15 8,7 15 11,5  

Enfermeiro/a 43 10,1 6 8,1 5 10,2 29 16,9 3 2,3  

Consultas de PN 428  77  49  175  127  <0,001* 

 Nenhuma 7 1,6 3 6,5 0 0,0 2 1,1 0 0,0  

 1 até 5 85 20,1 11 14,3 7 14,3 52 29,7 16 12,6  

6 e mais 335 78,3 61 79,2 42 85,7 121 69,1 111 87,4  

Amamentação último 

filho 

209  39  24  83  63  0,257* 

Sim 172 82,3 29 74,4 20 83,3 73 88,0 50 79,4  

Não 37 17,7 10 25,6 4 16,7 10 12,0 13 20,6  

Valor de p refere-se à comparação de instituições. md-mediana,  +Qui-quadrado de Pearson, *Teste Exato de Fisher, #Teste de Kruskal-Walis; 1-Desvio Padrão, 2-Ìndice de 

Confiança. 
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Evidenciou-se mediana de 8 consultas de PN, com variação de zero a 14 consultas. 

Ademais, evidenciou-se que 78,3% tiveram seis ou mais consultas de PN, enquanto 20,1% 

tinham de uma a cinco consultas e 1,6% não realizaram nenhuma consulta de PN, com a 

seguinte distribuição de medianas entre as instituições: MAT-1 (8 consultas), MAT-2 (8 

consultas), MAT-3 (7 consultas) e MAT-4 (8 consultas) (p<0,001; K-W). 

Quanto ao profissional de saúde que assistiu o PN, essa assistência realizada 

concomitantemente por médicos e enfermeiros foi de 80,8% (P=0,002; Fisher). 

Ainda acerca da gestação atual, dentre as respondentes (432), 15,5% informaram 

complicações, com diferença estatisticamente significante entre as instituições (p<0,001: 

Fisher), sendo: 24,7% na MAT-1, 18,0% na MAT-2, 20,2% na MAT-3 e 3,1% na MAT-4, 

conforme consta na Figura 5. 

 

Figura 5. Distribuição do percentual das puérperas segundo complicações na gestação atual 

em maternidades da Rede Cegonha. Ceará, Brasil, 2019. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os tipos de complicações mais comuns na gestação atual foram: 37,3% síndromes 

hipertensivas (hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia e eclâmpsia), 22,4% síndromes 

hemorrágicas (abortamento, placenta prévia e descolamento prematuro de placenta), 4,5% 

infecção urinária, 4,5% gravidez na adolescência, e 31,4% outras causas, dentre gestação 

múltipla, anemia, ameaça de trabalho de parto prematuro, etc. Contudo, a prevalência de 

outras complicações foi de 48,1% das puérperas da maternidade sediada em Fortaleza. 

Observou-se diferença estatisticamente significante entre as instituições (p<0,001; Fisher). 

Quanto à distribuição dos dados do parto (Tabela 3), a Idade Gestacional (IG) na 

resolução do parto foi de 38 semanas com IG mínima de 22 semanas e máxima de 42 

semanas, sendo o desvio padrão 2,2 semanas, com diferença estatisticamente significante 

entre as instituições (p=0,023; K-W). 
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Tabela 3 - Distribuição de puérperas quanto aos dados do parto em maternidades da Rede Cegonha. Ceará, Brasil, 2019. 

 TOTAL MAT-1 MAT-2 MAT-3 MAT-4  

VARIÁVEL md (±DP) IC(95%) md (±DP) IC(95%) md (±DP) IC(95%) md (±DP) IC(95%) md (±DP) IC(95%) Valor p 

IG no parto (440) 38,0 (±2,2) 37,9-38,3 39,0(±1,8) 38,3-39,1 38,0(±1,8) 37,7-38,7 38,0(±2,6) 37,4-38,2 38,0(±1,7) 37,7-38,3 0,023# 

Dilatação admissão(394) 5,0 (±2,4) 4,9-5,3 3,0(±2,3) 3,6-4,7 3,0(±2,1) 3,4-4,7 6,0(±2,0) 5,6-6,2 5,0(±2,5) 4,6-5,5 <0,001# 

 n % n % n % N % n % Valor p 

Estratificação risco  440  77  50  179  134  0,561* 

   Risco habitual 375 85,2 62 80,5 44 88,0 152 84,9 117 87,3  

   Alto risco 65 14,8 15 19,5 6 12,0 27 15,1 17 12,7  

Dilatação admissão 427  74  48  171  134  <0,001+ 

Sem Dilatação 33 7,7 4 5,4 3 6,3 14 8,2 12 9,0  

1 a  4 cm 182 42,6 49 66,2 29 60,4 45 26,3 59 44,0  

5 cm e mais 212 49,6 21 28,4 16 33,3 112 65,5 63 47,0  

Tipo de parto 436  74  50  179  133  <0,001* 

Espontâneo 291 66,7 67 90,5 36 68,0 88 49,2 102 76,7  

Induzido 145 33,3 7 9,5 16 32,0 91 50,8 31 23,3  

Posição de Parto 419  68  50  170  131  <0,001* 

Horizontal 168 40,1 56 82,4 9 18,0 45 26,5 58 44,3  

Lateral 5 1,2 0 0,0 0 0,0 5 2,9 0 0,0  

Vertical 246 58,7 12 17,6 41 82,0 120 70,6 73 55,7  

Profis. assistiu parto 421  70  50  177  124  <0,001* 

Ambos 10 2,4 3 4,3 1 2,0 5 2,8 1 0,8  

Enfermeiro/a 90 21,4 6 8,6 4 8,0 38 21,5 42 33,9  

Médico/a 319 75,8 61 87,1 45 90,0 134 75,7 79 63,7  

Outro 2 2,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1,6  

Valor de p refere-se à comparação de instituições. md-mediana,  +Qui-quadrado de Pearson, *Teste Exato de Fisher, #Teste de Kruskal-Walis; 1-Desvio Padrão, 2-Ìndice de 

Confiança. 
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Ademais, tomando como corte temporal as 37 semanas gestacionais que limita o parto 

a termo, observou-se que 18,8% (78) tiveram partos com 36 semanas ou menos (pré-termo), 

enquanto 81,2% (336) tiveram partos a termo, sem diferença estatisticamente significante 

entre as instituições (p=0,187, X2). A distribuição de partos foi a seguinte, nas maternidades 1 

a 4, respectivamente: 90,1%, 82%, 78,9% e 78,7% de partos a termo, e 9,9%, 18%, 21,1% e 

21,3% de partos pré-termo, cuja maior proporção foi na MAT-4, enquanto de parto à termo 

foi na MAT-1. 

A mediana da dilatação na admissão foi de 5 cm, variando de um a nove centímetros, 

com desvio padrão de 2 cm. A distribuição das medianas entre as instituições, 

respectivamente, foi 3 cm na MAT-1, 3 cm na MAT-2, 6 cm na MAT-3 e 5 cm na MAT-4, 

com significância estatística entre as instituições (p<0,001; K-W). Nesse escopo, 7,7% das 

mulheres chegaram sem dilatação à maternidade, 42,6% tinham dilatação entre 1 e 4 cm e 

49,6% tinham dilatação de 5 cm ou mais, condizente à fase ativa do trabalho de parto. 

 Quanto à estratificação de risco obstétrico durante a admissão na maternidade 

85,2% eram de risco habitual e 14,8% consideradas de alto risco. A distribuição, em cada 

instituição pesquisada foi, respectivamente, nas maternidades 1 a 4, 80,5%, 88,0%, 84,5% e 

87,3% puérperas de risco habitual, e 19,5%, 12,0%, 15,1% e 12,7% de alto risco, com 

estatística não significante entre as instituições. 

Quanto ao tipo de parto, 66,7% das mulheres evoluíram para parto espontâneo, 

enquanto 33,3% tiveram parto induzido. A MAT-1 apresentou mais partos espontâneos, 

90,5%, e a MAT-3 mais partos induzidos, com significância estatística entre as instituições 

(p<0,001:Fisher). 

Em relação à posição do parto, no período expulsivo, 58,7% dos partos ocorreram em 

posição vertical (semi-sentada, cócoras, quatro apoios, sentada), 40,1% em posição horizontal 

e 1,2% em posição lateral, com diferença entre as instituições (p<0,001; Fisher), pois os 

partos horizontais ocorreram com maior frequência na MAT-1, 82,4%, e os partos verticais na 

MAT-2, 82%.  

Acerca da assistência profissional durante o parto, especificamente no período 

expulsivo, 75,8% dos partos ocorreu sob a responsabilidade assistencial do médico, 21,4% do 

enfermeiro, 2,4% de ambos e 0,5% de outro profissional de nível médio. O enfermeiro esteve 

mais presente na assistência ao parto da MAT-4, 33,9%, e o médico foi mais evidente na 

MAT-2, 90%, com diferença significativa entre as instituições (p<0,001; Fisher), conforme 

registro no prontuário do profissional que assistiu o parto. 
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Destarte, cuidados conduzidos por enfermeiras obstétricas (educadas, licenciadas, 

reguladas, integradas no sistema de saúde e de trabalho em equipes interdisciplinares) tiveram 

um efeito positivo na saúde materna e perinatal entre as várias etapas do framework QMNC, 

mesmo quando comparado com o cuidado liderado por outros profissionais de saúde 

(RENFREW et al., 2014). 

Em adição, para além dos dados apresentados na tabela 3, quanto ao intervalo 

interpartos - entre o último parto e o atual, 17,7% tiveram menos de dois anos entre os 

partos, enquanto 82,3% tiveram o intervalo maior que dois anos, observando-se diferença 

estatisticamente significante entre as instituições avaliadas (p<0,001; Fisher). Assim, os 

intervalos menores que dois anos foram: 12,17% na MAT-1, 58,3% na MAT-2, 14,1% na 

MAT-3 e 9,8% na MAT-4. 

 

7.2 Avaliação da qualidade das práticas obstétricas e neonatais realizadas em mulheres 

que tiveram parto normal e comparação entre as maternidades 

 

Nesta fase do estudo, teve-se como objetivo identificar práticas obstétricas e neonatais 

realizadas em mulheres que tiveram parto normal e avaliar a adequabilidade dessas práticas 

com base nas medidas de qualidade estabelecidas pela OMS (WHO, 2016). 

A avaliação da qualidade das práticas obstétricas e neonatais foi feita a partir das 

respostas das puérperas e dos registros constantes nas maternidades (cartão da gestante e 

prontuários clínicos). Dos cinco padrões de qualidade do cuidado obstétrico e neonatal, tem-

se a seguinte prevalência de adequação: 

 Práticas baseadas em evidências para o cuidado de rotina (32,1%); 

 Comunicação efetiva (14,5%); 

 Respeito e preservação da dignidade (30,6%);  

 Suporte emocional (77,4%); e 

 Recursos humanos competentes e motivados (43,4%).  

Na classificação da qualidade do cuidado obstétrico e neonatal avaliada, o único 

padrão com adequação da qualidade foi Suporte Emocional, 77,4%, enquanto os outros quatro 

padrões apresentaram variação de 14,5% a 32,4%, denotando baixa adequação dos demais 

padrões no cômputo geral. 

Os padrões e respectivas proporções de adequação de qualidade do cuidado foram 

avaliados e estão apresentados na Figura 6, no total e por maternidade. 
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Figura 6. Distribuição da adequação dos padrões de qualidade do cuidado obstétrico e 

neonatal das maternidades da Rede Cegonha. Ceará, 2019. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Avaliando-se especificamente a distribuição da adequação no padrão de qualidade 

Práticas baseadas em evidências para o cuidado de rotina, esta variou de 1,1% na 

Maternidade 1 a 53,0% na Maternidade 3 (p<0,001; Fisher).  

As maternidades avaliadas apresentaram perfil de grande variação na maioria dos 

padrões, sobretudo na variação da proporção no padrão Comunicação efetiva, de zero 

porcento a 53,2% (p<0,001; Fisher). No padrão Respeito e preservação da dignidade a 

variação foi de 10,8% a 38,3% (p<0,006; Fisher), enquanto no Padrão Suporte Emocional foi 

de 8,9% a 45% (p<0,001; Fisher). Por fim, a variação da adequação no padrão Recursos 

Humanos Competentes e Motivados foi de 10,8% a 38,5% (p<0,006; Fisher). 

Não obstante, é oportuno apresentar esses resultados da qualidade do cuidado por 

padrões de qualidade agregados de cada maternidade, de modo a retratar o perfil das 

instituições e permitir, com isso, comparação entre as mesmas, conforme observamos na 

Figura 7. 
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Figura 7. Distribuição da adequação dos padrões de qualidade do cuidado obstétrico e 

neonatal agregados por maternidades da Rede Cegonha. Ceará, 2019. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Nessa conjuntura, observa-se que a Maternidade 3 é a instituição que apresenta as 

melhores proporções de adequação da qualidade do cuidado obstétrico e neonatal em todos os 

padrões avaliados e a Maternidade 1 apresenta as proporções mais baixas de adequação da 

qualidade dos cuidados em todos os padrões avaliados, evidenciando uma situação alarmante 

da assistência obstétrica e neonatal, identificada nesse cenário. 

Em relação aos resultados específicos dos indicadores de processo de cada padrão 

avaliado, estes se encontram consolidados e divididos em capítulos, apresentados a seguir: 

 

Padrão 1 - Práticas baseadas em evidências para o cuidado de rotina 

 

Práticas para o cuidado de rotina dizem respeito à utilização de evidências e manejo de 

complicações durante o parto, nascimento e período pós-natal, segundo as diretrizes da OMS. 

Foram avaliadas quatro Declarações de Qualidade desse padrão (Cuidados baseados em 

evidências e manejo de complicações; Cuidados imediatos ao RN; Cuidados pós-natais; e 

Práticas desnecessárias ou prejudiciais), configurando 15 indicadores de processo na 

qualidade do cuidado, consolidados na Tabela 4. Com efeito, destacou-se em negrito os 

valores adequados. 
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Tabela 4 – Associação dos indicadores de qualidade das práticas obstétricas e neonatais para o Padrão Práticas Baseadas em Evidências no 

Cuidado de Rotina com as maternidades. Ceará, Brasil, 2019. 

INDICADOR DE PROCESSO TOTAL MAT-1 MAT-2 MAT-3 MAT-4 Valor p 

n % n % n % n % n % 

Proporção de todas as mulheres que deram à luz na unidade de saúde [...]            

[...] cuja pressão arterial, pulso e a temperatura foram devidamente registrados 

durante o parto, o nascimento e o período puerperal precoce. 

144 34,9 5 8,1 22 44,0 86 50,3 31 23,8 <0,001+ 

[...] que receberam ocitocina dentro de um minuto do nascimento de seu bebê. 337 78,7 8 12,3 50 100,0 153 85,5 126 94,0 <0,001* 

[...] cujo progresso no trabalho de parto foi corretamente monitorado e documentado 

com um partograma. 

217 49,8 3 4,1 43 86,0 118 66,3 53 39,6 <0,001+ 

[...] cujo resultado de exame de urina foi devidamente registrado durante o parto, o 

nascimento e o período pós-parto precoce em mulher com alteração na PA. 

8 9,4 2 3,3 2 66,7 3 17,6 1 20,0 0,004* 

[...] que receberam qualquer opção para alívio da dor durante o trabalho de parto. 422 96,1 64 84,2 46 92,0 178 99,4 134 100,0 <0,001+ 

Proporção de todos os RNs que foram amamentados na primeira hora de nascimento. 390 89,0 63 84,0 46 92,0 162 90,5 119 88,8 0,435* 

Proporção de todos os RNs que foram mantidos em contato pele-a-pele com as mães 

na primeira hora após o nascimento. 

198 45,1 37 48,7 36 72,0 112 62,6 13 9,7 <0,001+ 

Proporção de todos os RNs estáveis na unidade de saúde que foram alimentados 

exclusivamente com leite materno desde o nascimento até a alta. 

400 91,1 73 96,1 46 92,0 162 90,6 119 88,8 0,317+ 

Proporção de todas as mães saudáveis em enfermarias ou áreas pós-natais que 

receberam aconselhamento para amamentação e apoio de um profissional de saúde 

qualificado. 

293 66,9 33 43,4 45 90,0 156 87,2 59 44,4 <0,001+ 

Proporção de todas as puérperas na instituição de saúde que receberam 

aconselhamento sobre espaçamento de nascimentos, métodos de planejamento 

familiar antes da alta. 

70 16,0 6 7,9 24 48,0 36 20,1 4 3,0 <0,001* 

Proporção de todos os partos vaginais espontâneos sem complicação na unidade de 

saúde em que uma episiotomia foi realizada. 

48 11,0 18 23,7 3 6,0 11 6,2 16 12,0 <0,001+ 

Proporção de todas as mulheres que deram à luz na unidade de saúde que receberam 

indução de parto sem indicação de atraso no progresso do trabalho de parto. 

158 36,6 15 21,4 18 36,0 93 53,0 32 24,1 <0,001+ 

Proporção de todas as mulheres que deram à luz na unidade de saúde que recebeu 

tricotomia perineal de rotina antes de um parto vaginal.  

11 2,5 6 8,0 2 4,0 3 1,7 0 0,0 0,071* 

Proporção de todos os RNs com registro de líquido amniótico claro na unidade de 

saúde.  

202 46,9 11 15,7 45 90,0 87 49,2 59 44,0 <0,001+ 

Proporção de todas as mulheres que deram à luz na unidade de saúde que recebeu 

enema de rotina em qualquer momento antes do parto vaginal. 

7 1,6 2 2,6 2 4,0 2 1,1 1 0,7 0,356+ 

Valor de p refere-se à comparação de instituições. +Qui-quadrado de Pearson, *Teste Exato de Fisher. 
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A primeira Declaração de Qualidade retrata como as mulheres são avaliadas 

rotineiramente na admissão e durante o parto e são ofertados cuidados adequada e 

oportunamente. Envolve cinco indicadores de qualidade do cuidado nesta avaliação.  

No indicador “proporção de todas as mulheres que deram à luz na unidade de saúde 

cuja pressão arterial, pulso e temperatura foram devidamente registrados antes do parto, 

durante o parto e no período pós-parto precoce”, verificou-se que 34,9% das mulheres 

tiveram esses sinais vitais realizados conjuntamente nas fases estabelecidas. Contudo, as 

instituições apresentaram perfis distintos de valorização dessa prática de cuidado (Figura 8), 

ora centrada no monitoramento de algumas medidas, ora no período de monitoramento (antes, 

durante e após o parto), com menor proporção na MAT-1. 

 

Figura 8. Proporção do indicador monitorização de pressão arterial, pulso e temperatura 

registrados no parto. Ceará, 2019. 

        

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Neste aspecto, 76,3% dos sinais vitais - SSVV (pulso, temperatura e pressão arterial) 

em conjunto são verificados sobretudo após o nascimento. Conquanto, 62,3% dessas 

verificações ocorreu antes do parto e apenas 41,5% durante o parto (próximo ao nascimento). 

Considerando a “proporção de todas as mulheres que deram à luz na unidade de saúde 

que receberam ocitocina dentro de um minuto do nascimento de seu bebê”, 78,7% tiveram 

acesso a essa prática, havendo diferença estatisticamente significante entre as instituições 

(p<0,001; Fisher), sendo: 12,3% na MAT-1, 100% na MAT-2, 85,5% na MAT-3 e 94,0% na 

MAT-4. 
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Quanto à “proporção de todas as mulheres que deram à luz na unidade de saúde cujo 

progresso no trabalho foi corretamente monitorado e documentado com um partograma”, 

esta prática ocorreu para 49,8% das mulheres, cujas frequências variaram entre as instituições 

(p<0,001; Fisher), quais sejam: 4,1% na MAT-1, 86,0% na MAT-2, 66,3% na MAT-3 e 

39,6% na MAT-4. Evidencia-se premente necessidade de consolidação dessa prática nos 

cenários investigados, por vezes negligenciada na realidade assistencial. 

Quanto ao indicador “proporção de todas as mulheres que deram à luz na unidade de 

saúde cujo resultado de exame de urina foi devidamente registrado durante o parto e o pós-

parto precoce”, foi possível verificar neste estudo se essa prática ocorria em mulheres “com 

alteração de pressão arterial”, em qualquer fase do parto. Apenas 9,4% das mulheres tiveram 

resultados de exame de urina registrados, havendo diferença estatisticamente significante 

entre as instituições (p=0,004; Fisher), com a seguinte distribuição: 3,3% na MAT-1, 66,7% 

na MAT-2, 17,6% na MAT-3 e 20,0% na MAT-4. 

Em contrapartida, a “proporção de todas as mulheres que deram à luz na unidade de 

saúde que receberam qualquer opção para alívio da dor durante o trabalho de parto” atingiu 

96,1%, com diferença estatisticamente significante entre as instituições (p<0,001; X2), sendo: 

84,2% na MAT-1, 92,0% na MAT-2, 99,4% na MAT-3 e 100% na MAT-4, evidenciando 

que, nesses cenários, a busca do alívio da dor ou seu enfrentamento, tem sido buscado. 

Nesse escopo, procurou-se verificar quais opções terapêuticas voltadas ao alívio da dor 

ou para seu enfrentamento as mulheres tiveram acesso. Assim, 7,3% das mulheres 

responderam que tiveram acesso a métodos farmacológicos e 52,3% aos métodos não 

farmacológicos (MNF). Entre os MNF utilizados nas instituições (Figura 9), houve diferença 

estatisticamente significante em quase todos os métodos, com exceção do método Acupuntura 

(p=0,694), havendo destaque para melhor prevalência, no âmbito geral, de livre 

movimentação (57,5%), uso de cavalinho ou bola suíça (30,6%) e massagem lombossacral 

(29,3%). 
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Figura 9. Proporção do indicador métodos não farmacológicos para o alívio da dor do parto. 

Ceará, 2019. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A segunda Declaração de Qualidade, diz respeito aos cuidados de rotina com os 

recém-nascidos realizados imediatamente após o nascimento, que elenca dois indicadores de 

qualidade do cuidado.  

A “proporção de todos os recém-nascidos que foram amamentadas na primeira hora 

de nascimento” foi de 89%, variando de 84,0% (MAT-1) a 92,0% (MAT-2), sem diferença 

entre as instituições (p=0,435:Fisher) e configurando uma prática consistente nas 

maternidades. Ademais, questionou-se acerca do estímulo à amamentação logo após o 

nascimento no local de ocorrência do parto, cuja frequência geral foi de 59,5%, sendo: 43,4% 

na MAT-1, 56,0% na MAT-2, 74,3% na MAT-3 e 50,0% na MAT-4 (p<0,001; Fisher). 

Quanto ao indicador “proporção de todos os recém-nascidos que foram mantidos em 

contato pele-a-pele com as mães na primeira hora após o nascimento”, 45,1% das mulheres 

declararam essa prática, com diferença estatisticamente significante entre as instituições 

(p<0,001; Fisher), sendo: 48,7% na MAT-1, 72,0% na MAT-2, 62,6% na MAT-3 e 9,7% na 

MAT-4. Apresenta-se como um indicador adequado apenas na Maternidade 2, cujo reforço é 

necessário, sobretudo na Maternidade 4.  

A terceira Declaração de Qualidade diz respeito aos cuidados de rotina pós-natais 

ofertados a mães e recém-nascidos e envolve cinco indicadores de qualidade do cuidado. 

No indicador “proporção de todos os recém-nascidos estáveis na unidade de saúde 

alimentados exclusivamente com leite materno desde o nascimento até a alta”, foi possível 

avaliar aqueles RNs em aleitamento materno exclusivo até o momento em que ocorreu a 

entrevista e antes da alta do binômio mãe-filho. Desse modo, 91,1% das mulheres estavam 

amamentando seus filhos exclusivamente, variando de 88,8% (MAT-4) a 96,1% (MAT-1), 
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sem diferença entre as instituições (p=0,317; X2). Assim, este é um robusto indicador de 

qualidade na realidade das maternidades. 

Embora retrate um cenário adverso, oposto à perspectiva de qualidade do cuidado 

obstétrico, mas muito importante para avaliação de aspectos que podem interferir nas práticas 

qualificadas para o enfrentamento desse cenário, o indicador “proporção de todas as 

mulheres em enfermarias de cuidados puerperais com problemas documentados de pressão 

arterial, temperatura, pulso, sangramento vaginal ou aleitamento materno”, por não refletir 

qualidade do cuidado, não foi pontuado na avaliação do padrão. Revelou-se que para 25% das 

mulheres, algum dos problemas citados esteve presente no puerpério imediato. Considera-se 

que o indicador em questão apresenta um panorama global da presença de algum problema 

puerperal e, frente a amplitude do indicador, levantou-se as ocorrências isoladamente, 

conforme consta na Figura 10. 

Figura 10. Proporção de problemas pós-natais. Ceará, 2019. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Entre os problemas pesquisados, 18,3% foram problemas na amamentação, maior 

ocorrência, variando de 6% (MAT-2) a 24,7% (MAT-3), com diferença estatística significante 

entre as maternidades (p=0,004; X2). Nos outros problemas não houve diferença estatística. 

Quanto ao cuidado na amamentação, a “proporção de todas as mães saudáveis em 

enfermarias ou áreas pós-natais que receberam aconselhamento para amamentação e apoio 

de um profissional de saúde qualificado” foi de 66,9%, com diferença estatisticamente 

significante entre as instituições (p<0,001; X2) sendo: 43,4% na MAT-1, 90,0% na MAT-2, 

87,2% na MAT-3 e 44,4% na MAT-4. 

O indicador “proporção de todas as mulheres que deram à luz no estabelecimento de 

saúde que foram autorizados a ficar no quarto com seus recém-nascidos 24 horas por dia” 
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sofre influência do estado clínico de mães e recém-nascidos, havendo, em todas as instituições 

pesquisadas, política voltada ao alojamento conjunto para 100% das mulheres e RN sem 

restrições clínicas, sendo uma prática consolidada nas maternidades. Dessa forma, esse 

indicador não foi considerado na apresentação e no somatório do padrão.  

A avaliação da qualidade do cuidado perpassa pela educação em saúde, verificando-se 

o indicador “proporção de todas as puérperas na instituição de saúde que receberam 

aconselhamento sobre espaçamento de nascimentos e métodos de planejamento familiar 

antes da alta”, cuja ocorrência foi de apenas 16% conforme relatos das mulheres, com 

diferença estatisticamente significante entre as instituições (p<0,001; Fisher), sendo: 7,9% na 

MAT-1, 48,0% na MAT-2, 20,1% na MAT-3 e 3,0% na MAT-4. Destarte, o aconselhamento 

quanto aos métodos de contracepção é ofertado para 29,2% das mulheres, enquanto o 

espaçamento interpartal foi reconhecido como orientação por 17,8% das participantes do 

estudo. 

A quarta Declaração de Qualidade almeja que nenhuma mulher ou recém-nascido 

seja submetido às práticas desnecessárias ou prejudiciais durante o trabalho de parto, parto 

e o período pós-natal precoce, sendo avaliados cinco indicadores de qualidade do cuidado. 

A “proporção de todos os partos vaginais espontâneos sem complicação na unidade 

de saúde em que uma episiotomia foi realizada” foi de 11%, segundo os relatos das 

puérperas, havendo diferença estatisticamente significante entre as instituições (p<0,001; X2), 

sendo: 23,7% na MAT-1, 6,0% na MAT-2, 6,2% na MAT-3 e 12,0% na MAT-4. Conquanto, 

o registro dessa prática no prontuário clínico da mulher foi de 8,9%, com variação de 6,0% 

(MAT-2) a 12,9% (MAT-1), sem diferença estatisticamente significante (p=0,222; X2). 

Quanto à indução no parto referente ao indicador “proporção de todas as mulheres 

que deram à luz na unidade de saúde que receberam indução no parto sem indicação de 

atraso no progresso do trabalho de parto”, contextualiza-se que a ausência no preenchimento 

do partograma afetou a verificação desse indicador em sua completude, sendo excluída a 

relação com o “atraso no progresso do parto”. Assim, 36,6% das mulheres receberam alguma 

indução no parto, seja ocitocina intravenosa (IV) ou misoprostol intravaginal, no primeiro ou 

segundo estágio de parto, com associação dessa prática com os contextos pesquisados 

(p<0,001). Observou-se a seguinte distribuição: 21,4% na MAT-1, 36% na MAT-2, 53% na 

MAT-3 e 24,1% na MAT-4. 

A despeito, a administração de ocitocina IV no primeiro e segundo estágios de parto 

foi de 30,6%, com diferença estatisticamente significante entre as instituições (p<0,001; X2), 

sendo: 14,3% na MAT-1, 26,0% na MAT-2, 50,3% na MAT-3 e 14,3% na MAT-4. Enquanto 
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a administração de misoprostol foi de 9,3%, variando-se de 7,3% a 12,0%, sem diferença 

estatisticamente significante entre as maternidades. 

É pertinente destacar a estreita relação prática entre a administração de algum fármaco 

indutor do trabalho de parto e a amniotomia, sendo evidenciada que a amniotomia ocorreu em 

14,6% dos partos, com associação com as instituições (p<0,001; X2), sendo: 8,7% na MAT-1, 

10% na MAT-2, 7,3% na MAT-3 e 12,0% na MAT-4. 

Quanto à “proporção de todas as mulheres que deram à luz na unidade de saúde que 

recebeu tricotomia perineal de rotina antes de um parto vaginal”, 2,5% das mulheres 

declararam tal prática, variando-se de 0,0% a 8,0% (p=0,071; Fisher). 

O indicador “proporção de todos os recém-nascidos com líquido amniótico claro na 

unidade de saúde que recebeu aspiração de rotina” sofreu uma limitação de verificação 

desses dois aspectos correlatos, dada a ausência de observação direta do parto. Assim, 

avaliamos a “proporção de todos os recém-nascidos com registro de líquido amniótico claro 

na unidade de saúde” sendo evidenciado em 46,9% dos registros, havendo diferença 

estatisticamente significante entre as instituições (p<0,001; X2), sendo: 15,7% na MAT-1, 

90% na MAT-2, 49,2% na MAT-3 e 44% na MAT-4. Em contraste, o registro de líquido 

amniótico meconial foi de 1,9%, variando-se de 0,0% (MAT-2) a 8,6% (MAT-1), com 

diferença estatisticamente significante (p<0,001; X2). 

Quanto à “proporção de todas as mulheres que deram à luz na unidade de saúde que 

recebeu enema de rotina em qualquer momento antes do parto vaginal”, esta prática foi 

relatada por 1,6% das mulheres, sem diferença estatisticamente significante (p=0,356; X2). 

Embora seja uma prática proscrita no contexto do parto normal, sua mínima identificação 

retrata redução na qualidade do cuidado. 

Destaca-se que na avaliação da qualidade do cuidado global do padrão Práticas 

Baseadas em Evidências, alguns indicadores tiveram sua proporção invertida para o cálculo 

positivo que vislumbra retratar a qualidade das práticas obstétricas. Esse critério foi adotado 

nos indicadores que retrataram episiotomia, indução do parto, tricotomia e uso de enema. 

Portanto, a avaliação da adequabilidade das práticas no padrão de qualidade Práticas 

no cuidado de rotina apresenta heterogeneidade de resultados, com três indicadores 

fortalecidos, quais sejam: acesso a opções para alívio da dor de parto, amamentação imediata 

após o parto e manutenção da amamentação exclusiva, intrainstitucionalmente.  

Em contraste, na avaliação global 12 indicadores não demonstraram adequação das 

práticas para a esperada qualidade do cuidado. 
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Padrão 2 – Comunicação efetiva 

 

Comunicação Efetiva avalia se a comunicação estabelecida com as mulheres e suas 

famílias é eficaz e responde às suas necessidades e preferências. Foram avaliadas duas 

Declarações de Qualidade (Informações sobre cuidados e interações efetivas com a equipe de 

cuidados; e Cuidados coordenados, com informações claras e precisas intercambiadas entre 

profissionais de saúde), configurando cinco indicadores de processo apresentados na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Associação dos indicadores de qualidade das práticas obstétricas e neonatais para o Padrão Comunicação Efetiva entre as 

maternidades. Ceará, Brasil, 2019. 

INDICADOR DE PROCESSO TOTAL MAT-1 MAT-2 MAT-3 MAT-4 Valor p 

n % n % n % n % n % 

A proporção de todas as mulheres alta do parto na 

instituição que receberam informações e 

aconselhamento sobre os seguintes elementos antes 

da alta: nutrição e higiene maternas, espaçamento de 

partos e planeamento familiar, amamentação e 

manutenção lactação, manutenção térmica do bebê, 

higiene neonatal e para onde ir em caso de 

complicações. 

20 4,6 1 1,3 0 0,0 16 8,9 3 2,2 0,003+ 

A proporção de todas as mulheres que deram à luz na 

unidade de saúde que relataram que lhes foi dada a 

oportunidade de discutir suas preocupações e 

preferências. 

166 

 

38,5 19 25,3 31 62,0 55 31,8 61 45,9 <0,001+ 

A proporção de profissionais de saúde na instituição 

de saúde que demonstraram as seguintes 

habilidades: escuta ativa, fazer e responder a 

perguntas, verificar a compreensão das mulheres e 

suas famílias e apoiar as mulheres na resolução de 

problemas. 

304 69,4 46 61,3 32 64,0 139 77,7 87 64,9 0,017+ 

A proporção de mulheres atendidas durante o trabalho 

de parto e parto para quem um partograma foi 

completado. 

217 49,8 3 4,1 43 86,0 118 66,3 53 39,6 <0,001+ 

A proporção de todas as mulheres que deram à luz na 

unidade de saúde que relataram que a equipe de saúde 

se apresentou e mostraram bom conhecimento da 

história das mulheres e dos cuidados oferecidos.  

243 55,5 27 35,5 47 94,0 122 68,5 47 35,1 <0,001* 

Valor de p refere-se à comparação de instituições. +Qui-quadrado de Pearson, *Teste Exato de Fisher. 
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A primeira Declaração de Qualidade, diz respeito às informações sobre cuidados e 

interações com a equipe de cuidados e envolveu três indicadores de qualidade do cuidado. 

No indicador “proporção de todas as mulheres de alta do parto na instituição que 

receberam informações e aconselhamento sobre os seguintes elementos antes da alta: 

nutrição e higiene maternas, espaçamento de partos e planejamento familiar, amamentação e 

manutenção da lactação, manutenção térmica do bebê, higiene neonatal e para onde ir em 

caso de complicações”, 4,6% das puérperas relataram receber informações e aconselhamento 

sobre os todos os temas citados acima, sendo: 1,3% na MAT-1, 0,0% na MAT-2, 8,9% na 

MAT-3 e 2,2% na MAT-4 (p<0,003; X2). 

O formato deste indicador pode subestimar práticas e demonstrar um perfil geral 

negativo na vigência de um dos elementos de informação não ser realizado por uma das 

instituições. Assim, avaliando-se informações verbais e aconselhamentos de maneira isolada 

temos uma distribuição (Quadro 5) que revela diferença estatisticamente significante entre as 

instituições em todos os itens (p<0,001) e possibilitou identificar os elementos informacionais 

mais fortalecidos ou negligenciados em cada instituição. 

 

Quadro 5 – Informações e aconselhamento recebidos por mulheres antes da alta da 

maternidade. Ceará, Brasil, 2019. 

Itens de Informação e 

Aconselhamento  

Total MAT-1 MAT-2 MAT-3 MAT-4 valor de 

p N % N % N % N % N % 

Nutrição materna 200 45,7 14 18,4 37 74,0 135 75,4 14 10,5 <0,001+ 

Higiene materna 237 54,1 27 35,5 35 70,0 111 62,0 64 48,1 <0,001+ 

Espaçamento de partos 78 17,8 7 9,2 27 54,0 39 21,8 5 3,8 <0,001* 

Métodos de planej. familiar 128 29,2 11 14,5 26 52,0 86 48,0 5 3,8 <0,001+ 

Amamentação 293 66,9 33 43,4 45 90,0 156 87,2 59 44,4 <0,001+ 

Manutenção lactação 231 52,7 28 36,8 42 84,0 144 80,4 17 12,8 <0,001* 

Controle térmico do bebê 266 60,7 25 32,9 40 80,0 157 87,7 44 33,1 <0,001* 

Higiene neonatal 264 60,3 28 36,8 38 76,0 131 73,2 67 50,4 <0,001+ 

Onde ir em caso de 

complicações 

145 33,1 14 18,4 39 78,0 86 48,0 6 4,5 <0,001* 

Valor de p refere-se à comparação de instituições. +Qui-quadrado de Pearson, *Teste Exato de Fisher.     

 

No âmbito geral, nenhum tema de informação e aconselhamento foi adequado, 

variando-se de 17,8% a 66,9%, sendo o tema mais abordado referente à Amamentação e o 

menos abordado referente ao espaçamento entre partos. 
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Contudo, na maternidade 2, sete dos nove itens foram adequados, cuja lacuna foi 

observada no que tange ao aconselhamento do planejamento familiar. Já na maternidade 3, 

mais de 50% dos itens foram contemplados, segundo relatos das puérperas, restando nas 

maternidades 1 e 4 os cenários mais preocupantes de omissão desse aspecto de cuidado. 

45,7% das mulheres informaram ter recebido aconselhamento quanto à Nutrição 

materna, com as seguintes ocorrências: 18,4% na MAT-1, 74% na MAT-2, 75,4% na MAT-3 

e 10,5% na MAT-4, demonstrando ser uma prática pouco realizada nas maternidades 1 e 4. 

Apenas 54,2% das mulheres relataram ter recebido aconselhamento sobre Higiene 

materna, sendo 35,5% na MAT-1, 70% na MAT-2, 62% na MAT-3 e 48,2% na MAT-4. Com 

efeito, representa uma prática pouco valorizada nas maternidades 1 e 4. 

Quanto às informações recebidas pela mulher acerca do Espaçamento de partos, 

apenas 17,8% relataram ter recebido esse aconselhamento, cujas frequências foram baixas em 

todas as instituições: 9,2% na MAT-1, 54% na MAT-2, 21,8% na MAT-3 e 3,8% na MAT-4, 

com um claro cenário de necessidade de melhoria dessa prática. 

Observa-se que o aconselhamento em Métodos de Planejamento Familiar ocorreu para 

29,2% das mulheres, cuja baixa frequência foi comum em todas as instituições. Embora 

pareça-nos incipiente, na MAT-2 e na MAT-3 realizou-se para metade das participantes. 

Conquanto, ocorreu 14,5% na MAT-1 e 3,8% na MAT-4, representando uma prática 

extremamente negligenciada nestes cenários. 

Quando avaliou-se a comunicação na Amamentação, o aconselhamento tem seus 

melhores indicadores de qualidade, pois 66,9% das mulheres referem tem recebido tais 

informações, assim como para 52,7% das participantes a manutenção da lactação é abordada 

em ações de educação em saúde. Entretanto, o aconselhamento em amamentação variou de 

44,4% a 90,0% nesses lócus, embora sejam instituições de ensino e tenham a premissa de 

melhoria do aleitamento materno há tempos na realidade pública nacional, estadual e local. 

O aconselhamento voltado aos cuidados com o RN, envolvem higiene, regulação 

térmica e conduta diretiva em caso de complicação. Quanto às informações dadas acerca da 

higiene neonatal, 60,3% referiram ter esse aspecto de comunicação estabelecido, variando de 

36,8% a 76,0%. O cuidado com o controle térmico do RN foi orientado para 60,7% das 

mulheres, variando-se de 32,9% a 80,0% entre as instituições. O aconselhamento para “onde 

ir em caso de complicação” foi relatado por apenas 33,1%, variando de 4,5% a 78,0%.  

O segundo indicador do Padrão Comunicação Efetiva diz respeito a “proporção de 

todas as mulheres que deram à luz na unidade de saúde que relataram que lhes foi dada a 

oportunidade de discutir suas preocupações e preferências”. Neste, 38,5% das puérperas 
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relataram que essa oportunidade lhes foi oferecida, com diferença estatisticamente 

significante entre as instituições (p<0,001; X2), sendo: 25,3% na MAT-1, 62,0% na MAT-2 – 

maior proporção evidenciada, 31,8% na MAT-3 e 45,9% na MAT-4. Ademais, essa baixa 

adequação do indicador está na contramão do que se espera de apoio ao parto normal, cuja 

centralidade do cuidado é conferida à mulher como protagonista desse evento da sua vida. 

O terceiro indicador mensura a “proporção de profissionais de saúde na instituição de 

saúde que demonstraram as seguintes habilidades: escuta ativa, fazer e responder a 

perguntas, verificar a compreensão das mulheres e suas famílias e apoiar as mulheres na 

resolução de problemas”, e identificou-se que 69,4% das puérperas conseguiram perceber 

esse conjunto de habilidades nos profissionais que as assistiram, com diferença 

estatisticamente significante entre as instituições (p=0,019; X2), sendo: 61,3% na MAT-1, 

64,0%na MAT-2, 77,7% na MAT-3 e 64,9% na MAT-4. 

Mais uma vez, temos um indicador que, ao reunir um número maior de elementos, 

pode subestimar habilidades práticas dos profissionais de saúde, deixando de reconhecer quais 

habilidades são fortalezas nos cuidadores. Assim, as habilidades dos profissionais de saúde, 

percebidas pelas mulheres, ao serem avaliadas de maneira isolada, demonstraram distribuição 

que variou de 66,0% a 97,7% (Figura 11), com diferença estatisticamente significante entre as 

instituições em todas as habilidades (p<0,001). 

 

Figura 11 – Habilidades dos profissionais de saúde quanto às informações e aconselhamento. 

Ceará, Brasil, 2019. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Quanto à habilidade de Escuta ativa, 88,7% relataram ter percebido essa característica 

entre os cuidadores da equipe de saúde, cujas frequências entre as instituições foram: 77% na 

MAT-1, 94% na MAT-2, 97,7% na MAT-3 e 81,1% na MAT-4. No que tange a Fazer e 

responder perguntas, 87,6% das mulheres identificam essa habilidade exercidas pela equipe 

de saúde, com as seguintes frequências entre as instituições: 76,3% na MAT-1, 66% na MAT-

2, 86,9% na MAT-3 e 74,4% na MAT-4. No quesito Verificar a compreensão das mulheres e 

suas famílias, 78,4% das mulheres declararam a presença dessa habilidade na atuação da 

equipe de saúde, com as seguintes frequências entre as instituições: 73,7% na MAT-1, 66% na 

MAT-2, 86,9% na MAT-3 e 74,4% na MAT-4. 

Quanto à habilidade para Apoiar as mulheres na resolução de problemas, 84,8% das 

mulheres relataram esse apoio da equipe de saúde, com as seguintes frequências entre as 

maternidades: 77,6% na MAT-1, 84% na MAT-2, 92% na MAT-3 e 79,7% na MAT-4. 

Na segunda Declaração de Qualidade, acerca de como mulheres e famílias 

experimentam cuidados coordenados, com informações claras e precisas, intercambiados 

entre profissionais de saúde e assistência social, têm-se dois indicadores de QC.  

No indicador “proporção de todas as mulheres atendidas durante o trabalho de parto 

e parto para quem um partograma foi completado”, 49,8% das puérperas tiveram um 

partograma concluído, com a seguinte distribuição entre as instituições: 4,1% na MAT-1, 

86,0% na MAT-2, 66,3% na MAT-3 e 39,6% na MAT-4. Ocorreu diferença estatisticamente 

significante entre as instituições (p<0,001; X2). 

Quanto à “proporção de todas as mulheres que deram à luz na unidade de saúde que 

relataram que a equipe de saúde se apresentou e demonstrou bom conhecimento da história 

das mulheres e dos cuidados oferecidos”, 55,5% das puérperas relataram que a comunicação 

inicial e a confiança que o profissional de saúde conhecia sua história clínica esteve presente, 

havendo diferença estatística significante entre as instituições (p<0,001; X2), sendo: 35,5% na 

MAT-1, 94% na MAT-2, 68,5% na MAT-3 e 35,1% na MAT-4.  

A avaliação isolada desses dois aspectos pontuados acima, revelou que a apresentação 

do profissional de saúde à mulher ocorreu da seguinte forma: 60,5% na MAT-1, 96% na 

MAT-2, 79,9% na MAT-3 e 48,5% na MAT-4, (p<0,001; X2). Por outro lado, a concepção da 

mulher quanto à equipe ter demonstrado bom conhecimento de sua história de saúde esteve 

presente para 72,8% das participantes, sendo: 50% na MAT-1, 96% na MAT-2, 83,7% na 

MAT-3 e 62,4% na MAT-4, com diferença estatisticamente significante entre as instituições 

(p<0,001; X2). 
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Assim, a avaliação da adequabilidade das práticas no padrão de qualidade 

Comunicação Efetiva não teve nenhum indicador adequado, conquanto, o que mais se 

aproximou do escore adotado foi aquele voltado às habilidades de comunicação demonstradas 

pelos profissionais. Compete alertar que o indicador com inadequação mais baixa se faz com 

a agregação de nove tipos de informações e aconselhamento dirigidas às mulheres, levando à 

compreensão da limitação que essa agregação ocasional. 

 

Padrão 3 – Respeito e preservação da dignidade 

 

A avaliação da qualidade das práticas obstétricas e neonatais no Padrão Respeito e 

Preservação da Dignidade, voltado para que mulheres e recém-nascidos recebam cuidados 

com respeito e possam manter a sua dignidade, envolve três Declarações de Qualidade, quais 

sejam: Cuidados com respeito e preservação da dignidade; Ausência de maus tratos, 

discriminação e negligência; e escolhas informadas sobre os cuidados que recebe. São nove os 

indicadores de processo da qualidade do cuidado, conforme consolidados na Tabela 6. 
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Tabela 6 – Associação dos indicadores de qualidade das práticas obstétricas e neonatais para o Padrão Respeito e Preservação da Dignidade entre 

as maternidades. Ceará, Brasil, 2019. 

INDICADOR  

(MEDIDA DE PROCESSO) 

TOTAL MAT-1 MAT-2 MAT-3 MAT-4 Valor p 

n % n % N % N % N %  

Proporção de procedimentos na unidade de saúde que exigem o 

consentimento por escrito para o qual existe um registro associado do 
consentimento da mulher 

251 57,8 43 59,7 26 52,0 172 96,6 10 7,5 <0,001+ 

Proporção de todas as mulheres submetidas a exames ou procedimentos 
na instituição de saúde que informou que sua permissão foi pedida 

antes do exame ou procedimentos realizados 

331 75,2 40 51,9 35 70,0 153 58,3 103 76,9 <0,001* 

Proporção de todas as mulheres que deram à luz na unidade de saúde 

que relataram abuso físico, verbal ou sexual, para si ou para seu RN, 
durante o parto ou após o nascimento 

23 5,2 5 6,6 2 4,0 3 1,7 13 9,7 0,010* 

Proporção de mulheres que deram à luz na unidade de saúde que 

estavam convencidas que a instituição ia ao encontro das suas 

necessidades religiosas e culturais 

405 92,3 66 86,8 46 92,0 168 93,3 125 93,3 0,106* 

Proporção de mulheres na unidade de saúde que tiveram cuidados 

recusados devido a incapacidade de pagar 

3 0,7 2 2,6 0 0,0 1 0,6 0 0,0 0,210* 

Proporção de reclamações sobre o respeito e a preservação da dignidade 

das mulheres e suas famílias 

16 3,7 4 5,3 0 0,0 0 0,0 12 9,0 <0,001* 

Proporção de mulheres que deram à luz na unidade de saúde que 

conheciam a existência e localização de uma caixa de reclamações 

158 36,0 26 34,2 17 34,0 99 55,3 16 11,9 <0,001+ 

Proporção de todas as mulheres que deram à luz na unidade de saúde 

que se sentiam adequadamente informadas pela equipe de saúde em 

relação às decisões tomadas sobre seus cuidados. 

267 60,8 39 51,3 39 78,0 133 74,3 56 41,8 <0,001+ 

Proporção de mulheres que receberam atendimento na unidade de saúde 

que estavam cientes de que tinham o direito de aceitar ou recusar o 

tratamento 

251 57,2 48 63,2 39 78,0 92 51,4 72 53,7 <0,001* 

Valor de p refere-se à comparação de instituições.  +Qui-quadrado de Pearson, *Teste Exato de Fisher.     
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A primeira Declaração de Qualidade, diz respeito às informações sobre cuidados 

com respeito, privacidade e confidencialidade no trabalho de parto e envolve dois 

indicadores de qualidade do cuidado. 

No indicador “proporção de procedimentos na unidade de saúde que exigem o 

consentimento por escrito para o qual existe um registro associado do consentimento da 

mulher”, 57,8% das mulheres tinham um consentimento por escrito em seus registros 

clínicos, com diferença estatisticamente significante entre as instituições (p<0,001; X2), 

sendo: 59,7% na MAT-1, 52% na MAT-2, 96,6% na MAT-3 e 7,5% na MAT-4. Ressalta-se 

que a exigência de registro obrigatório de consentimento envolve a realização de testagem 

rápida para HIV e sífilis.   

No indicador “proporção de todas as mulheres submetidas a exames ou 

procedimentos na instituição de saúde que informou que sua permissão foi pedida antes do 

exame ou procedimentos realizados”, 75,5% das mulheres informa ter dado permissão, com a 

seguinte distribuição entre as instituições: 51,9% na MAT-1, 70% na MAT-2, 58,3% na 

MAT-3 e 76,9% na MAT-4, com diferença estatisticamente significante (p<0,001; X2). 

A despeito do consentimento anterior ao exame ou procedimento, questionou-se 

acerca da solicitação de consentimento anterior à realização de duas práticas costumeiramente 

observada nas unidades obstétricas: a administração de ocitocina endovenosa e a realização 

de episiotomia. Na primeira, 55,3% das mulheres declararam que foram questionadas acerca 

do consentimento antes da administração de ocitocina endovenosa, com a seguinte 

distribuição entre as instituições: 33,3% na MAT-1, 56,3% na MAT-2, 55,6% na MAT-3 e 

75% na MAT-4, com diferença estatisticamente significante (p=0,012; X2). Na vigência de 

episiotomia, 48,2% das mulheres declararam que a solicitação de permissão antes do 

procedimento ocorreu, com a seguinte distribuição entre as instituições: 26,9% na MAT-1, 

100% na MAT-2, 66,7% na MAT-3 e 60% na MAT-4 (p=0,012; X2).  

A segunda Declaração de Qualidade vislumbra que nenhuma mulher ou recém-

nascido é submetido a maus tratos, como abuso físico, sexual ou verbal, discriminação, 

negligência, detenção, extorsão ou negação de serviços e envolve cinco indicadores de 

qualidade do cuidado.  

A “proporção de todas as mulheres que deram à luz na unidade de saúde que 

relataram abuso físico, verbal ou sexual, para si ou para seus RNs, durante o parto ou após o 

nascimento” foi de 5,2%, identificando-se diferença estatisticamente significante entre as 

instituições, conforme distribuição: 6,6% na MAT-1, 4% na MAT-2, 1,7 na MAT-3 e 9,7% na 

MAT-4, (p=0,010; Fisher). 
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Ao estratificar o indicador acima, 75% das mulheres referiram os maus-tratos 

ocorreram durante o período de dilatação e quanto à tipologia dos maus-tratos, foram 

descritos abuso físico, abuso verbal e os dois concomitantemente, sendo o abuso verbal o 

mais relatado (90,9%). As mulheres referiram que a maioria dos abusos foi praticada pelo 

profissional médico. Ademais, a ocorrência de negligência nos cuidados durante o parto foi 

apontada por 2,7% das mulheres (p=0,003; Fisher). 

A “proporção de mulheres que deram à luz na unidade de saúde que estavam 

convencidas que a instituição ia ao encontro das suas necessidades religiosas e culturais” foi 

de 92,3%, sem diferença estatisticamente significante entre as instituições (p=0,106). 

O terceiro indicador diz respeito a “proporção de mulheres na unidade de saúde que 

tiveram cuidados recusados devido a incapacidade de pagar”, com resposta negativa quanto 

à recusa de algum cuidado por parte das instituições. Contudo, pagamento por procedimento 

foi citado por 0,7% das mulheres, sendo 2,6% na MAT-1 e 0,6% na MAT-3 (p=0,210; 

Fisher), e envolviam o pagamento de exame de ultrassonografia, e consubstancialmente, só 

foi realizado pela percepção pecuniária pelo procedimento, cuja ausência de pagamento foi 

interpretada pelas mulheres pela recusa caso não fizessem o pagamento. 

A “proporção de reclamações sobre o respeito e a preservação da dignidade das 

mulheres e suas famílias” foi de 3,7%, sendo 5,3% na MAT-1 e 9,0% na MAT-4 (p<0,001; 

Fisher). 

Quanto ao indicador “proporção de mulheres que deram à luz na unidade de saúde 

que conheciam a existência e localização de uma caixa de reclamações”, 36% referiram 

conhecer, identificando-se diferença, conforme distribuição: 34,2% na MAT-1, 34% na MAT-

2, 55,3% na MAT-3 e 11,9% na MAT-4, (p<0,001; X2). 

A terceira Declaração de Qualidade volta-se às escolhas informadas pelos 

profissionais de saúde, onde todas as mulheres podem fazer escolhas informadas sobre os 

serviços que recebem, os motivos das intervenções ou explicação clara dos resultados. 

Engloba três indicadores de processo de qualidade do cuidado, contudo uma das medidas de 

qualidade corresponde também ao primeiro indicador declaração de ‘cuidados com respeito e 

preservação da dignidade’, qual seja: Proporção de procedimentos na unidade de saúde que 

exigem o consentimento por escrito para o qual existe um registro associado do 

consentimento da mulher, acrescido de “ou por um membro da família”. Assim, não se 

constatou modificação da medida verificada (57,8%) e apresentada anteriormente (pág. 88). 

Visando não apresentar essa medida em duplicidade, excluiu-se da tabela 6. 
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A “proporção de todas as mulheres que deram à luz na unidade de saúde que se 

sentiam adequadamente informadas pela equipe de saúde em relação às decisões tomadas 

sobre seus cuidados” foi descrita por 60,8% das mulheres, havendo diferença estatisticamente 

significante entre as instituições, conforme distribuição: 51,3% na MAT-1, 78% na MAT-2, 

74,3% na MAT-3 e 41,8% na MAT-4 (p<0,001; X2). 

Em adição, questionou-se às mulheres se ‘suas escolhas e preferências foram 

respeitadas’, entendida sua ocorrência positiva por 82,2%, com a seguinte distribuição: 69,7% 

na MAT-1, 100% na MAT-2, 87,2% na MAT-3 e 75,9% na MAT-4 (p<0,001; X2). 

A “proporção de mulheres que receberam atendimento na unidade de saúde que 

estavam cientes de que tinham o direito de aceitar ou recusar o tratamento” foi de 57,2%, 

identificando-se diferença, conforme distribuição: 63,2% na MAT-1, 78% na MAT-2, 51,4% 

na MAT-3 e 53,7% na MAT-4 (p<0,001; Fisher). 

Considerando-se que recusar cuidados é um direito da pessoa sob cuidados, embora 

não constante entre os indicadores utilizados nesta pesquisa, indagou-se se houve recusa de 

algum cuidado sem estar atrelado a questão pecuniária, uma vez que estavam sob assistência 

em maternidades públicas. Assim, 1,8% referiram ter recusado algum cuidado, sendo: 2,6% 

na MAT-1, 2% na MAT-2, 1,7% na MAT-3 e 1,5% na MAT-4 (p=0,874; Fisher). 

A avaliação da adequação das práticas no padrão Respeito e Preservação da 

Dignidade apresenta heterogeneidade de resultados, com dois indicadores adequados, quais 

sejam: permissão pedida antes de exame ou procedimento e convergência institucional em 

respeito às necessidades religiosas e culturais das mulheres. Em oposição, outros quatro 

indicadores não demonstraram adequação das práticas para a qualidade do cuidado 

(consentimento por escrito para procedimento/exame; conhecimento de local para 

reclamação; informações adequadas em relação às decisões sobre os cuidados; e, ciência do 

direito de aceitar e recusar tratamento), e mais três indicadores tem baixas proporções de 

ocorrência (abuso físico, verbal e sexual; recusa devido incapacidade de pagar; e, reclamações 

sobre respeito e privacidade), mas envolvem práticas que contrariam um cuidado respeitoso e 

digno. 

 

Padrão 4 – Suporte Emocional 

 

O Padrão Suporte Emocional visa que toda mulher e sua família recebam apoio 

emocional sensível as suas necessidades e fortaleça a capacidade da mulher. A avaliação da 

qualidade das práticas obstétricas e neonatais nesse padrão envolve duas Declarações de 
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Qualidade (Experimentar o parto com companheiro de sua escolha; e, receber apoio para 

fortalecer sua capacidade durante o parto), retratando quatro indicadores de processo da 

qualidade do cuidado, com dados consolidados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Associação dos indicadores de qualidade das práticas obstétricas e neonatais para o 

Padrão Suporte Emocional entre as maternidades: Ceará, Brasil, 2019. 

INDICADOR 

(MEDIDA DE PROCESSO) 

TOTAL MAT-1 MAT-2 MAT-3 MAT-4 Valor 

p 

N % n % n % n % n %  

Proporção de todas as 

mulheres que deram à luz na 

unidade de saúde que tinha 

um acompanhante de sua 

escolha durante o trabalho 

de parto. 

373 98,4 58 95,1 50 100,0 171 99,4 94 97,9 0,078* 

Proporção de todas as 

mulheres que ficaram 

satisfeitas com a 

orientação dada ao 

acompanhante sobre seu 

papel durante trabalho de 

parto. 

362 96,3 59 100,0 50 100,0 158 91,9 95 100,0 0,017* 

Proporção de todas as 

mulheres que deram à luz na 

unidade de saúde que o 

fizeram na posição de parto 

de sua escolha. 

298 67,9 23 30,3 42 84,0 118 65,9 11

5 

85,8 <0,001+ 

Proporção de todas as 

mulheres que deram à luz na 

unidade de saúde que 

relataram ter alimentos 

suficientes e beber durante 

o trabalho de parto. 

184 41,9 21 27,6 31 62,0 101 56,4 31 23,1 <0,001+ 

 Valor de p refere-se à comparação de instituições. +Qui-quadrado de Pearson, *Teste Exato de Fisher. 

 

A primeira Declaração de Qualidade, diz respeito a opção da mulher de experimentar 

o trabalho de parto e parto com o companheiro de sua escolha. Envolveu dois indicadores de 

qualidade do cuidado. 

No indicador “proporção de todas as mulheres que deram à luz na unidade de saúde 

que tinha um acompanhante de sua escolha durante o trabalho de parto”, 98,4% tinham 

acompanhante, com variação de 95,1% a 100% nas maternidades (p=0,078; Fisher). Apenas 

1,6% das mulheres informaram que não puderam escolher seu acompanhante no trabalho de 

parto. 

Quanto ao sexo do acompanhante, 79,7% das mulheres tiveram acompanhantes do 

sexo feminino, enquanto 20,3% tiveram acompanhantes do sexo masculino. Não obstante, 

houve diferença estatisticamente significante entre as instituições (p<0,001; X2). A 
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prevalência de acompanhantes mulheres variou de 64% (MAT-1) a 96,8% (MAT-4), 

enquanto os acompanhantes do sexo masculino tiveram a seguinte distribuição: 3,4% na 

MAT-1, 18% na MAT-2, 36% na MAT-3 e 3,2% na MAT-4, cuja diferença revela possíveis 

barreiras culturais e institucionais. 

Acerca do acompanhante da mulher em trabalho de parto, a mãe da parturiente esteve 

presente em 30,1% das vezes, seguidamente observaram-se os seguintes vínculos na definição 

do acompanhante de parto: 20,8% marido/companheiro, 11,8% irmã, 8,2% sogra, 6,6% 

amiga, 4,1% prima e 18,3% outros. Em adição, questionou-se sobre a presença do 

acompanhante em todos os momentos do parto, cuja frequência foi de 86,9%, havendo 

diferença estatisticamente significante entre as instituições (p<0,001; Fisher), conforme 

distribuição: 39,7% na MAT-1, 98% na MAT-2, 94,2% na MAT-3 e 96,8% na MAT-4. 

Quanto à “proporção de todas as mulheres que ficaram satisfeitas com a presença do 

acompanhante sobre seu papel durante trabalho de parto, 96,3% declararam-se satisfeitas 

com essa presença, variando de 92% a 100% entre as instituições (p=0,017; Fisher). 

Convém apontar que 86,9% das mulheres tiveram acompanhantes em todas os 

momentos do parto, variando-se de 39,7% (MAT-1) a 98,0% (MAT-2) entre as maternidades 

(p<0,001; Fisher). Nas maternidades 3 e 4, tivemos 94,2% e 96,8%, respectivamente. 

A segunda Declaração de Qualidade almeja que toda mulher receba apoio para 

fortalecer sua capacidade durante o parto e envolve dois indicadores de qualidade do 

cuidado. 

No indicador “proporção de todas as mulheres que deram à luz na unidade de saúde 

que o fizeram na posição de parto de sua escolha”, 67,9% relataram posição do parto de sua 

escolha, variando-se de 30,3% a 85,8% (p<0,001); 

Ademais, como questão de interesse desta avaliação, verificou-se que 23,7% do total 

das respondentes foram estimuladas a adotar posições verticais durante o trabalho de parto, 

com diferença estatisticamente significante entre as instituições (p<0,001; X2), quais sejam: 

10,5% na MAT-1, 34% na MAT-2, 38% na MAT-3 e 8,3% na MAT-4. 

Quanto ao momento desse estímulo desse estímulo às posições verticais, estabeleceu-

se a dicotomia ‘antes do período expulsivo’ e ‘durante o período expulsivo’. Das 98 mulheres 

que estabeleceram essa distinção, 52% declararam que foram estimuladas a adotar posições 

verticais antes do período expulsivo, enquanto 48% adotaram durante o período expulsivo. 

Quanto à “proporção de todas as mulheres que deram à luz na unidade de saúde que 

relataram ter alimentos suficientes e beber durante o trabalho de parto”, 41,9% receberam 

alimentos e bebidas, identificando-se diferença estatisticamente significante entre as 
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instituições, conforme distribuição: 27,6% na MAT-1, 62% na MAT-2, 56,4% na MAT-3 e 

23,1% na MAT-4, (p<0,001; X2). 

Entre os alimentos consumidos foram identificados os seguintes tipos: 91,3% das 

mulheres tiveram alimentos líquidos, 4,3% alimentos pastosos e 4,3% alimentos sólidos, sem 

diferença estatisticamente significantes entre as instituições (p=0,368; Fisher).  

A avaliação da adequabilidade das práticas no padrão Suporte emocional revelou dois 

indicadores fortalecidos, no cômputo geral das maternidades e em cada maternidade 

isoladamente, envolvendo a presença do acompanhante de escolha da mulher e as orientações 

dadas ao acompanhante durante o parto. Não obstante, outros dois indicadores (escolha da 

posição de parto e oferta de alimentos suficientes durante o parto) não apresentaram 

proporções passíveis de atestar a qualidade do cuidado, tanto no geral, quanto em cada uma 

das maternidades. 

 

Padrão 5 – Recursos Humanos Competentes e Motivados 

 

Quanto ao Padrão Recursos Humanos Competentes e Motivados, espera-se que, para 

cada mulher e recém-nascido, esteja disponível pessoal competente e motivado para fornecer 

cuidados de rotina e gerenciar complicações. Neste quesito, foram avaliadas quanto à 

qualidade das práticas obstétricas e neonatais duas Declarações de Qualidade dois 

indicadores de processo da qualidade do cuidado, conforme consolidados na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Associação entre os indicadores de qualidade das práticas obstétricas e neonatais 

para o Padrão ‘Recursos Humanos Competentes e Motivados’ entre as maternidades. Ceará, 

Brasil, 2019. 

INDICADOR 

(MEDIDA DE PROCESSO) 

TOTAL MAT-1 MAT-2 MAT-3 MAT-4 Valor 

p 

n % n % n % n % n %  

Proporção de mulheres em 

unidade de saúde que 

relataram receber assistência 

dentro do tempo adequado 

para sua condição, conforme 

política instalada para 

triagem e tempo de espera  

144 32,9 19 25,0 18 36,0 49 27,4 58 43,6 0,004* 

Proporção de pessoal de 

parto qualificado na unidade 

de saúde que recebeu um 

plano de parto por escrito 

em implantação para a 

unidade. 

49 11,2 3 3,9 4 8,0 36 20,1 6 4,5 <0,001+ 

 Valor de p refere-se à comparação de instituições. +Qui-quadrado de Pearson, *Teste Exato de Fisher 
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A primeira Declaração de Qualidade espera que toda mulher e recém-nascido tenha 

acesso, em todos os momentos, a um atendente especializado em parto e equipe de apoio para 

cuidados de rotina e manejo de complicações.  

Esta declaração, envolve um indicador de qualidade do cuidado, qual seja: 

“proporção de mulheres na unidade de saúde que relataram receber assistência dentro do 

tempo adequado para sua condição, conforme a política instalada para triagem e tempo de 

espera. Assim, 32,9% das mulheres acreditam que foram atendidas oportunamente e no 

tempo adequado para sua condição de chega à instituição, havendo diferença estatisticamente 

significante entre as instituições (p=0,004; Fisher), sendo: 25% na MAT-1, 36% na MAT-2, 

27,4% na MAT-3 e 43,6% na MAT-4. 

Em adição, foi investigada ainda a preparação para os cuidados na atenção durante o 

trabalho de parto, nascimento e puerpério, e 89% das mulheres declararam que percebem que 

os profissionais estão preparados, com diferença estatisticamente significante entre as 

instituições (p<0,001; Fisher), conforme distribuição: 72,4% na MAT-1, 98% na MAT-2, 

95,5% na MAT-3 e 86,5% na MAT-4. Esse aspecto é relevante para a confiança necessária na 

relação entre clientes e profissionais, frente às competências exigidas para o cuidado de 

qualidade. 

A segunda Declaração de Qualidade diz respeito a assistentes de parto qualificados e 

equipe de apoio com competência e habilidades apropriadas para atender aos requisitos do 

trabalho de parto, nascimento e puerpério precoce. 

Quanto ao indicador “proporção de pessoal de parto qualificado na unidade de saúde 

que recebeu um plano de parto por escrito para implantação na unidade”, evidenciou-se que 

apenas 11,2% das mulheres apresentaram um plano de parto na chegada à maternidade, com 

diferença estatisticamente significante entre as instituições (p<0,001; X2), conforme 

distribuição: 3,9% na MAT-1, 8% na MAT-2, 20,1% na MAT-3 e 4,5% na MAT-4. 

Em adição, questionou-se a implementação do plano de parto apresentado, cuja 

frequência foi de 59,2%, havendo diferença estatisticamente significante entre as instituições 

(p=0,046; Fisher), conforme distribuição: 33,3% na MAT-1, 50% na MAT-2, 69,4% na 

MAT-3 e 16,7% na MAT-4. 

O padrão Recursos humanos competentes e motivados, assim descrito pela OMS, teve, 

neste estudo a avaliação de apenas dois indicadores, acerca da assistência no tempo adequado 

e de deter um plano de parto. Com efeito, levaremos à cabo na discussão desses resultados 

outros aspectos que acreditamos serem fundamentais para avaliação do padrão em questão. 
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7.3 Adequação da qualidade do cuidado obstétrico e neonatal e sua relação com a 

satisfação das mulheres  

 

No que tange à relação da adequação da qualidade do cuidado obstétrico e neonatal 

com a satisfação das mulheres, estabeleceu-se cinco dimensões de análise da satisfação, quais 

sejam: Cuidados durante o parto; Informações; Respeito e privacidade; Apoio emocional; e, 

Cuidados recebidos dos profissionais (Figura 12).  

 

Figura 12 – Satisfação das mulheres com as dimensões dos cuidados no parto; Informações; 

Respeito e privacidade; Apoio emocional; e cuidados profissionais. Ceará, Brasil, 2019. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Observa-se que em todas as dimensões a satisfação das mulheres foi evidenciada, com 

proporções entre 83,6% a 94,7%, havendo associação com as maternidades pesquisadas 

(p<0,001; X2). Não podemos inferir se houve dificuldade pelas mulheres de atribuir 

insatisfação frente à baixa proporção em todas as dimensões desse desfecho.  

Esta pesquisa verificou a relação da satisfação da mulher quanto à qualidade do 

cuidado tendo como preditoras a adequabilidade das práticas de cuidado nos padrões 

avaliados, segundo o perfil encontrado nas maternidades. Procedeu-se à regressão logística 

binomial, cujos resultados da modelagem regressiva dos dados são apresentados na Tabela 9.  

Nesse tipo de análise, o conjunto de dados da variável com melhor desempenho é 

estabelecido como parâmetro de comparação com os outros conjuntos da variável, Assim, 
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uma das maternidades se tornou referência para as demais na análise da satisfação num 

respectivo padrão. 

 

Tabela 9 - Resultados da relação estimada da adequação das práticas por padrões de qualidade 

e das maternidades sobre a satisfação das mulheres na dimensão correspondente. Ceará, 2019. 

Variável Valor de p 
OR IC 95% (OR) 

Mínimo Máximo 

Satisfação com Cuidados no parto     

  MATERNIDADES     

     Mat.2 – Mat.1 0,603 1,86 0,17 19,33 

     Mat.3 – Mat.1 0,198 2,50 0,61 10,14 

     Mat.4 – Mat.1 0,669 0,78 0,26 2,38 

  PADRÃO PRÁTICAS NO CUIDADO DE ROTINA     

     Padrão Adequado – Inadequado 0,039 4,10 1,08 15,6 

     

Satisfação com as Informações recebidas     

  MATERNIDADES     

     Mat.2 – Mat.1 0,104 5,68 0,70 45,95 

     Mat.3 – Mat.1 0,005 4,87 1,58 14,27 

     Mat.4 – Mat.1 0,613 1,24 0,54 2,87 

  PADRÃO COMUNICAÇÃO EFETIVA     

     Padrão Adequado - Inadequado 0,985 6,14e+6 0,00 Inf. 

     

Satisfação com Respeito e privacidade     

  MATERNIDADES     

     Mat.2 – Mat.1 0,985 1,99e+7 0.00 Inf. 

     Mat.3 – Mat.1 0,909 0,95 0,43 2,13 

     Mat.4 – Mat.1 0,448 1,47 0,54 3,94 

  PADRÃO RESPEITO E PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE    

     Padrão Adequado - Inadequado 0,003 4,35 1,65 11,45 

     

Satisfação com Apoio Emocional     

  MATERNIDADES     

     Mat.2 – Mat.1 0,712 1,39 0,24 7,9 

     Mat.3 – Mat.1 0,787 0,86 0,30 2,5 

     Mat.4 – Mat.1 0,631 0,73 0,21 2,6 

  PADRÃO SUPORTE EMOCIONAL    

     Padrão Adequado - Inadequado 0,007 3,26 1,37 7,7 

     

Satisfação com Cuidados profissionais    

  MATERNIDADES    

     Mat.2 – Mat.1 0.240 35.71 0.41 35.7 

     Mat.3 – Mat.1 0.126 12.60 0.73 12.6 

     Mat.4 – Mat.1 0.610 5.78 0.36 5.8 

  PADRÃO RECURSOS HUMANOS COMPETENTES E MOTIVADOS   

     Padrão Adequado – Inadequado 0,429 0,64 0,21 1,95 
     

Valor de p refere-se à comparação de instituições; IC, Índice de Confiança; OR, Odds ratio. 

 

Quanto à satisfação das mulheres com as Práticas no cuidado de rotina observou-se 

diferença estatisticamente significante com a adequação desse padrão de cuidado (p=0,039), 

inferindo que a adequabilidade das práticas no padrão demonstrou influência na satisfação das 
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mulheres com os cuidados ofertados no parto, com razão de chances de quatro (Odds Ratio) 

vezes, porém, sem diferença entre as instituições. 

A adequabilidade das práticas no padrão Comunicação efetiva não demonstrou 

interferência na satisfação das mulheres com as Informações recebidas, mas observou-se 

diferença estatisticamente significante entre a maternidade 3 em relação à maternidade 1 

(P=0,005), com quatro vezes mais chance na satisfação com as informações recebidas nas 

mulheres da maternidade 3. 

Na satisfação das mulheres com as práticas no padrão Respeito e preservação da 

observou-se relação a adequação das práticas com diferença estatisticamente significante 

(p=0,003), revelando quatro vezes mais chance de a mulher se sentir satisfeita se ela tem 

cuidados qualificados nesse padrão. No entanto, não houve diferença, entre as maternidades, 

na satisfação das mulheres com o a satisfação com Respeito e privacidade. 

Quanto à satisfação das mulheres com o Apoio emocional durante o parto com a 

adequabilidade das práticas no padrão Suporte emocional, observou-se diferença 

estatisticamente significante (p=0,007), com três vezes mais chance de a mulher estar 

satisfeitas se ela teve cuidados qualificados nesse padrão. Contudo, não houve diferença com 

relação à satisfação entre as maternidades.  

Ademais, a adequabilidade das práticas no padrão Recursos humanos competentes e 

motivados não demonstrou interferência na satisfação das mulheres, assim como não houve 

diferença na satisfação das mulheres com os Cuidados recebidos dos profissionais entre as 

maternidades. 
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8 DISCUSSÃO 

 

 

8.1 Caracterização das puérperas quanto ao perfil sociodemográfico e obstétrico 

 

Consoante aos objetivos deste estudo voltado à avaliação de práticas obstétricas 

realizadas em mulheres que tiveram parto normal, entre as 440 puérperas pesquisadas nas 

quatro maternidades públicas de cada Macrorregião de Saúde da Rede Cegonha no estado 

Ceará, Brasil, verificou-se que o perfil sociodemográfico das puérperas assemelha-se às 

tendências observadas em outros estudos nacionais: idade média de 25 anos, escolaridade 

média de 10 anos de estudo, renda média maior que o salário mínimo nacional, autodeclaram-

se pardas, vivem com companheiro e, no geral, o parto ocorreu no mesmo munícipio que 

residiam.  

Assim, os perfis evidenciados permitem compreender melhor as participantes do 

estudo e fornecem elementos analíticos da saúde dessas mulheres, como determinantes sociais 

e de saúde que se constituem e podem influenciar na qualidade do cuidado ofertado em 

população similar a estudada. 

Com relação ao perfil etário, a idade média identificada (adulto-jovem) representa 

fase que muitas vezes é tida como adequada para engravidar, considerando-se os aspectos 

biológicos, sociais e emocionais. Contudo, parece não haver consenso sobre a idade 

recomendada, mas um sentir-se pronta para esse momento de vida.  

Em contraponto, sabe-se que a taxa de fecundidade total no Brasil, estimada para 

2018, é de 1,77 filho por mulher, com tendência à redução. A idade média em que as 

mulheres têm filhos foi de 27,2 anos, em 2018, na direção do envelhecimento da fecundidade 

que decorre do aumento na quantidade de mulheres que engravidam entre 30 e 39 anos e da 

redução entre mulheres entre 15 e 24 anos (IBGE, 2018). 

Vis-à-vis, sabe-se que tanto a adolescência quanto a idade maior que 35 anos tem 

demonstrado mais associação com riscos e complicações gestacionais e perinatais 

(GRAVENA et al., 2013). Nesta pesquisa, gestar fez parte da vida das mulheres que estavam 

nos extremos etários reprodutivos (12 anos e 46 anos), com proporções elevadas na 

adolescência (18,7%) e em mulheres com idade ≥ 35 anos (9,1%). 

A redução no tempo de vida dedicado pelas mulheres à maternidade está associada a 

mudanças no engajamento feminino em atividades públicas, como as de escolaridade e 

trabalho, repercutindo em mulheres com um número menor de filhos, ou representando um 
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evento mais tardio. Ter menos filhos apresenta implicações importantes nos planos familiar e 

social, investimentos de recursos e cuidados oferecidos às crianças. Entretanto, requer 

maiores análises sobre o adiamento e seus riscos, assim como a implicação desse fato em não 

ter os filhos que se gostaria (CARVALHO; WONG; MIRANDA-RIBEIRO, 2016). 

Com relação à escolaridade, a idade média de escolaridade de todos os brasileiros é 

de 9,3 anos e das mulheres é 9,5 anos. Assim, este estudo demonstrou semelhança com a 

média nacional, quando a maioria das mulheres informou ter cursado 10 anos ou mais de 

estudo (57,6%), mas acima da média da região, 7,9 anos em 2018 (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE, 2019a). 

Estudos independentes de avaliação da Rede Cegonha (RC) e do Nascer Saudável 

(NS), realizados em 2017, incluíram 10.675 puérperas de 606 maternidades públicas e mistas 

envolvidas na Rede Cegonha, com dados oriundos de registros e entrevistas com puérperas, 

verificando-se uma maior proporção de mulheres com ≥ 35 anos de idade e com maior nível 

de escolaridade que se autodeclararam pretas (no avaliação da RC e NS) e brancas (NS) e 

primíparas, quando comparadas aos dois grupos de mulheres da Pesquisa Nascer no Brasil, 

mulheres de hospitais públicos e privados (LEAL et al., 2019).  

Nessa conjuntura social, a mediana da renda familiar mensal observada foi de R$ 

937,00 reais, havendo evidente desigualdade social na amostra de puérperas, as quais advém 

de maternidades públicas, retratando um perfil econômico de baixa renda, onde a maioria das 

famílias vive com menos de um salário mínimo, sobretudo na MAT-4. 

Em 2018, o rendimento médio real de todos os trabalhos habitualmente recebidos 

pelas pessoas com esse tipo de rendimento foi estimado em R$ 2.243,00 reais, estabilizado 

em relação a 2017, enquanto a renda média da mulher brasileira foi de R$ 1.998,00 reais no 

segundo trimestre de 2019 (IBGE, 2019b), divergindo da realidade estadual evidenciada neste 

estudo. 

Pesquisa realizada no Rio de Janeiro com 3.440 mulheres que frequentavam um 

serviço de pré-natal de alto risco, evidenciou associação entre baixa renda familiar e 

malformações fetais, gravidez antes dos 15 anos e HIV. Ademais, renda familiar mais elevada 

foi associada à idade materna acima de 35 anos, translucência nucal alterada, ginecopatias e 

abortamento habitual (XAVIER et al., 2013). 

Os indicadores de saúde materna refletem condições diferenciadas de vida, de acesso a 

recursos sociais (saúde, educação, renda, trabalho, segurança, participação), entre os vários 

grupos populacionais, e as formas que se entrelaçam classe social, gênero e raça/etnia com os 
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determinantes sociais de saúde. Assim, são considerados muito sensíveis às desigualdades 

sociais (GIFFIN, 2002; MORSE et al., 2011). 

Quanto à ocupação da mulher, a maioria tinha o lar como esse espaço. Em 

corroboração, no Brasil, o nível de ocupação estimado em 2018, definido como a população 

ocupada em relação à população em idade de trabalhar (PIT) foi de 54,1%. Já as taxas de 

desocupação e de subutilização (taxa composta da subutilização da força de trabalho) 

mostraram crescimento nos anos de 2015 a 2017 (BRASIL, 2019b). 

Estudo realizado por Ribeiro (2013) também contraria as tendências de inserção 

crescente da mulher no mercado de trabalho. Estudo em Teresina-PI revelou que em 64% das 

participantes prevaleceu a ocupação do lar (ARAÚJO et al., 2015).  

Trabalhar fora de casa pode contribuir para colocar a mulher em situação econômica 

mais favorável para as condições de vida e para contribuir com a renda familiar, 

consequentemente, com melhores condições para criar seus filhos. A atividade laboral pode 

ampliar o leque de informações por meio de contato com outros indivíduos e pelo acesso à 

utilização de meios eletrônicos. 

Nesta pesquisa, acerca da variável raça/cor, houve predomínio da cor parda (60,3%) e 

da cor preta (19%). No Brasil, as pessoas de cor ou raça parda representam 46,9%, preta 9,2% 

e branca 42,9%, enquanto no Ceará a população autodeclarada parda é de 67%, pretos 5,3% e 

27% brancos (IBGE, 2019c). 

Ressalta-se o número cada vez maior de estudos em saúde pública que destacam a 

relevância de diferenciais de acesso, morbidade e mortalidade devido à cor (ARAÚJO et al., 

2009). Nessa conjuntura, reflete-se sobre a possível influência da variável cor nas práticas de 

cuidados e concorda-se com Muniz (2010:282), quando discorre que “a questão pertinente 

está mais ligada às respostas da sociedade propriamente dita do que à aparência inata dos 

indivíduos, ou seja, a raça não é necessariamente o reflexo da cor da pele de um indivíduo, 

mas sim o reflexo da relação entre indivíduos e outras pessoas da sociedade”. 

Dados nacionais, de pesquisas de 2017 - Rede Cegonha e Nascer Saudável-  e de 2012 

- Nascer no Brasil, identificou uma maior proporção de mulheres que se autodeclararam 

pretas (60% na Nascer no Brasil; 58,5% na Rede Cegonha) e brancas (67,5% na Nascer 

Saudável) (LEAL et al., 2014; LEAL et al., 2019). 

Estudo com dados oriundos da pesquisa Nascer no Brasil com 23.894 mulheres em 

2011/2012, que teve como objetivo avaliar as iniquidades na atenção pré-natal e parto de 

acordo com a raça/cor utilizando o método de pareamento baseado nos escores de propensão, 

evidenciou que, em comparação às brancas, puérperas de cor preta possuíram maior risco de 
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terem um pré-natal inadequado, falta de vinculação à maternidade, ausência de 

acompanhante, peregrinação para o parto e menos anestesia local para episiotomia. E as 

puérperas de cor parda também tiveram maior risco de terem um pré-natal inadequado e 

ausência de acompanhante, quando comparadas às brancas (LEAL et al., 2017a). 

Assim, a cor da pele pode constituir um importante elemento de análise da qualidade 

obstétrica e neonatal. Em corroboração, Diniz et al. (2016) descrevem que a variável raça/cor 

é um fator importante para o acesso nos serviços de saúde ao verificar diferenças 

desfavoráveis às pretas e pardas quanto à escolaridade, renda e ao trabalho remunerado em 

maternidades do sudeste brasileiro. 

Nesta pesquisa, a união civil esteve presente para a maioria das mulheres de todas as 

instituições pesquisadas. 

Pesquisa nacional de base hospitalar Nascer no Brasil encontrou um percentual de 

81% de mulheres com relacionamento estável, evidenciando semelhanças com o presente 

estudo (VIELLAS et al., 2014). 

Não obstante, refletindo-se sobre a possibilidade de o companheiro vir a ser o 

acompanhante durante o parto, estudo qualitativo mediante história oral temática, voltado a 

conhecer a experiência de mulheres e de seus acompanhantes no processo de parto, destacou 

que os maridos foram escolhidos pelas mulheres por motivos de segurança, apoio e 

tranquilidade (SOUZA; GUALDA, 2016). Nesse sentido, ter alguém para dividir a vida e, 

talvez, a cena de parto, pode favorecer uma experiência positiva nesse momento, 

potencializando sentidos de proteção, apoio, participação e redução de risco. 

Quanto ao município de residência ser o mesmo da maternidade onde o parto foi 

realizado, mais da metade das participantes residiam no município aonde ocorreu o parto, 

havendo diferença entre as regiões pesquisadas, provocando mudança de perfil entre a capital 

e o interior do estado. Assim, na capital, a maioria dos partos foi de mulheres da própria 

localidade, enquanto nas demais instituições a maioria das mulheres morava distante da 

maternidade na qual foram atendidas. 

Assim, concebe-se que é necessário garantir o acesso das mulheres ao local de 

assistência ao parto, assim como fortalecer os municípios menores para assistência adequada 

nessa fase da vida da mulher. Entende-se que, se por um lado o hospital de referência cumpre 

seu papel e atende várias mulheres de risco habitual no parto normal, por outro, reflete a falta 

de qualidade dos pequenos hospitais de cada município de cada região. 
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Observa-se associação a desfechos potencialmente evitáveis, como as mortalidades 

materna e neonatal, em cenários com dificuldade de acesso à assistência de qualidade no 

anteparto e momento do parto (LEAL et al., 2017b).  

Nesse sentido, dentre as recomendações nacionais para o parto normal, encontram-se 

aquelas referentes a informar a mulher sobre o local de parto, oferecer acesso à equipe médica 

(obstetrícia, anestesiologia e pediatria), ao cuidado no trabalho de parto e parto por 

enfermeiras obstétricas ou obstetrizes, e à métodos de alívio da dor, incluindo os não 

farmacológicos (banheira, chuveiro, massagens, etc.), analgesia regional e outras drogas. 

Ainda incluem informar a probabilidade de a mulher ser transferida para uma maternidade, as 

razões pelas quais isso pode acontecer e o tempo necessário para tal (BRASIL, 2016). 

Com efeito, a assistência pré-natal deve proporcionar vínculo entre o pré-natal e o 

local de nascimento, por meio de acesso a serviços de saúde de qualidade desde o 

atendimento ambulatorial básico até o atendimento hospitalar de alto risco (BRASIL, 2012).  

Com relação à história obstétrica, os achados demonstram uma mediana de 1,5 filhos 

e um parto por participante, sendo 50,5% primíparas, 28% secundíparas e 21,6% multíparas, 

das quais 4,6% contavam com história de cesárea anterior. 

Observou-se que estudo nacional de base hospitalar Nascer no Brasil, com uma 

amostra de 23.940 puérperas, destaca que 15% tinham três ou mais gestações anteriores e 

41,5% estavam na primeira gestação (VIELLAS et al., 2014). 

Em estudo de Avaliação da Rede Cegonha, realizado em 2017 com 10.675 puérperas, 

44,7% eram primíparas e 14,1% tinham uma cesárea anterior (LEAL et al., 2019), este dado 

quase o triplo do encontrado nos achados desta pesquisa. 

O início do pré-natal para as mulheres deste estudo ocorreu por volta da 12ª semana. 

Em corroboração, entre os dez passos para o pré-natal de qualidade na atenção básica, a 

captação precoce da gestante é uma premissa, devendo ocorrer até a 12ª semana de gestação 

(BRASIL, 2013). Estudo transversal com 322 mulheres residentes no município de Aracaju 

evidenciou associação entre maior renda e início pré-natal no primeiro trimestre. Das 

entrevistadas, 79,5% iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre gestacional (CARVALHO et 

al., 2016). A captação precoce de gestantes no pré-natal é um fator de extrema importância 

para a saúde das mulheres e dos recém-nascidos, pois possibilita a identificação antecipada de 

gestações de risco, a adoção de intervenções necessárias no cuidado gestacional e configura 

acesso oportuno ao pré-natal. 

Nesta pesquisa, quanto à classificação de risco em obstetrícia, evidenciou-se que a 

maioria das gestantes foi classificada como de risco habitual.  
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Um pré-natal de qualidade reflete nos índices de morbimortalidade materna e 

perinatal, uma vez que a identificação do risco gestacional pelo profissional permite agilidade 

no atendimento e definição da necessidade de cuidado e da densidade tecnológica que devem 

ser ofertadas às usuárias em cada momento (BRASIL, 2012). 

Verificou-se que 15% das participantes deste estudo apresentaram intercorrências 

durante a gestação com maior ocorrência das síndromes hipertensivas e das síndromes 

hemorrágicas, respectivamente. 

Intercorrências, como a presença de sangramento, aumento da pressão, eclâmpsia, 

alteração do volume do líquido amniótico, infecção do trato genital e diabetes, apresentam um 

efeito direto sobre o nascimento pré-termo (GOLDENBERG et al., 2008; OLIVEIRA et al., 

2019) seguido da atenção de pré-natal inadequada, gestação múltipla, IMC alterado, consumo 

de bebida alcoólica, caminhadas e esforço (OLIVEIRA et al., 2019). 

Assim, a assistência pré-natal assume um papel mediador importante sobre desfechos 

negativos da gestação e o início precoce das consultas de pré-natal é importante para que os 

exames necessários durante a gestação sejam realizados em tempo hábil, o que favorece a 

identificação de riscos de complicações, assim como potencializa-se as orientações 

adequadas. 

Nesta pesquisa, evidenciou-se mediana de oito consultas de pré-natal. Para 78,3% das 

mulheres foram realizadas seis ou mais consultas, com 81% de acompanhamento conjunto de 

médico e enfermeiro, 9% de assistência exclusiva do médico e 10% exclusiva do enfermeiro.  

Estudo transversal, no âmbito do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade 

(PMAQ-AB), com 6.125 usuárias que fizeram seu último pré-natal nas unidades de saúde da 

família identificou que, durante o pré-natal, 89% fizeram seis ou mais consultas (TOMASI et 

al., 2017). A estratégia Rede Cegonha preconiza o mínimo de sete consultas (BRASIL, 2011).  

Por outro lado, a OMS recomenda que sejam realizadas oito consultas com a finalidade de 

reduzir a mortalidade perinatal e melhorar a experiência das mulheres com os cuidados 

(WHO, 2016b). 

Se a captação precoce do pré-natal é essencial para a adequada assistência, o número 

ideal de consultas ainda é pauta controversa, pois, em gestantes de risco habitual, um número 

mais reduzido de consultas de pré-natal, atrelado à realização de intervenções específicas e 

fundamentadas cientificamente, pode apresentar resultados similares aos de um PN com 

maior número de consultas, sem que haja aumento de resultados perinatais adversos 

(BRASIL, 2012; VILLAR et al., 2001). 
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Acerca do profissional que assistiu o pré-natal, a Pesquisa Nacional de Saúde sobre a 

qualidade do pré-natal, evidenciou que, na maioria das vezes (71,6%), as gestantes foram 

atendidas por médicos. Com efeito, apesar da cobertura quase universal das consultas de pré-

natal, uma baixa qualidade da atenção à gestante foi observada nesse inquérito domiciliar, 

com o não cumprimento do mínimo preconizado pelo Política de Humanização do Parto e do 

Nascimento (PHPN), sobretudo, garantindo a capacitação dos profissionais envolvidos nesse 

processo com vistas à continuidade do acompanhamento e assistência qualificada (MARIO et 

al., 2019). 

Na pesquisa Nascer no Brasil, 75,6% das mulheres tiveram consultas de PN realizadas 

por médico, associadas à maior proporção mediante elevação da idade e da escolaridade, 

enquanto no Norte e Nordeste do Brasil metade das gestantes teve atendimento pré-natal 

realizado por enfermeiros (VIELLAS et al., 2014), aproximando-se dos achados desta 

pesquisa quanto à maioria de participação conjunta desses profissionais, que amplia o número 

de enfermeiros realizando esse tipo de assistência. 

Regiões com provável menor disponibilidade de médicos constituem cenários para a 

assistência pré-natal realizada por enfermeiros, que contam com amparo legal no Brasil para o 

exercício profissional. 

Destarte, a atenção pré-natal constitui-se em um espaço de construção singular, com 

influência do conjunto familiar e social da gestante e também a partir da atuação dos 

profissionais de saúde, cujas referências e relações destas mulheres devem ser consideradas, 

pois refletem diretamente na adesão ao pré-natal, na compreensão da atenção e nos cuidados 

realizados (BARRETO et al., 2013).  

Com relação aos dados do parto, verificou-se que alguns achados apresentam 

similaridades com tendências observadas em outros estudos nacionais, como: estratificação de 

risco habitual, idade gestacional (IG) na admissão para o parto de 38 semanas (a termo), 

trabalho de parto com mediana de dilatação de 5 cm e partos espontâneos em sua maioria. 

Com base nas definições internacionais e na prática atual, Renfrew et al. (2014) 

mapearam o escopo da obstetrícia, desenvolvendo uma estrutura para a qualidade dos 

cuidados maternos e neonatais, identificando resultados de curto, médio e longo prazos que 

poderiam ser melhorados com os cuidados no âmbito da obstetrícia, redução da mortalidade e 

morbidade materna e neonatal, redução de natimortos e prematuros, redução de intervenções 

desnecessárias e melhores resultados psicossociais e de saúde pública. Nesse contexto, a 

atenção em obstetrícia foi associada a um uso mais eficiente dos recursos e a melhores 

resultados quando fornecidos por enfermeiras obstétricas/obstetrizes, focados na promoção de 
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processos reprodutivos normais e no manejo da primeira linha das complicações e de 

tratamento de emergência. 

Embora a maioria das puérperas tenha apresentado características de risco habitual, o 

protocolo de Acolhimento e Classificação de Risco (ACR) em obstetrícia é uma ferramenta de 

gestão do cuidado adotada apenas na Maternidade 3, impossibilitando uma análise mais 

profunda dessa variável e das associações com as boas práticas de atenção ao parto no cenário 

cearense. 

ACR leva à tomada de decisões do profissional de saúde a partir de uma escuta 

qualificada, associada ao julgamento clínico embasado em protocolo fundamentado 

cientificamente. Enquanto o acolhimento é uma tecnologia para viabilizar o direito ao acesso 

e potencializa construir uma relação de confiança com a usuária e a capacidade que o serviço 

tem em atendê-la, a classificação de risco é uma ferramenta de apoio à decisão clínica que 

objetiva imediata identificação da paciente crítica ou mais grave, permitindo um atendimento 

rápido e seguro de acordo com o potencial de risco, de forma a orientar na identificação de 

situações que ameaçam a vida (BRASIL, 2018a).  

Acerca da idade gestacional, a pesquisa Nascer no Brasil evidenciou que ao 

nascimento 27,2% das mulheres apresentavam 39 semanas, 23,1% 38 semanas e 10,1% 37 

semanas, enquanto a proporção de prematuridade foi de 10,3% (PEREIRA et al., 2014). 

Considera-se o atual conceito do termo da gestação aquele cuja idade gestacional seja 

entre 37 a 41 e 6 dias, quais sejam: termo-precoce, de 37 semanas a 38 semanas e 6 dias; 

termo-completo, de 39 semanas a 40 semanas e 6 dias; termo-tardio, de 41 semanas a 41 

semanas e 6 dias; pós-termo, maior ou igual a 42 semanas (MONTENEGRO; REZENDE 

FILHO, 2014).  

Nesse escopo, o Conselho Federal de Medicina, através da Resolução CFM nº 2.144, 

de 17 de março de 2016, visando a garantia da segurança do feto, resolveu que a cesariana a 

pedido da gestante nas situações de risco habitual somente poderá ser realizada a partir da 39ª 

semana de gestação, com o devido registro em prontuário (CFM, 2016). 

Consoante a expectativa de bons resultados neonatais, Nomura (2016) destaca que o 

nascimento no tempo ideal leva as crianças a ter um desenvolvimento mais saudável que as 

prematuras, e quanto menor a idade gestacional ao nascimento, maiores são a morbidade e 

mortalidade neonatais, umas vez que a prematuridade é a principal causa de óbito neonatal e 

infantil, estando relacionada a diversos fatores de risco, como aspectos sociodemográficos, 

grau de pobreza, idade materna, processos patológicos e características obstétricas. 
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Consubstancialmente, a mortalidade e a morbidade neonatal são maiores entre os 

neonatos prematuros, além disso, a carga econômica associada a esses nascimentos é 

significativa na medida em que o parto prematuro demanda assistência e cuidados de maior 

nível de complexidade, especialmente com relação ao neonato. 

A despeito de as mulheres serem admitidas em trabalho de parto com mediana de 

dilatação de 5 cm, revelou-se cenário de admissão no limiar da fase ativa do trabalho de parto. 

49,6% contavam com 5 cm ou mais de dilatação na admissão, estando 42,6% na fase latente. 

Considera-se que a fase ativa do trabalho de parto pode não ter se iniciado com 5 cm 

de dilatação em multíparas e até com dilatação maior em nulíparas, uma vez que pesquisas 

contestam a curva de Friedman, que estaria incorreta por décadas, no sentido de que a fase 

ativa do parto teria início, na maioria das multíparas, com 5 cm de dilatação e, nas nulíparas, 

um pouco mais tarde, com progressão do trabalho de parto mais lenta antes de 6 cm de 

dilatação e mais rápida depois disso (MONTENEGRO; REZENDE JR, 2014; ZHANG et al., 

2010; ZHANG et al., 2002). Com efeito, metade das mulheres deste estudo eram primíparas, 

enquanto a outra metade foi composta de secundíparas e multíparas. 

Diretrizes internacionais recomendam o uso da definição de fase ativa como aquela 

cuja dilatação do colo esteja a partir de 5 cm, seja para os primeiros trabalhos de parto ou os 

subsequentes, associada à presença de contrações dolorosas e regulares (WHO, 2018).  

Reis et al. (2015) em pesquisa no Rio Grande do Sul, ao observar as condições 

obstétricas das mulheres no exame de admissão na maternidade, verificaram que a maioria 

das parturientes foi admitida com o colo uterino pérvio entre 4 e 7 cm. Estudo conduzido por 

Ribeiro et al. (2016) no Piauí, identificaram que 39,6% de parturientes foram admitidas na 

maternidade com dilatação cervical de 4 a 6 cm. Já no estudo de Leal et al. (2014) as 

primíparas foram com mais frequência admitidas precocemente, com 3 ou mais centímetros 

de dilatação, em comparação às multíparas. 

Contudo, a admissão precoce prevaleceu nesta pesquisa e nos estudos citados, 

evidenciando uma realidade de aconselhamento e preparação para o parto no pré-natal que 

pode estar sendo negligenciada ou sendo pouco eficaz nessa vertente de cuidado e que pode 

expor em demasia as mulheres às rotinas hospitalares.  

Os resultados deste estudo demonstram que, globalmente, acerca do tipo de parto 

normal, 66,7% evoluiu para partos espontâneos, diferindo apenas na maternidade 3 em que 

metade dos partos foi induzido. 

Considera-se que a administração de ocitocina não deve ser realizada rotineiramente 

em mulheres cuja progressão do trabalho de parto esteja ocorrendo adequadamente 
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(CONITEC, 2016). Assim, o uso de ocitócitos para acelerar o parto, encurtar o tempo de 

trabalho de parto, associado ou não à amniotomia, ainda é uma realidade preocupante frente 

os elevados indicadores de intervenções prejudiciais na assistência para mulheres de risco 

habitual, em muitos locais. 

Na pesquisa nacional Nascer no Brasil que avaliou o uso boas práticas e intervenções 

obstétricas na assistência ao trabalho de parto de mulheres de risco habitual, o uso de 

ocitocina foi de 40%, sendo maior no setor público e nas mulheres com menos escolaridade 

(LEAL et al., 2014),  

Não obstante, em pesquisa quase experimental, tipo antes e depois de intervenção 

educativa com profissionais de maternidade pública no Amapá, a utilização de ocitocina 

passou de 60% para 42,9% (CORTES et al., 2018), demonstrando a possibilidade de redução 

dessa prática em cenário de alta prevalência. 

Na direção das boas práticas de assistência ao parto normal, a maioria dos partos 

ocorreu em posição verticalizada, sendo fortalecida esta realidade nas maternidades 2 e 3 

(>70%), enquanto a posição horizontal é soberana na maternidade 1 (82,4%). Nesse contexto, 

permanece uma preocupação com esse cenário, pois configura unidade de referência regional 

que mantém indicadores de qualidade muito abaixo do esperado. 

As recomendações atuais de entidades nacionais e internacionais incluem estímulo à 

liberdade de movimentação e à adoção de posições verticalizadas para facilitar a progressão 

do trabalho de parto e o conforto materno (WHO, 2018; CONITEC, 2016). 

Conquanto, pesquisa nacional de base hospitalar, em 2011, evidenciou que 91% das 

mulheres foram colocadas em posição de litotomia no parto vaginal e, no Nordeste, a 

litotomia envolveu 89% dessas (LEAL et al., 2014), divergindo de nossos achados. 

Já na pesquisa de avaliação da Rede Cegonha, realizada em 2017, visando identificar 

melhorias em comparação ao Nascer no Brasil, ainda predomina a posição de litotomia no 

manejo do parto vaginal com 62% de partos nessa posição, demonstrando a redução dessa 

prática nas maternidades brasileiras (LEAL et al., 2019). 

Destarte, os achados da presente pesquisa revelam avanços na adoção da posição de 

parto, com melhores resultados do que os evidenciados em estudos nacionais, embora ainda 

mantenham proporções elevadas. 

Outrossim, alguns estudos apontam que a presença da enfermagem na atenção ao parto 

está associada a melhores resultados no parto e nos resultados perinatais, assim como aumenta 

a satisfação das mulheres e reduz intervenções desnecessárias (TEN HOOPE-BENDER et al., 

2014; SANDALL et al., 2016). 
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 Destarte, Renfrew et al. (2014) destacam que para a qualidade dos cuidados maternos 

e neonatais exige-se uma trabalho em equipe interdisciplinar eficaz e integração entre 

instalações e comunidades, uma vez que o planejamento futuro dos sistemas de assistência 

materna e neonatal pode se beneficiar do uso da estrutura de qualidade no planejamento e 

desenvolvimento da força de trabalho e da alocação de recursos. 

 

8.2 Avaliação da qualidade das práticas obstétricas e neonatais realizadas em mulheres 

que tiveram parto normal 

 

No presente estudo, apresentou-se a avaliação da qualidade do cuidado obstétrico 

neonatal em mulheres que tiveram parto normal, em relação aos cinco padrões de qualidade, 

as declarações de qualidade e os indicadores de processo, estabelecidos pela OMS (2016). 

Essa pesquisa permitiu avaliar indicadores de qualidade do cuidado obstétrico e 

neonatal em instituições habilitadas para serviços na Rede Cegonha, que almeja melhorias nos 

padrões assistenciais oferecidos no país. 

Em relação às variáveis avaliadas identificadas pelas entrevistas com as puérperas e 

nos registros em prontuários clínicos, observou-se inadequação na qualidade do cuidado, no 

âmbito geral, em quatro padrões de qualidade quais sejam: Práticas para o cuidado de rotina, 

Comunicação efetiva, Respeito e preservação da dignidade e Recursos Humanos competentes 

e motivados. Apenas o padrão Suporte Emocional foi a adequado (>70%), nesta avaliação.  

Para o cálculo dessa proporção de adequação global do padrão de qualidade do 

cuidado foi necessário agrupar os indicadores de cuidado obstétrico e neonatal representativos 

de cada padrão. Assim, a avaliação desses padrões por cada maternidades também refletiu 

essa tendência, com proporções um pouco mais elevadas em alguns cenários, mas ainda 

abaixo do escore adotado de adequação. Conquanto, as inadequações evidenciadas apontam 

que algumas práticas obstétricas e neonatais específicas repercutiram na redução do padrão 

global e alguns desfechos obstétricos demonstraram que práticas baseadas em evidências 

ainda não ocorrem amplamente em maternidades de referência regional no Ceará, implicando 

na necessidade de avaliar os indicadores isoladamente para explicar as práticas que traduzem 

qualidade do cuidado na maternidade. 

No que tange ao padrão Práticas Baseadas em Evidências no Cuidado de Rotina, 

esta pesquisa nos ofereceu vários parâmetros de avaliação, observando-se que dos 15 

indicadores de processo, apenas quatro indicadores apresentaram adequação quanto à 

qualidade do cuidado, quais sejam: 1. Administrar ocitocina dentro de 1 minuto após o 
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nascimento (78,7%); 2. Ter recebido qualquer opção de alívio da dor durante o trabalho de 

parto (96,1%); 3. RNs amamentados na primeira hora de nascimento (89,0%); e, 4. RNs 

alimentados exclusivamente com leite materno do nascimento até a alta (91,1%), apenas 

havendo adequação nos desfechos 2, 3 e 4 em todas as maternidades.  

No desfecho 1, a maternidade 1 apresenta apenas 12% na frequência de administração 

de ocitocina no terceiro estágio do parto como profilaxia de hemorragia pós-parto. 

No Framework Quality Maternal Newborn Care (QMNC), ocitocina profilática para 

prevenir a hemorragia pós-parto, constitui uma prática efetiva para mulheres e bebês em idade 

fértil na promoção dos processos normais e prevenção de complicações, convergente à 

organização do cuidado e à filosofia dessa estrutura que indica a qualidade do cuidado em 

obstetrícia (RENFREW et al., 2014). 

Segundo a Diretriz Nacional Parto Normal (CONITEC, 2016), referente à assistência 

no terceiro período do parto, momento desde o nascimento da criança até a expulsão da 

placenta e membranas, o manejo ativo dessa fase com uso rotineiro de drogas uterotônicas se 

associa com menor risco de hemorragia e transfusão sanguínea, devendo-se administrar 10 UI 

de ocitocina intramuscular após o desprendimento da criança e antes do clampeamento do 

cordão. 

A OMS (WHO, 2018), recomenda durante o nascimento, uso de uterotônicos para 

prevenir hemorragia pós-parto (HPP), e a ocitocina (10 UI, IM/IV) é o medicamento 

uterotônico recomendado. Observa-se que frente à indisponibidade de ocitocina, recomenda-

se o uso de outro uterotônico injetável, como ergometrina/metilergometrina ou politerapia 

fixa de ocitocina e ergometrina ou misoprostol por via oral _ 600 µg. 

Assim, parece-nos que o uso de ocitocina pós-parto para profilaxia de HPP é uma 

prática consistente e indicativa da qualidade do cuidado em três das quatro maternidades de 

referência pesquisadas, mas, não é uma prática consolidada ou evidencia sérias falhas de 

registro nos prontuários na MAT-1, sendo um possível viés nessa investigação ou um grave 

cenário de baixa qualidade do cuidado, diante de evidências robustas que recomentam 

internacionalmente essa prática. 

Como já destacado anteriormente, no Brasil, na assistência ao trabalho de parto de 

mulheres de risco habitual, o uso de ocitocina foi de 40%, sendo maior no setor público e nas 

mulheres com menos escolaridade (LEAL et al., 2014). 

Não obstante, em pesquisa quase experimental, tipo antes e depois de intervenção 

educativa com profissionais de maternidade pública no Amapá, a utilização de ocitocina 
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passou de 60% para 42,9% (CORTES et al., 2018), demonstrando a possibilidade de redução 

dessa prática em cenário de alta prevalência. 

A redução na utilização de ocitocina e de amniotomia associadas à infusão de 

ocitocina, após intervenção educativa em pesquisa quase experimental, revelou que essas 

práticas eram realizadas sob a justificativa de redução do tempo de permanência das mulheres 

no centro de parto, frente à elevada demanda por atendimento, sendo a amniotomia antes da 

dilatação cervical completa uma prática utilizada para acelerar o trabalho de parto, cuja 

eficácia não foi comprovada (CORTES et al, 2018).  

Pesquisas indicam que o manejo ativo do trabalho de parto não deve ser adotado 

rotineiramente como parte da assistência à parturiente (CONITEC, 2016). 

Quanto à efetividade do manejo ativo do trabalho de parto, incluindo amniotomia de 

rotina, infusão de ocitocina e apoio individual no trabalho de parto, uma revisão sistemática 

com 5.390 mulheres avaliou se esse tipo de manejo reduz a incidência de cesáreas em 

gestação de risco habitual e concluiu que o manejo ativo está associado à pouca redução na 

taxa de cesariana, mas é altamente prescritivo e intervencionista (BROWN et al., 2013). 

Nessa direção, outra revisão sistemática concluiu que não há evidências da associação entre 

amniotomia e redução da duração do período de dilatação, taxa de cesariana, satisfação 

materna e índice de apgar no quinto minuto (WEI et al., 2013). 

Modelos assistenciais com a presença da enfermeira obstétrica estão associadas a 

menores taxas de intervenções e maior satisfação das mulheres (OVERGAARD et al., 2011), 

uma vez que a enfermeira obstetra tem se mostrado uma profissional defensora de uma 

assistência que busca respeitar a dignidade da mulher, por meio de uma prática menos 

intervencionista e desmedicalizada, vis-à-vis de uma perspectiva mais fisiológica do parto.  

Renfrew et al. (2014), destacam que cuidados obstétricos realizados por enfermeiras 

obstétricas podem trazer melhores resultados para a saúde materna e neonatal, uma vez que as 

intervenções eficazes melhoram os resultados relacionados para as mulheres e os RN.  

Acerca das opções para alivio da dor durante o parto, são consideradas práticas 

terapêuticas simples, de baixo custo e fácil aplicabilidade, com a finalidade de ajudar a 

parturiente na redução do medo, da tensão e da dor, promovendo conforto e favorecendo 

vínculo com a equipe de cuidados (CÔRTES et al., 2015). 

Técnicas de relaxamento para o alívio da dor, analgesia inalada e imersão em água no 

primeiro e segundo estágios de parto, são práticas para alívio da dor durante o parto que 

apresentam evidências fortes relacionadas à organização do cuidado e à filosofia da qualidade 

do cuidado materno e neonatal, descritas no Framework QMNC, constituindo práticas efetivas 
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para mulheres e bebês em idade fértil na promoção dos processos normais e prevenção de 

complicações (RENFREW et al., 2014). 

É necessário caminhar na direção de uma cultura que valorize práticas baseadas em 

evidências e compreenda o processo fisiológico da parturição, de modo a potencializar 

saberes e práticas benéficas nesse momento de transição da vida, com profissionais capazes 

de oferecer um cuidado acolhedor, oportuno e seguro às mulheres que necessitem de apoio 

para alívio da dor. 

Nesta pesquisa, observou-se que 96,1% das mulheres tiverem acesso a algum método 

para alívio da dor revelando que essa dimensão de cuidado fez parte da realidade assistencial 

das maternidades avaliadas. Os métodos não farmacológicos (MNF) para alívio da dor foram 

ofertados para metade das mulheres. O desempenho deste indicador precisa ser melhorado 

vislumbrando a qualidade do cuidado esperada, além de pensar na possibilidade de ofertar 

outros MNF cujas evidências demonstrem bom resultado assistencial. 

A pesquisa Nascer no Brasil evidenciou que 28% das mulheres de risco habitual 

tiveram acesso à MNF para alívio da dor (LEAL et. al, 2014). Em contraponto, essa pesquisa 

apresentou um cenário que convergia na direção da então recém-criada Rede Cegonha e da 

busca de melhoria de indicadores maternos e neonatais e de seus aspectos assistenciais 

associados. Assim, o acesso a algum MNF pode representar um resultado positivo dos 

movimentos nacionais e estaduais na perspectiva da qualidade do cuidado, que inclusive, 

ressaltam o papel fundamental das enfermeiras obstetras na realidade assistencial. 

Na pesquisa avaliativa da Rede Cegonha, realizada em 2017, acerca das melhorias em 

comparação à pesquisa Nascer no Brasil, metade das mulheres atendidas no setor público teve 

acesso a MNF (LEAL et al., 2019), com evidente melhoria dessa prática e convergindo com 

nossos achados. 

A utilização de MNF para alívio da dor no trabalho de parto está em consonância com 

o caráter fisiológico da parturição e com as recomendações atuais baseadas em evidência 

científica, com oferta de informações consistentes sobre esse momento, os recursos 

disponíveis e respeito às escolhas e necessidades da mulher, de maneira a potencializar o 

protagonismo e a autonomia da parturiente. Com efeito, reconhecendo o papel fundamental da 

enfermagem obstétrica na possibilidade de mudança do modelo assistencial que parece dar 

sinais positivos para a melhoria da qualidade dos cuidados oferecidos. 

Na presente pesquisa, livre movimentação, massagem lombossacral e utilização da 

bola suíça foram as opções de MNF mais adotadas segundo os relatos das puérperas, com 

diferença estatisticamente significante entre as maternidades. 
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Liberdade de movimentação constitui prática demonstradamente útil e deve ser 

estimulada, fazendo parte do rol de recomendações da OMS, desde 1996, com evidências 

importantes que enfatizam os benefícios da deambulação e das posições verticais para reduzir 

desconfortos e dor durante o trabalho de parto e parto (BRASIL, 2006).  

Na categoria prática Tratamento de primeira linha de complicações foi evidenciado 

que massagem, reflexologia e outros métodos manuais, assim como acupuntura ou acupressão 

para o manejo da dor no parto, são práticas efetivas e relacionadas às outras categorias 

descritas no Framework QMNC - organização do cuidado; filosofia; valores e prestadores de 

cuidados (RENFREW et al., 2014). 

O QMNC propõe a qualidade do cuidado com uma mudança de um sistema de saúde 

centrado no modelo biomédico (focado na identificação e tratamento de doenças e distúrbios) 

para um sistema de cuidados especializados acessível a todos (RENFREW et al., 2014). 

Desse modo, a adoção de cuidados centrados na pessoa e capazes de responder aos interesses 

das mulheres associados à evidência científica, seriam elementos que os profissionais 

poderiam utilizar para um adequado plano de cuidados durante o parto, vislumbrando novas 

perspectivas de cuidado à cena de parto em que atua. 

Estudo acerca dos efeitos da deambulação no trabalho de parto revelou que a 

quantidade deambulada durante as três primeiras horas da fase ativa teve associação com um 

encurtamento do trabalho de parto, sendo que a cada 100 metros percorridos ocorreu uma 

diminuição na duração do trabalho de parto de 22 minutos na primeira hora, 10 minutos na 

segunda hora e 6 minutos na terceira hora (MAMEDE et al., 2007). 

Revisão sistemática da Biblioteca Cochrane de 25 estudos com 5218 parturientes, 

evidenciou que a deambulação e as posições verticais na fase de dilatação contribuem para 

reduzir o tempo de trabalho de parto, o risco de cesariana, a necessidade de analgesia 

peridural, podendo levar a melhores resultados materno-fetais (LAWRENCE et al, 2013). 

Revisão acerca dos benefícios da livre movimentação para alívio da dor no parto, com 

artigos publicados durante os anos de 2010 e 2016, destaca que os principais benefícios 

envolvem a diminuição da dor, redução do tempo de parto, redução de intervenções médicas, 

redução do tempo da dilatação do colo e humanização do parto. Ademais, considera-se que os 

profissionais envolvidos na assistência ao parto devem ser disseminadores da prática da 

deambulação para a promoção da saúde materno-fetal (SILVA et al., 2017). 

A Promoção de processos normais e prevenção de complicações do framework 

QMNC, destaca que a prática de Suporte contínuo do trabalho de parto está entre as práticas 

efetivas que contribui para a qualidade do cuidado em obstetrícia (RENFREW et al., 2014). 
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Com efeito, o papel dos profissionais volta-se a promover uma experiência satisfatória 

às mulheres em relação à dor no parto, utilizando estratégias e métodos que possam aliviar a 

dor e oferecer apoio à mulher. 

Pesquisa de intervenção, tipo antes e depois, envolvendo a implementação de práticas 

baseadas em evidências científicas na assistência ao parto normal, com 50 puérperas em 

Itapecerica da Serra-SP, evidenciou que a deambulação e a massagem durante o parto foram 

os MNF mais empregados após uma intervenção educativa (CÔRTES et al, 2015).  

Evidências apontam que a massagem aumenta os níveis sanguíneos de ocitocina e 

diminui os de hormônios adrenocorticotrófico e beta-endorfina (MORHENN; BEAVIN; 

ZAK, 2012).  

Estratégias de manejo da dor e métodos disponíveis na unidade, sejam farmacológicos 

ou não farmacológicos devem ser informados às mulheres antes do parto. Nesse sentido, a 

experiência e a satisfação das mulheres em relação à dor no trabalho de parto deve ser 

considerada e a diretriz nacional que recomenda que os profissionais de saúde reflitam 

próprias crenças e valores que influenciam a sua atitude em lidar com a dor do parto, 

garantindo que seus cuidados apoiem a escolha da mulher (CONITEC, 2016). 

Isto posto, com base no QMNC, a enfermeira pode promover uma assistência de 

qualidade, notadamente nas três primeiras dimensões do componente Categorias Práticas, 

adaptando-se às necessidades das mulheres ao cuidado prestado e reforçando as suas 

capacidades para autonomia e escolhas conscientes (RENFREW et al., 2014). 

Destaca-se que a dimensão Educação, Informação e Promoção da Saúde das 

Categorias Práticas, congruente à qualidade do cuidado materno e neonatal, deve ser 

disponibilizada a todas as mulheres e lactentes, de modo a favorecer um cuidado integral e 

interconectado com as outras dimensões do QMNC (RENFREW et al., 2014). 

No que tange às informações e comunicação nos cuidados durante o parto, o 

profissional deve avaliar o que a mulher sabe sobre estratégias de alívio da dor e oferecer 

informações balanceadas para encontrar quais abordagens são mais aceitáveis para ela, que 

culminam num conjunto de recomendações referentes ao manejo da dor no trabalho de parto. 

Nesse escopo, imersão em água, redesenho de unidades de assistência ao parto, técnicas de 

massagem, técnicas de relaxamento, acupuntura, áudio-analgesia, hipnose, aromaterapia, 

analgesia inalatória, analgesia intramuscular e endovenosa (considerando-se efeitos colaterais 

envolvidos) e analgesia regional (raquianestesia, peridural ou combinada raque-peridural), são 

recomendados após esgotados métodos não farmacológicos (CONITEC, 2016). 
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Entre as recomendações para cuidados durante o parto da OMS, não se recomenda o 

uso de métodos de alívio da dor para prevenir o atraso do trabalho de parto. Mas, anestesia 

peridural, opióides, técnicas de relaxamento e técnicas manuais para alívio da dor estão entre 

as recomendações da OMS (WHO, 2018). 

Assim, observa-se que tem ocorrido uma crescente reflexão sobre as possibilidades de 

cuidados a serem ofertados para alívio na dor do parto frente à utilização de métodos não 

farmacológicos e/ou farmacológicos. 

Quanto à adequação dos indicadores de amamentação, seja na primeira hora de 

nascimento ou na alimentação exclusiva com leite materno do nascimento até a alta, 

observa-se que as maternidades investigadas apresentam boa qualidade desses aspectos. 

Nesse sentido, Renfrew et al. (2014) destacam que a qualidade do cuidado envolve 

práticas efetivas como Educação em saúde e apoio de pares para promover a iniciação à 

amamentação, na dimensão Educação, Informação e Promoção da Saúde, e Apoio às mães 

que amamentam, na dimensão Promoção dos processos normais e prevenção de 

complicações; assim como Uso restrito de chupeta em lactentes a termo para aumentar a 

duração do aleitamento materno na dimensão Promoção da Saúde, e Apoio às mães que 

amamentam, na dimensão Promoção dos processos normais e prevenção de complicações. 

Destacam ainda que as práticas efetivas destinam-se a apoiar as capacidades próprias das 

mulheres com informações e aconselhamento para que elas possam estar conscientes e agir 

por conta própria. 

As evidências analisadas demonstraram vantagens, do ponto de vista dos benefícios 

clínicos e danos, de um modelo de cuidados promovidos por enfermeiras obstetras ou 

obstetrizes em relação aos outros modelos comparativos, com redução de intervenções 

obstétricas, aumento da satisfação das mulheres e início mais precoce da amamentação, sem 

efeitos adversos (CONITEC, 2016). 

Segundo a Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal, práticas importantes no 

cuidado neonatal, no nascimento e nos primeiros dias de vida, com o objetivo de reduzir de a 

mortalidade neonatal, envolvem a reanimação neonatal, o clampeamento tardio do cordão 

umbilical, o contato imediato pele-a-pele e o início da amamentação exclusiva ao seio 

materno, entre outras. Além de proporcionar benefício instantâneo ao recém-nascido, podem 

ter impacto no desenvolvimento da criança muito além do período neonatal. Recomenda-se, 

portanto, estimular o início precoce do aleitamento materno, idealmente na primeira hora de 

vida (CONITEC, 2016), prática robusta nas maternidades avaliadas. 
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Outrossim, algumas vantagens em relação ao início precoce da amamentação incluem 

melhora na relação mãe-filho e manutenção da temperatura do recém-nascido (DYSON et al., 

2010), assim como o contato precoce pele-a-pele entre mãe e filho associado com sucção 30 a 

70 minutos após o nascimento foi associado com maior duração da amamentação materna em 

comparação com apenas o contato pele-a-pele (TYLOR et al., 1985). 

Para além dos indicadores que obtiveram adequação do cuidado materno e neonatal, 

outros 11 indicadores avaliados no padrão Práticas Baseadas em Evidências no Cuidado de 

Rotina foram considerados inadequados (<70%). 

Assim, quanto ao registro dos sinais vitais (SSVV) - Temperatura, pulso e pressão 

arterial durante o parto, no nascimento e puerpério imediato, houve inadequação com menos 

de 35% dessa prática, conforme os registros nos prontuários das mulheres, sendo o melhor 

indicador encontrado na maternidade 3 (50%). 

Há variabilidade no formato de registro das observações maternas e fetais durante o 

trabalho de parto, dependendo da realidade dos serviços, desde anotações dos dados vitais da 

mulher nas folhas de evolução até registros em partogramas, acrescidos das informações 

obstétricas, como dilatação cervical, atividade uterina, descida da apresentação e frequência 

cardíaca fetal. 

Visando detectar problemas que possam exigir alguma ação no sentido de corrigi-las, 

uma série de observações são realizadas para atender um dos principais objetivos da 

assistência profissional no parto que é avaliar o bem-estar e a necessidades da mulher, o bem-

estar fetal e o progresso do parto, assim como determinar o momento em que a mulher deve 

ser transferida para níveis mais complexos de assistência. Por outro lado, já bastante 

estabelecidos na prática cotidiana, os benefícios sobre a frequência e o tipo de observações 

sobre os desfechos maternos e perinatais ainda não são conhecidos à luz das evidências 

científicas (CONITEC, 2016). 

Baseadas na ocorrência desses efeitos, as recomendações envolvem as seguintes 

observações e monitorização no primeiro período do trabalho de parto, quais sejam: 

frequência das contrações uterinas de 1 em 1 hora; pulso de 1 em 1 hora; temperatura e 

pressão arterial de 4 em 4 horas; frequência da diurese; e exame vaginal de 4 em 4 horas ou se 

houver alguma preocupação com o progresso do parto ou em resposta aos desejos da mulher. 

Logo após o parto as observações dos SSVV envolvem: temperatura, pulso e pressão arterial 

(CONITEC, 2016). 

Nas recomendações da OMS para os cuidados durante o puerpério, na avaliação 

materna deve-se fazer um exame de rotina de hemorragia vaginal, contração uterina, altura de 
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fundo uterino, temperatura e pulso nas primeiras 24 horas, a partir da primeira hora do parto, 

devendo-se verificar a pressão arterial pouco depois do nascimento e, em caso de 

normalidade, aferir novamente a cada 6 horas (WHO, 2018). 

Dito isto, o período imediato após o parto é entendido como um momento delicado, 

cujos cuidados devem ser mais específicos e criteriosos, com ênfase nas duas primeiras horas 

após o nascimento, com observações de SSVV, involução uterina, sangramentos a cada 15 

minutos, dada as ocorrências hemorrágicas e suas repercussões nessa fase que podem levar ao 

comprometimento materno (FREITAS et al., 2017). 

É necessário considerar que os dados secundários das observações de SSVV avaliadas 

partem de prontuários, cujos registros podem não significar que as ações ocorreram, assim 

como a ausência de registro deve ser considerada como um viés que pode interferir nos 

resultados.  

Mas destaca-se que prontuários, mesmo diante da possível ausência de informações 

importantes para a avaliação da atenção, vêm sendo utilizados como substancial fonte de 

dados para pesquisas científicas (LEAL et al., 2014; LEAL et al., 2019). 

Nesta pesquisa, quanto ao uso do registro do partograma para monitorar o progresso 

do parto, este foi de 49% no âmbito geral, com adequação apenas na maternidade 2 (86,0%). 

O monitoramento cuidadoso do progresso do trabalho de parto pelo uso do partograma 

é descrito como uma prática útil e que deve ser estimulada em obstetrícia. Constitui-se uma 

ferramenta que deve permear o acompanhamento da parturiente na fase ativa do trabalho de 

parto, indica desvios no progresso do trabalho de parto e permite, com isso, uma adequada 

assistência materna e fetal (BRASIL, 2012; WHO, 1996; CONITEC, 2016). 

Destarte, Suporte contínuo do trabalho de parto, como uma prática efetiva para a 

qualidade do cuidado materno e neonatal na dimensão Promoção de processos normais e 

prevenção de complicações do framework QMNC (RENFREW et al., 2014), apresenta 

intrínseca relação com o monitoramento do parto pelo uso do Partograma. 

Segundo a Diretriz Nacional Parto Normal, referente a observações e monitoração no 

primeiro período do parto, os profissionais devem utilizar um partograma com linha de ação 

de 4 horas para o registro do progresso do parto (CONITEC, 2016). 

Alerta-se que nas recomendações da OMS, para grávidas com início de trabalho de 

parto espontâneo, o limiar da velocidade de dilatação do colo uterino de 1 centímetro por hora 

durante a fase ativa do período dilatação (como mostrado na linha de alerta do partograma) 

não é necessário para identificar mulheres que correm risco de sofrer desfechos adversos do 

parto e, portanto, não é recomendado para este propósito. Com base em evidências científicas, 
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não se recomenda a velocidade de dilatação do colo uterino mínima de 1 centímetro por hora 

na fase ativa como indicador de rotina para uma intervenção cirúrgica (WHO, 2018). 

Pesquisa realizada numa maternidade-escola de Pernambuco mostrou que apenas 

40,6% dos prontuários tinham registro de abertura do partograma, 99,5% foram iniciados na 

fase ativa do trabalho de parto e 59,2% tiveram apenas um único registro, revelando-se uma 

ferramenta utilizada indevidamente no monitoramento do trabalho de parto para promover 

uma assistência adequada naquele cenário (LUCENA; SANTOS; MORAIS, 2019). 

Vasconcelos et al. (2013) destacam que o partograma, como recurso tecnológico, 

auxilia na vigilância e evolução do trabalho de parto, sendo de manejo simples e os dados 

registrados no gráfico facilitam a comunicação entre a equipe da saúde durante o processo de 

parturição, estabelecendo uma relação interdisciplinar que facilita os registros das 

observações, bem como se evita posturas contraditórias entre os membros da equipe que 

assistem à parturiente. 

Discorre ainda que, na assistência obstétrica, o enfermeiro que pretende ter uma 

atuação competente, humanizada, segura e assertiva à parturição deve compreender a 

importância do uso sistemático e possuir habilidade na utilização do Partograma 

(VASCONCELOS et al., 2013). 

Gama et al. (2016) destacam que ainda é limitada a participação de enfermeiras 

obstetras no parto vaginal no Brasil e não há dados nacionais sobre o seu envolvimento, com 

base em dados da pesquisa Nascer no Brasil que associou o uso de boas práticas de atenção 

ao parto, dentre as quais o partograma. Esse estudo evidenciou que dos partos vaginais 

assistidos por uma enfermeira, as boas práticas foram significativamente mais frequentes, 

incluindo o uso de partograma. 

Pesquisa realizada em Salvador, em 2016, acerca das boas práticas de atenção ao parto 

e das intervenções realizadas por enfermeiras residentes em obstetrícia, durante a assistência 

ao parto de risco obstétrico habitual, evidenciou que 94,9% das mulheres tiveram a progressão 

do seu parto monitorado por esse instrumento (SANTANA et al., 2019). 

Quanto ao indicador de registro de exame de urina em mulheres com alteração na 

pressão arterial, a inadequação foi observada em todos os cenários pesquisados, cujo melhor 

indicador foi na maternidade 2 (66,7%). Esclarece-se que o exame de urina se faz necessário 

para contribuir na evidência de quadro hipertensivo na gestação, mediante a presença de 

proteinúria. 

A pré-eclâmpsia ocorre em 2% a 8% de todas as gestações e a proteinúria é definida 

como a excreção de 0,3 g ou mais de proteína em urina de 24 horas e representa, em uma 
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gestante hipertensa, fator cumulativo associado a aumento da mortalidade perinatal, 

salientando que esse parâmetro correlaciona-se com ≥2+ de proteinúria em tira dosada em 

amostra isolada de urina e sem sinais de infecção urinária. Notadamente, por causa de grande 

discrepância de valores encontrados tanto para mais como para menos, recomenda-se que o 

diagnóstico se faça em urina de 24 horas. No entanto, para uma conduta obstétrica, a relação 

proteína/creatinina dosadas em amostra de urina simples fornece um resultado mais rápido e 

valores iguais ou maiores que 0,3mg/dL são indicativos de proteinúria significativa 

(KAHHALE; FRANCISCO; ZUGAIB, 2018). 

Em pesquisa realizada com dados de 2009 a 2013, entre as principais causas diretas de 

morte obstétrica materna no Brasil, prevaleceram a eclâmpsia e a hipertensão gestacional com 

proteinúria significativa (GUIMARÃES et al., 2017), as quais respondem por cerca de dois 

terços dos óbitos maternos no país, denotando uma baixa qualidade da atenção obstétrica e do 

planejamento familiar ofertado às mulheres brasileiras (BRASIL, 2007). 

Não obstante, salienta-se a importância da hemorragia pós-parto (HPP) como uma das 

principais causas de mortalidade e morbidade materna global e cuja a prevenção pode 

impactar na redução desses desfechos. Atenta-se que reconhecer fatores de risco para HPP, 

(com destaque para a presença de anemia e a elevação dos níveis pressóricos), durante uma 

gestação no pré-natal e durante a assistência ao parto constitui-se no primeiro passo para se 

evitar uma morte materna por HPP (OPAS, 2018). 

No indicador RNs mantidos em contato pele a pele (CPP) com as mães na 

primeira hora após o nascimento, este foi inadequado no âmbito geral (45%), estando 

adequado apenas na maternidade 2 (72%). Nesse escopo, embora se tenha evidenciado 

adequada amamentação na primeira hora, a duração do contato materno com o RN foi 

interrompida na primeira hora.  

Para Renfrew et al. (2014) o contato pele a pele dentro de 24 horas após o parto é 

uma prática efetiva para a qualidade do cuidado materno e neonatal, na dimensão Promoção 

de processos normais e prevenção de complicações do framework QMNC, com base numa 

revisão sistemática da Biblioteca Cochrane de 2012. Conquanto, a duração posta em relevo 

nos parece muito ampla frente às recomendações nacionais e internacionais, obtidas também 

mediante evidência científica, a seguir. 

Segundo a Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal, referente à assistência ao 

RN, recomenda-se estimular as mulheres a ter contato pele a pele imediato com a criança logo 

após o nascimento, assim como evitar a separação mãe-filho na primeira hora após o 
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nascimento para procedimentos de rotina tais como, pesar, medir e dar banho, a não ser que os 

procedimentos sejam solicitados pela mulher ou sejam realmente necessários para os cuidados 

imediatos do recém-nascido (CONITEC, 2016). 

Dentre as 56 Recomendações da OMS para os cuidados durante o parto e uma 

experiência de parto positiva, quanto aos cuidados com o RN, deve-se manter os RNs sem 

complicações em CPP com suas mães durante a primeira hora pós-parto para prevenir 

hipotermia e promover a lactação (WHO, 2018). 

Pesquisa que buscou identificar a prevalência do cumprimento do quarto passo da 

Iniciativa Hospital Amigo da Criança (HAC), qual seja colocar os bebês em contato pele a 

pele com suas mães imediatamente após o parto, por no mínimo meia hora – em uma 

maternidade pública do Nordeste brasileiro, realizado em 2014, com 107 puérperas, 

identificou que apenas 9,3% realizaram o quarto passo adequadamente, negativamente 

associada ao parto cesariano estando bem abaixo da meta recomendada (80%) pelo Ministério 

da Saúde para os HAC (SAMPAIO, BOUSQUAT, BARROS, 2016). 

Estudo de base hospitalar no Brasil encontrou grande variação das práticas voltadas ao 

RN a termo na sala de parto, sendo o contato pele a pele uma ocorrência presente para 28,2% 

dos binômios mãe-filho, estimando-se no nordeste 28,8% (MOREIRA et al., 2014), revelando 

que embora nossos achados estejam aquém da adequação esperada, apresentam um perfil 

mais elevado em comparação aos dados obtidos com a pesquisa Nascer no Brasil. 

Dentre os resultados benéficos do contato pele-a-pele estão melhoria significativa nas 

medidas de amamentação quando se comparou com neonatos mantidos enrolados em 

cobertores por suas mães, além da melhoria do vínculo mãe-filho (CONITEC, 2016; 

MOORE, ANDERSON, BERGMAN, 2008). 

É preciso considerar que os protocolos de serviços e o modus operandi dos 

profissionais venham a constituir uma barreira para manutenção do RN na primeira hora junto 

à mãe, dada a franca medicalização e intervenções com o RN que habitualmente permeiam 

essa primeira hora pós-parto e a falta de engajamento para a mudança estrutural no modelo de 

assistência obstétrica que é alvo de críticas e de movimentos que buscam mudanças 

significativas na forma de encarar o parto e tudo que o cerca. 

Combate à disseminação de barreiras socioculturais e profissionais nos cuidados de 

obstetrícia precisará de um esforço combinado e liderança dedicada. É necessária uma aliança 

interprofissional forte e informada por evidências para permitir os direitos de todas as 

mulheres e bebês a cuidados de alta qualidade (RENFREW et al., 2015).  
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Dito isto, frente às recomendações baseadas em evidências científicas, a adoção do 

contato pele a pele é um indicador de qualidade que deveria ser robusto em todas as 

maternidades, tendo sido alcançado em apenas um lócus. Destarte, considera-se que, como a 

amamentação na primeira hora é um potente indicador nas maternidades pesquisadas, pode 

proporcionar o contato entre mãe e RN no tempo adequado, constituindo a golden hour (hora 

dourada) após o parto. 

A golden hour corresponde aos primeiros 60 minutos de vida do RN após o 

nascimento, quando medidas de promoção do aleitamento materno e do CPC na primeira hora 

de vida são necessárias para a maior taxa de sobrevida do neonato e menores índices de 

desmame precoce, de modo a minimizar as complicações neonatais, e para promover vínculo 

entre mãe e bebê e estimular o reflexo de sucção da criança (SILVA et al., 2016).  

Não obstante, observa-se que o contato pele a pele precoce entre mãe e RN configura 

uma intervenção adequada, segura, de baixo custo e com comprovados benefícios seja em 

curto ou longo prazos. 

Verificou-se que 25% das participantes deste estudo apresentaram problemas 

puerperais, com maior ocorrência de problemas na amamentação, pressão arterial, frequência 

cardíaca, sangramento e temperatura, respectivamente. Embora essas ocorrências não 

representem qualidade do cuidado obstétrico e neonatal, associam-se aos aspectos importantes 

de cuidados a serem instituídos frente às mesmas, podendo contribuir para melhores 

desfechos maternos e neonatais. 

Morse et al. (2011) inferem que esse tipo de problemática é importante para análise 

uma vez que, no Brasil, a morbimortalidade materna severa tem causas evitáveis, como 

hipertensão, hemorragia, infecção ou complicações de abortamento. 

Na Categoria Práticas da dimensão Promoção de processos normais e prevenção de 

complicações do QMNC, apoio às mães que amamentam e suporte contínuo do trabalho de 

parto, entre outras, traduzem práticas eficazes para mulheres em idade fértil e seus RNs. Na 

dimensão Tratamento de primeira linha de complicações do QMNC, intervenções de 

emergência e uso de sulfato de magnésio para mulheres com pré-eclâmpsia e eclâmpsia, entre 

outras, também são práticas com evidência de eficácia (RENFREW et al., 2014). 

O QMNC, modelo de qualidade do cuidado obstétrico e neonatal utilizado neste 

estudo, infere que esta qualidade não deve ser limitada a existência do cuidado ofertado, mas 

como e por quem ele é fornecido, de modo a investir na qualificação dos profissionais 

envolvidos nessa assistência (RENFREW et al., 2014) 
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Conquanto, as complicações pré-parto, intraparto e puerperais são uma preocupação 

na assistência obstétrica face à possibilidade de prematuridade e morte materna como 

desfechos. Passini et al. (2014) ressaltam que a taxa de nascimentos prematuros no Brasil é 

alta e os nascimentos prematuros espontâneos representam dois terços deles, levando 

à necessidade de compreender os fatores associados ao parto prematuro espontâneo para o 

planejamento de medidas eficazes para reduzir a carga de suas taxas crescentes. 

Não obstante, acesso a uma assistência à saúde oportuna, humanizada e de boa 

qualidade evitaria que muitas mulheres tivessem suas vidas ceifadas por motivos reprodutivos 

(BRASIL, 2007). 

Atenta-se que não estão, entre os indicadores propostos pela OMS, o aconselhamento 

para infecção puerperal, embora esta seja uma causa importante de mortalidade materna no 

Brasil (GUIMARÃES et al, 2017; BRASIL, 2007). Acreditamos que essa deveria ser uma 

prática a ser incorporada nas ações para evitar complicações puerperais, sobretudo quando a 

mulher a apresenta muitas vezes quando está em seu domicílio, incluindo-se as infecções por 

problemas mamários, concordantes aos nossos achados, merecendo estudos adicionais.  

Sabendo-se que os eventos maternos mais graves ocorrem principalmente no terceiro 

trimestre de gestação, durante o parto e o puerpério, a assistência no período puerperal merece 

peculiar atenção das instituições de saúde, pois uma assistência de qualidade, integral e 

humanizada é fundamental para a saúde materna e neonatal, impondo um olhar ampliado 

sobre o processo saúde/doença face os aspectos subjetivos envolvidos no cuidado, 

redirecionamento para uma abordagem centrada na pessoa e a construção de uma cultura de 

respeito aos direitos humanos, a ser potencializada na escuta e abordagem das equipes 

(BRASIL, 2012). Com efeito, a valorização desse período impõe-se frente as estimativas de 

risco de morte materna por causas associadas ao ciclo pós-parto na gravidez, cuja estimativa 

global de mortes em mulheres em idade reprodutiva (15-49 anos) devido a causas maternas 

foi 9,2% em 2017, embora se observe uma queda de 26,3% desde 2000 (WHO, 2019). 

Ressalta-se que quanto à mulher saudável em enfermaria puerperal autorizada a 

permanecer continuamente com seu RN no quarto, esta é uma prática comum na realidade 

das maternidades investigadas, uma vez que adotam o modelo de alojamento conjunto como 

instalação de enfermarias de puerpério, estando fora dessa realidade apenas as crianças com 

doenças que exigiam cuidados intensivos ou intermediários. Assim, como não havia motivo 

para a desautorização dessa medida, esta foi desconsiderada como parâmetro avaliativo. 
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Quanto ao aconselhamento para amamentação e apoio de um profissional de 

saúde, 67% das mulheres tiveram acesso a esse cuidado, com elevado grau de adequação nas 

maternidades 2 e 3, e baixos indicadores nas maternidades 1 e 4. 

Como já apontado anteriormente, são práticas eficazes o apoio às mães que 

amamentam e o suporte contínuo do trabalho de parto, na Categoria Práticas da dimensão 

Promoção de processos normais e prevenção de complicações do QMNC, assim como a 

Educação em saúde e apoio de pares para promover a amamentação inicial, na dimensão 

Educação, informação, promoção da saúde e saúde pública, e aleitamento materno exclusivo 

por 6 meses, na Categoria Organização dos cuidados (RENFREW et al., 2014). 

Nesse aspecto, nem sempre o alojamento conjunto constitui um ambiente de 

aprendizagem e de interação interpessoal entre profissional e clientes, gerando por vezes 

insatisfação por puérperas frente ao relacionamento deficiente e à ineficiência na 

comunicação (QUEIROZ et al., 2007).  

Concebe-se que os cuidados em obstetrícia, notadamente de enfermagem, devem 

atentar às necessidades físicas e psicossociais da puérpera, bem como compreender esse 

momento com esclarecimentos oportunos, num movimento de cuidado empático que 

configura uma assistência humanizada, com um maior detalhamento na avaliação do Padrão 

Comunicação Efetiva. 

Não obstante, orientações adequadas podem impactar na observação de situações de 

risco à saúde das puérperas assim como a adoção de práticas eficazes que oferecem segurança 

à redução de hemorragias. 

A prevalência da hemorragia puerperal varia de 5 a 15%, aproximadamente 4% em 

partos vaginais, sendo reduzida significativamente com a administração profilática de 

substâncias uterotônicas no pós-parto imediato para evitar a grave morbidade que pode estar 

associada à hemorragia pós-parto (MONTENEGRO; REZENDE FILHO, 2014). 

Quanto ao aconselhamento sobre espaçamento de nascimentos e métodos de 

planejamento familiar, antes da alta, somente 16% das puérperas informaram ter recebido esta 

orientação, revelando ação insuficiente de aconselhamento nessa esfera reprodutiva. 

Em 2011 o Governo Brasileiro instituiu a Rede Cegonha no âmbito do SUS, visando 

assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, 

ao parto e ao puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento 

e ao desenvolvimento saudáveis (BRASIL, 2011). 

Com efeito, entre as práticas eficazes que levaram ao QMNC, modelo teórico deste 

estudo, a educação para o uso de contraceptivos para mulheres após o parto é uma prática 
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eficaz na dimensão Educação em saúde e apoio de pares para promover a amamentação 

inicial, na Categoria Práticas (RENFREW et al., 2014). 

A OMS recomenda uma comunicação entre os profissionais de saúde e as mulheres, 

valorizando métodos simples e culturalmente aceitáveis (WHO, 2018), sendo o período 

puerperal tido como propício para orientar acerca da utilização de métodos anticoncepcionais, 

considerando possível sensibilidade da mulher para discutir seu futuro reprodutivo. 

Pesquisa acerca do conhecimento no puerpério precoce e intenção de uso de métodos 

contraceptivos, identificou que 95% das 107 puérperas pretendiam evitar nova gestação: 

22,4% delas gostariam de usar pílula, 14% desejavam a ligadura tubária, 12% utilizariam 

preservativo masculino e 9,3% colocariam o DIU, enquanto quase um quarto das puérperas 

não sabia como evitar nova gestação naquele momento (MINANNI et al., 2009). 

Atenta-se que a maternidade, além de ser um espaço de atenção à saúde da mulher nas 

ações relativas à atenção ao parto e abortamento, contempla cuidados de saúde sexual e saúde 

reprodutiva e, portanto, a oferta do DIU com cobre e sua inserção em mulheres no pós-parto e 

pós-abortamento imediatos, nesses cenários, é uma prática que envolve as ações realizadas na 

Atenção Primária e amplia o acesso a este método contraceptivo, reforçando-se a 

disponibilidade deste método nas maternidades. Ademais, pode o DIU com cobre pode ser 

inserido após parto normal imediato (após a dequitação), trans-cesárea e após aborto. Nesse 

sentido, a inserção pode ser feita por profissional médica(o) ou enfermeira(o) treinada(o), não 

sendo prática restrita do especialista, com amparo legal do Conselho Federal de Enfermagem 

para essa atuação do enfermeiro, devidamente habilitada para essa inserção do DIU, dentro da 

consulta de enfermagem e no pós-parto (BRASIL, 2018b). 

Renfrew et al. (2014) concebem que a assistência obstétrica deve ser pautada no 

conhecimento clínico e nas habilidades com competência interpessoal e cultural do 

profissional, bem como na preocupação com a educação da mulher para que ela possa 

compreender a organização dos serviços de saúde e para que possa acessá-los de uma maneira 

oportuna e sendo respeitada suas necessidades individuais. 

Nesse sentido, é necessário destacar a importância para que os profissionais 

enfermeiros atendam tanto suas necessidades físicas como as psicossociais, uma vez que a 

mulher nesse período vivencia muitas dúvidas frente aos cuidados no pós-parto, com o RN, 

aleitamento materno e planejamento familiar, sendo uma estratégia de promoção da saúde 

indispensável a esse importante período da vida da mulher. 

No confronto com as boas práticas de atenção ao parto, algumas intervenções têm seu 

uso considerado inadequado ou desnecessário, como a realização de tricotomia perineal, uso 
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de enema e episiotomia para parto vaginal, além do uso rotineiro de indução com ocitocina. 

Nesse escopo, destacamos a busca nas últimas décadas de qualificação da assistência e de 

esclarecer as indicações, ou não, de determinadas intervenções, consoante ao direito ao corpo, 

à autonomia da mulher e à adoção de práticas amparadas em evidências científicas. 

Com efeito, no Brasil, observa-se uma trajetória nas políticas públicas e movimentos 

sociais e de profissionais que tem refletido sobre práticas consideradas prejudiciais e sua 

necessária eliminação ou redução. Ações nessa direção foram fomentadas sobretudo na 

década de 1990, após o PAISM e após as conferências sobre uso de tecnologias apropriadas 

no parto, realizadas pela OMS, que culminou com manuais do MS e da OMS, marcando o 

retorno da tendência fisiologista no parto (LEAL et al., 2019). 

Na Categoria Práticas da dimensão Promoção de processos normais e prevenção de 

complicações do QMNC, raspagem perineal rotineira na admissão, enemas durante o parto, 

amniotomia para encurtar o trabalho de parto espontâneo, entre outras, traduzem práticas 

ineficazes para mulheres em idade fértil e seus RNs (RENFREW et al., 2014). 

Segundo a OMS, essas práticas não são recomendadas durante o parto, assim como 

não se recomenda o manejo ativo para prevenção de atraso no trabalho de parto, líquidos 

intravenosos para prevenir atrasos no trabalho de parto, uso ampliado de rotina de 

episiotomia, de ocitocina para mulheres com analgesia peridural e de aplicação de pressão no 

fundo uterino para facilitar o período expulsivo - manobra de Kristeller (WHO, 2018). 

Enema, tricotomia e amniotomia precoce não devem ser realizadas rotineiramente no 

primeiro período do parto, e, no cuidado com o períneo, a episiotomia não deve ser realizada 

de rotina durante o parto vaginal espontâneo. Em oposição, recomenda-se tanto a técnica de 

‘mãos sobre’ (proteger o períneo e flexionar a cabeça fetal), quanto a técnica de ‘mãos 

prontas’ (com as mãos sem tocar o períneo e a cabeça fetal, mas preparadas para tal) como 

possibilidades para facilitar o parto espontâneo (CONITEC, 2016). 

Neste estudo, observamos uma taxa de episiotomia mais baixa (11%), em comparação 

com estudos nacionais, embora tenha variado de 6% a 23,7%. A incidência de enema foi de 

1,6% e de tricotomia foi 2,5%. Novamente, na MAT-1 os indicadores de episiotomia e 

tricotomia apresentam pior desempenho. Ademais, evidencia-se que práticas não 

recomendadas continuam sendo realizadas. 

Na pesquisa “Nascer no Brasil: inquérito nacional sobre parto e nascimento”, a 

incidência nacional de episiotomia foi de 56,15% em mulheres de risco obstétrico habitual, 

enquanto no Nordeste foi de 52,5%. (LEAL et al., 2014). Já em estudo quase experimental, 

tipo antes e depois, para melhorar desfechos maternos no parto normal, realizado em 
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Itapecerica da Serra (SP), o desfecho episiotomia com ou sem laceração foi de 13,7% antes e 

17,6% depois (CORTES et al., 2015), com um perfil maior do que os resultado deste estudo. 

Em corroboração com o estudo acima, estudo semelhante realizado em serviços no 

sudeste asiático que não teve a melhora do desfecho de episiotomia após intervenções com 

ênfases variadas, apontou entre as barreiras o medo de lacerar, a falta de preparo do períneo e 

a dificuldade no reparo das lacerações em comparação à episiotomia (HO, 2010). 

Pesquisa qualitativa realizada com profissionais de saúde, no sul do Brasil, que 

buscava entender as justificativas dos profissionais sobre práticas consideradas prejudiciais no 

parto normal, identificou que o emprego das práticas esteve relacionado ao profissional de 

plantão, à ausência de protocolo de atendimento, à reprodução do modelo de assistência 

adotado pelo médico preceptor pelos médicos residentes, à facilitação para a assistência no 

momento do parto (sem considerar a necessidade individual de cada parturiente e sem refletir 

se o uso de tais práticas traz benefícios para a mulher e para o bebê), e ao autoritarismo que 

alguns trabalhadores exercem sobre a parturiente, acreditando serem detentores do 

conhecimento e sem oportunizar às mulheres opinar quanto ao seu atendimento. 

(CARVALHO et al., 2012). 

Destarte, o nascimento no ambiente hospitalar, mediante a adoção de várias 

tecnologias e procedimentos com o objetivo de torná-lo mais seguro para a mulher e o bebê, 

destacou o avanço da obstetrícia moderna e contribuiu com a melhoria dos indicadores de 

morbidade e mortalidade materna e perinatais, contudo, permitiu a consolidação de um 

modelo que considera a gravidez, o parto e o nascimento como doenças e não como 

expressões de saúde. Desse modo, expõe as mulheres e os RNs a altas taxas de intervenções, 

cujo uso parcimonioso deveria ser uma diretriz e não rotina (CONITEC, 2016). 

Estudo que analisou a influência da presença do acompanhante no favorecimento na 

aplicação das boas práticas na atenção ao parto, no Sul do Brasil, evidenciou que a presença 

do acompanhante esteve associada à redução da tricotomia e do enema e não afetou a 

realização de episiotomia e uso de ocitocina (MONGUILHOTT et al.,2018). Neste sentido, 

observa-se que 98,4% das mulheres deste estudo tiveram acompanhantes de sua escolha, 

embora não se inferiu, nesta avaliação, a associação da presença do acompanhante com as 

intervenções desnecessárias em questão.  

Pesquisa nacional com o objetivo de descrever a participação de enfermeiras na 

assistência ao parto no Brasil, evidenciou que, nos partos vaginais assistidos por enfermeiras, 

as boas práticas foram significativamente mais frequentes, enquanto algumas intervenções 

foram utilizadas com menos frequência (anestesia, posição da litotomia, pressão no fundo 
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uterino e episiotomia). A prevalência de episiotomia foi muito alta (54,6%), porém foi 

significativamente menos frequente para partos assistidos por enfermeiras que para os 

assistidos por médicos (GAMA et al., 2016). 

Nas revisões que ajudaram na formulação do Framework QMNC, evidenciou-se 

relação entre melhores resultados maternos e neonatais e o cuidado obstétrico ofertado por 

midwives, na perspectiva de um trabalho em colaboração com uma equipe interdisciplinar e 

de um cuidado integrado tanto na comunidade como no hospital. Alertando-se que, nos países 

de média e baixa renda, é necessário o desenvolvimento de estudos acerca de cuidados 

exercidos pela enfermeira obstetra no sistema de saúde, cuja atuação assistencial envolva um 

cuidado interdisciplinar e integrado (RENFREW et al., 2014). 

Renfrew et al. (2014) destacam ainda que é preciso reduzir as iniquidades e 

implementar cuidados obstétricos de qualidade que impliquem na redução da morbi-

mortalidade materna e neonatal, da prematuridade e natimortalidade, das intervenções 

desnecessárias, na busca da melhoria dos resultados de saúde de mulheres e neonatos. 

Nesse escopo, compreende-se que os enfermeiros obstetras desenvolvam práticas 

humanizadas que respeitem a fisiologia do parto, levando conhecimento às parturientes e sua 

família, para apoiar na escolha de cada mulher, e com práticas de recepção do recém-nascido 

que oportunizem o vínculo e melhores desfechos neonatais, de modo a qualificar os cuidados 

prestados.  

Quanto ao indicador proporção de todos os RNs com registros de líquido amniótico 

claro, observou-se 46,9% de adequação em âmbito geral.  

Em neonatos nascidos com líquido amniótico claro que começam a respirar 

espontaneamente não se recomenda a aspiração nasal e oral de rotina (WHO, 2018). Segundo 

as diretrizes nacionais, não se recomenda a aspiração orofaríngea e nem nasofaríngea 

sistemática do recém-nascido saudável (CONITEC, 2016). 

Através do QMNC, Renfrew et al. (2014) salientam que as intervenções eficazes 

melhoram os resultados relacionados à maternidade para as mulheres e recém-nascidos, além 

de mostrar que os cuidados obstétricos realizados por enfermeiras obstetras podem trazer 

melhores resultados para a saúde materna e neonatal. 

O padrão Práticas baseadas em evidências para o cuidado de rotina e manejo de 

complicações envolve uma gama de aspectos de cuidados durante o parto, seja para a mulher, 

o RN ou ambos e a qualidade pode contribuir para refletir sobre os aspectos a serem 

melhorados em cada uma das instituições. Frente a heterogeneidade de resultados na 

adequação das práticas para o cuidado de rotina em mulheres que tiveram parto normal, é 
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preciso pensar em possíveis barreiras para os 11 indicadores inadequados, pois refletem 

práticas ainda incipientes. 

A transformação requerida em uma das instituições (maternidade 1) é emergente, pois 

em muitos cuidados primordiais para a qualidade do cuidado materno e neonatal está aquém 

de valores médios aceitáveis. 

Quanto ao padrão Comunicação Efetiva, a presente pesquisa nos oferece uma 

avaliação de cinco indicadores de qualidade do cuidado, sendo: 1. Informações e 

aconselhamento recebidos antes da alta; 2. Oportunidade de discutir dúvidas e preocupações; 

3. Habilidades de comunicação dos profissionais; 4. Utilização completa do partograma; e, 5. 

Percepção das mulheres sobre a equipe conhecer suas histórias e os cuidados. Nenhum destes 

apresentou-se adequado, havendo diferença estatisticamente significante em todos eles. 

Apenas a MAT-2, obteve adequação nos indicadores 4 e 5, e a MAT-3 no indicador referente 

às habilidades de comunicação dos profissionais. Assim, tem-se uma premente preocupação 

com a melhoria da maioria dos indicadores de qualidade do cuidado na perspectiva de uma 

comunicação efetiva nas maternidades pesquisadas. 

Para Renfrew et al. (2014), consoante aos cuidados em obstetrícia um cuidado 

científico, integral e especializado para gestantes, recém-nascidos e famílias durante o período 

pré-natal, gravidez, nascimento, pós-parto e nas primeiras semanas de vida, envolve como 

características a promoção do bem-estar, a otimização biológica, dos processos psicológicos, 

sociais e culturais de reprodução e início da vida, assim como a prevenção e gestão de 

complicações e respeito às características individuais das mulheres e pontos de vista, de forma 

a fortalecer sua capacidade de cuidar de si e de suas famílias. 

A OMS recomenda, para a atenção durante todo o trabalho de parto e nascimento, 

comunicação efetiva entre os prestadores de cuidados e as mulheres em trabalho de parto 

mediante uso de métodos simples e culturalmente aceitáveis (WHO, 2018). 

O trabalho de parto é um processo contínuo, mas a divisão em fases pode ser 

apropriada para facilitar a comunicação entre os membros da equipe assistencial e também 

com a mulher, permitindo uma maior compreensão dos conceitos e facilitando uma atuação 

mais coesa e padronizada (CONITEC, 2016). 

Numa perspectiva global, a atenção na saúde busca experiências positivas de cuidados 

das mulheres, sendo necessária uma abordagem de cuidados centrada na pessoa onde a 

relação entre a mulher e quem dela cuida é um fator essencial. Assim, tem-se a premissa que 

os profissionais e as mulheres concordam com os cuidados que são prestados e recebidos, e, 

para tanto, a comunicação é fundamental para que um plano terapêutico se estabeleça. 
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Cuidados Maternos Centrados na Pessoa (CMCP) captura dimensões essenciais da 

qualidade do atendimento, pois enfatizam o cuidado responsável e respeitoso às preferências e 

necessidades das mulheres durante o parto (SUDHINARASET et al., 2017; AFULANI et al., 

2017). Assim, incluem dignidade, respeito, comunicação, autonomia e apoio no cuidado, 

sendo importante ressaltar que as relações entre paciente e profissional estejam no centro do 

cuidado centrado na pessoa, cuja confiança do paciente no profissional aumenta a adesão aos 

tratamentos, a continuidade do cuidado e a satisfação do paciente (THOM, HALL, 

PAWLSON, 2004). 

Em revisão de métodos mistos que objetivou avaliar os cuidados centrados na pessoa 

pela perspectiva de profissionais e mulheres, tendo como referência a definição dos CMCP, 

com a utilização de uma escala de medição em que se comparou perspectivas das mulheres e 

dos profissionais, evidenciou-se alta discordância entre as perspectivas de ambos em relação 

às experiências de cuidado centradas na pessoa. As mulheres relataram níveis mais baixos de 

cuidados centrados na pessoa acerca dos domínios atenção respeitosa e digna, comunicação e 

autonomia, e cuidados de apoio, enquanto profissionais relataram a precariedade das 

instalações de saúde e pessoal insuficiente (SUDHINARASET et al., 2019). 

Nas diretrizes nacionais acerca dos cuidados gerais durante o trabalho de parto, quanto 

às informações e comunicação, recomenda-se que as mulheres em trabalho de parto devem 

ser tratadas com respeito, ter acesso às informações baseadas em evidências e serem incluídas 

na tomada de decisões, cabendo aos profissionais que as atendam o estabelecimento de uma 

relação de intimidade com estas, perguntando-lhes sobre seus desejos e expectativas, estando 

conscientes da importância de sua atitude, do tom de voz e das próprias palavras usadas, bem 

como a forma como os cuidados são prestados (CONITEC, 2016). 

Salienta-se que a comunicação efetiva em todas as formas é um aspecto crucial nos 

serviços de saúde em geral e o objetivo global do cuidado durante o parto é gerar uma 

experiência positiva para a mulher e sua família, com manutenção de sua saúde física e 

emocional, evitando complicações e agindo rapidamente em situações de emergência.  

Nesta pesquisa, ressalta-se a baixa qualidade do indicador que retrata o conjunto de 

informações e aconselhamento recebidos acerca da higiene e nutrição materna, 

planejamento familiar e espaçamento interpartal, amamentação e manutenção da lactação, 

controle térmico do bebê e onde ir caso de complicação. Contudo, este indicador pode 

subestimar práticas e revelar incongruência se algum elemento de informação não foi adotado 

em uma das maternidades. A informação menos abordada junto às mulheres foi o intervalo 

interpartal, com apenas 17,8% de informação fornecida. 
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Segundo Montenegro e Rezende Filho (2018), os riscos reprodutivos estão reduzidos 

quando o intervalo entre os partos é de, no mínimo, dois anos. Para Bener et al. (2012), 

mulheres com intervalo entre partos curto que engravidam são consideradas de alto risco para 

o nascimento de bebês com baixo peso. Estudo de caso-controle com 1.216 mães de recém-

nascidos, realizado no Qatar, identificou que pequeno intervalo intergestacional esteve 

associado a recém-nascidos com baixo peso, com maior prevalência quanto menor for esse 

intervalo.  

Na categoria prática Educação, Informação e Promoção da Saúde do QMNC, entre as 

práticas efetivas no âmbito da obstetrícia foram evidenciadas a “Educação em saúde e apoio 

de pares para a promoção da amamentação inicial” e a “Educação para uso de contraceptivos 

pelas mulheres” (RENFREW et al., 2014), que vão de encontro aos baixos resultados do 

aconselhamento em amamentação neste estudo, sobretudo nas maternidades 1 e 4, e do 

aconselhamento em planejamento familiar em todas as maternidades. 

Nesse aspecto, o QMNC oferece um mecanismo para analisar o escopo e a 

contribuição de enfermeiras obstetras/obstetrizes frente às habilidades, conhecimentos e 

competências essenciais reguladas pela Confederação Internacional de Parteiras, que incluem 

a atuação em planejamento familiar. Com efeito, revela-se a contribuição substancial que as 

enfermeiras obstetras/obstetrizes podem fazer para evitar mortes por meio da facilitação do 

acesso ao planejamento familiar, já demonstrada em outros estudos, uma vez que o 

planejamento familiar é uma parte integrante da obstetrícia. Consubstancialmente, países que 

aumentaram a cobertura do planejamento familiar mostraram reduções na mortalidade 

materna (HOMER et al., 2014). 

Quanto à oportunidade de discutir suas preocupações e preferências, 38,5% das 

puérperas tiveram acesso a esse cuidado, onde apenas pouco mais que um quarto das 

mulheres da maternidade 1 referem essa oportunidade de cuidado. O cenário com o melhor 

indicador foi o da maternidade 2. 

Evidencia-se que a comunicação teria um efeito positivo na percepção da mulher sobre 

a experiência do parto, cujas variáveis escolha e processo de tomada de decisões levam ao 

bem-estar psicológico no médio e longo prazo (CONITEC, 2016). 

Acentua-se, nas últimas décadas, a importância de adotar práticas demonstradamente 

úteis e que devem ser estimuladas, como o apoio empático pelos prestadores de serviços às 

mulheres durante o trabalho de parto - Categoria A, assim como o fornecimento de 

informações e explicações que as mulheres desejarem - Categoria A (WHO, 1996). 
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Estudo realizado com 1.111 mulheres, com o objetivo de conhecer os fatores 

relacionados à experiência do parto, identificou cinco variáveis explanatórias, quais sejam: 

envolvimento no processo de nascimento (percepção de controle) e apoio da enfermagem 

obstétrica/obstetriz - preditivos de uma experiência positiva; e, ansiedade, dor e ter o primeiro 

filho - preditivos de uma experiência negativa (WALDENSTROM, 1999) 

Dúvidas e preocupações podem fazer parte do repertório vivencial da gestação, do 

intraparto e do puerpério, e o cuidado de qualidade nos processos normais e para prevenção 

de complicações parecem contribuir para compreensão materna e redução de ansiedades. 

Atualmente, a primeira recomendação da OMS para os cuidados durante o parto e uma 

experiência de parto positiva, entre outros, aborda que as mulheres devem tomar uma decisão 

informada e que recebam apoio contínuo durante o parto e nascimento (WHO, 2018). 

Para Renfrew et al. (2014), a categoria Valores do framework QMNC devem envolver 

respeito, comunicação, conhecimento da comunidade, entendimento do cuidado adaptado 

para circunstâncias e necessidades das mulheres, cuja filosofia deve otimizar processos 

biológicos, psicológicos, sociais e culturais e fortalecer a capacidade das mulheres, usando 

intervenções somente quando indicadas. 

O QMNC propõe que a enfermeira pode colaborar para prestar uma assistência de 

qualidade, especialmente nos cuidados de rotina a todas as mulheres e RNs do componente 

Categorias Práticas, na perspectiva de adequar as necessidades desse público ao cuidado 

prestado e fortalecendo as suas capacidades para autonomia e escolhas conscientes 

(RENFREW et al., 2014). 

Na presente pesquisa, segundo os relatos das mulheres, os aspectos mais fortalecidos 

na avaliação global das instituições quanto às habilidades de comunicação dos 

profissionais, envolveram escuta ativa, fazer e responder perguntas, verificar a compreensão 

e apoiar na resolução dos problemas, estas com a proporção mais elevada (69,4%), variando 

de 61,3% a 77,7%, no padrão Comunicação efetiva. 

Esses dados demonstram a condução profissional na busca de estabelecer uma relação 

terapêutica efetiva, que embora no cômputo geral ainda não tenha adequação, demonstrou 

adequação em quase todos os aspectos isoladamente em todas as maternidades, com exceção 

da habilidade para verificar a compreensão das mulheres e de suas famílias na Maternidade 

2. De fato, evidencia-se que entre as habilidades de comunicação dos profissionais mais 

percebida pelas mulheres, a escuta ativa é mais elevada nas maternidades 2 e 3, fazer e 

responder perguntas na maternidade 4 e apoiar as mulheres na resolução dos problemas na 

maternidade 1.  
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Respeito, comunicação, conhecimento da comunidade e compreensão, além de 

cuidados adaptados às circunstâncias e necessidades das mulheres compõem a Categoria 

Valores do Framework QMNC, cuja elaboração envolveu, entre outros aspectos, um olhar 

para a experiência das mulheres. Destarte, para as mulheres, cuidados clínicos de boa 

qualidade e promover comunicação, educação, informação e respeito de os profissionais são 

aspectos essenciais de seus cuidados, sendo a combinação desses fatores necessária para a 

segurança materna e neonatal (RENFREW et al., 2014). 

Sabe-se que a maioria das mulheres desconhecem o processo de trabalho de parto, 

com redução do seu conhecimento ao sentido da dor. A falta de informação influencia 

negativamente na capacidade da mulher melhor parir, fazendo com que a mesma perca sua 

autonomia e poder de tomada de decisão, não participando ativamente do seu parto. Desse 

modo, é imprescindível que haja capacitação das mulheres para a maternidade, para que 

conheçam os sinais do parto e os seus direitos (SINIGAGLIA, 2014), e o processo de 

comunicação se mostra essencial. 

Em corroboração, cuidados gerais durante o trabalho de parto acerca das informações 

e comunicação envolvem acesso às informações baseadas em evidências e à tomada de 

decisão, cabendo aos profissionais estabelecer comunicação com a mulher que inclui 

cumprimentar a mulher com um sorriso e uma boa acolhida, se apresentar e explicar qual o 

seu papel nos cuidados e indagar sobre as suas necessidades, incluindo como gostaria de ser 

chamada. Concebe-se que as mulheres devem estar plenamente envolvidas para que o cuidado 

seja flexível e adaptado às necessidades individuais e do seu bebê, com oportunidade de tomar 

decisões informadas sobre todos os aspectos do parto e do nascimento e compreender que, 

algumas vezes, as mulheres recusam intervenções oferecidas por vários motivos, incluindo 

experiências desagradáveis anteriores (CONITEC, 2016). 

O apoio global à ampliação dos cuidados liderados por enfermeiras obstetras inclui o 

potencial de melhorar a comunicação centrada nas mulheres (HOMER et al., 2014). 

Em revisão sistemática com objetivo de avaliar intervenções para apoiar a 

comunicação eficaz entre a equipe de maternidade e as mulheres saudáveis em trabalho de 

parto a termo, identificou-se uma falta de evidências sobre o impacto das intervenções para 

apoiar a comunicação eficaz entre a equipe e mulheres durante o trabalho de parto e 

nascimento. Foram encontradas evidências de qualidade muito baixa sobre a eficácia do 

treinamento em comunicação da equipe de assistência à maternidade, denotando a 

necessidade de estudos robustos capazes de identificar características de intervenções para 

apoiar a comunicação eficaz no cuidado à maternidade (CHANG et al., 2018). 



136 

 

  

Não obstante, a comunicação é persistentemente referida nas principais estruturas 

políticas para melhorar as experiências das mulheres e outros resultados da assistência à 

maternidade (OMS, 2016; RENFREW et al., 2014) como um componente da assistência de 

alta qualidade para saúde materna e neonatal. Evidencia-se que a comunicação teria um efeito 

positivo na percepção da mulher sobre a experiência do parto, cujas variáveis escolha e 

processo de tomada de decisões levam ao bem-estar psicológico no médio e longo prazo 

(CONITEC, 2016). 

No indicador referente a uma comunicação efetiva, ter o partograma preenchido 

esteve presente para quase metade das mulheres deste estudo, com adequação apenas na 

maternidade 2 (86%). Nesse escopo, a maternidade 3 se aproxima do grau de adequação 

(66%), e enquanto um terço das mulheres da maternidade 4 tiveram o partograma preenchido, 

apenas 4% das mulheres o tiveram na maternidade 1. 

Diretrizes nacionais e internacionais de assistência ao parto normal recomendam o uso 

do partograma para monitoramento do parto e registro do seu progresso (CONITEC, 2016; 

WHO, 2018).  

Algumas pesquisas demonstram a incompletude no uso dessa tecnologia de 

monitoramento. Em pesquisa realizada numa maternidade-escola de Pernambuco, apenas 

40,6% dos prontuários tinham registro de abertura do partograma e 59,2% tiveram apenas um 

único registro (LUCENA; SANTOS; MORAIS, 2019), enquanto a pesquisa Nascer no Brasil, 

evidenciou que 23,2% das mulheres tiveram o partograma preenchido (LEAL et al., 2014). 

Na pesquisa Rede Cegonha, observou-se a melhoria dessa boa prática no cenário nacional, 

quando identificou-se que 45,2% tiveram partogramas preenchidos. Conquanto, a evolução no 

Nordeste brasileiro foi de 34,8% para 46,8%, comparando-se dados das pesquisas Nascer no 

Brasil e Rede Cegonha (LEAL et al., 2019), congruentes aos nossos achados de melhoria 

desse aspecto assistencial.  

Destarte, pesquisa de Gama et al. (2016), acerca do uso de boas práticas de atenção ao 

parto, evidenciou que a utilização do partograma foi significativamente mais frequente em 

partos vaginais assistidos por uma enfermeira. 

Quanto ao profissional se apresentar à mulher e demonstrar bom conhecimento 

da história de saúde das mesmas e dos cuidados oferecidos, metade das participantes deste 

estudo inferem que a equipe de saúde atenderam a essa dimensão da qualidade do cuidado, 

sendo atingida a adequação na maternidade 2 (94%) e bem próxima da adequação na 

maternidade 3 (68,5%). Conquanto pouco mais de um terço das mulheres das maternidades 1 

e 4 acreditam que esse aspecto da qualidade do cuidado esteve presente. 
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Segundo a Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal, no que tange às 

informações e comunicação nos cuidados durante o parto, os profissionais devem 

cumprimentar a mulher com um sorriso e uma boa acolhida, se apresentar e explicar seu papel 

nos cuidados e indagar sobre suas necessidades; assim como manter uma abordagem calma e 

confiante, demonstrando a ela que tudo está indo bem (CONITEC, 2016). 

A definição do framework QMNC iniciou-se a partir das necessidades descritas pelas 

grávidas e puérperas, acrescidas daquelas dos profissionais ou do sistema de saúde, 

considerando-se que as percepções das mulheres sobre suas experiências são importantes para 

elas mesmas, mas se o sistema não satisfizer às suas necessidades, as mulheres são menos 

propensas a serviços acessíveis e podem até mesmo rejeitá-los totalmente. Para as mulheres, o 

cuidado clínico de boa qualidade e melhor comunicação, educação, informação e respeito dos 

profissionais são aspectos essenciais do seu cuidado, de modo que a combinação destes 

fatores é necessária para manter a segurança da mulher e do RN (RENFREW et al., 2014). 

Uma experiência de parto positiva para as mulheres e seus bebês exige sistemas de 

saúde voltados a implementar um modelo de cuidados em que a mulher possa ter acesso a 

uma atenção centrada nela, que envolve comunicação efetiva, continuidade dos cuidados, 

entre outros (WHO, 2018). Para tanto, ter interesse sobre a história de saúde individual e 

promover cuidados individualizados para suas necessidades é fundamental. 

Pesquisa realizada na Holanda com 325 puérperas, utilizando o Questionário de 

Continuidade de Nijmegen, sugere que a continuidade do cuidado depende do contexto da 

assistência e é significativamente mais alta para as mulheres que são acompanhadas por 

enfermeiras obstetras, em comparação com as assistidas por obstetras durante o parto 

(PERDOK et al., 2018).  

Quanto ao padrão Respeito e Preservação da Dignidade, a presente pesquisa avaliou 

nove indicadores de qualidade do cuidado, quais sejam: 1. Consentimento por escrito da 

mulher antes de procedimentos; 2. Permissão pedida antes de exames ou procedimentos; 3. 

Abuso físico, verbal ou sexual; 4. Convergência às necessidades religiosas e culturais da 

mulher; 5. Cuidados recusados por incapacidade de pagar; 6. Reclamações sobre respeito e 

preservação da dignidade; 7. Conhecimento da existência de local para reclamação; 8. 

Informação em relação às decisões tomadas sobre os cuidados; e 9. Escolhas e preferências 

respeitadas. 

Pedido de permissão antes de exames ou procedimentos realizados e Respeito às 

necessidades religiosas e culturais foram os indicadores que apresentaram, globalmente, 
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adequação nesse padrão. Ressalta-se a existência de três indicadores reversos, cuja 

prevalência não deveria ocorrer por serem consideradas práticas inapropriadas.  

Reconhece-se que são necessários esforços para acesso e assistência às mulheres nos 

serviços de saúde, incluindo os direitos ao cuidado respeitoso e digno (OMS, 2014), e, nessa 

perspectiva, tem-se observado nas últimas décadas um movimento social na direção da 

humanização do parto e nascimento e na recomendação à atuação de enfermeiras obstetras na 

atenção ao parto, revisão de práticas clínicas e diminuição de intervenções consideradas 

desnecessárias. 

Ações intervencionistas e, por vezes desnecessárias, provocam insatisfação das 

mulheres, sobretudo por estas serem relegadas a coadjuvantes no processo de parto e 

nascimento, frente a um modelo centrado no médico, excludente dos outros profissionais de 

saúde (SANFELICE et al., 2014), com controle exercido sobre o corpo e a sexualidade da 

mulher (GARCIA; DIAZ; ACOSTA, 2013), que por vezes, fere direitos individuais e a 

dignidade humana. 

No framework QMNC os componentes estão interligados visando proporcionar às 

mulheres e seus filhos, à comunidade e aos profissionais de saúde indicações para que o 

cuidado seja ofertado com qualidade e integralidade, considerando que no escopo do 

Componente QMNC o respeito deve fazer parte das relações entre os sujeitos envolvidos no 

cuidado, para implicar efetivamente no estado de saúde do indivíduo e da coletividade 

(RENFREW et al., 2014). 

No Brasil, são crescentes as críticas de estudos na área acerca da premente mudança 

no cenário de atenção ao parto, frente ao abuso de intervenções, incluindo a operação cesárea, 

a falta de informações e consentimento, a impossibilidade de escolhas pela mulher e a questão 

do parto como um momento patológico (LEAL et al., 2014; SANFELICE et al., 2014; 

DINIZ, 2005). 

Nesse sentido, o modelo de cuidados durante o parto que se vislumbra atualmente 

seria uma atenção centrada na mulher levando em consideração o que desejam e necessitam e 

proporcionando uma base sólida para esta atenção - baseada em evidências científicas, através 

de uma abordagem holística que prima pelos direitos humanos, de modo a reconhecer uma 

experiência de parto positiva (WHO, 2018). 

Experiência de parto positiva é reconhecida como um “desfecho significativo para 

todas as mulheres em trabalho de parto”, que responda ou exceda as crenças e expectativas 

pessoais e socioculturais anteriores das mulheres, incluindo o nascimento de um bebê 

saudável em um ambiente seguro, do ponto de vista clínico e psicológico, apoio contínuo de 
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um acompanhante no nascimento e ser assistida por equipe clínica tecnicamente competente. 

Baseia-se na premissa de que a maioria das mulheres querem um parto fisiológico, com um 

senso de realização pessoal e controle através do envolvimento na tomada de decisões, 

mesmo quando intervenções médicas são necessárias ou desejadas (WHO, 2018:1). 

Entre as 56 recomendações atuais da OMS para os cuidados durante o parto para uma 

experiência de parto positiva, tem-se o Cuidado Materno Respeitoso, cuja recomendação se 

refere aos cuidados organizados e proporcionados a todas as mulheres, de maneira que 

mantenha sua dignidade, privacidade, confidencialidade e a liberdade de maus-tratos, 

permitindo uma escolha informada e apoio contínuo durante o parto e nascimento (WHO, 

2018). 

Nesta pesquisa, o consentimento por escrito da mulher para realização de 

procedimentos atingiu 57,8%, com a maternidade 4 apresentando registro inferior a 10%, 

enquanto na maternidade 3 observou-se 97% de registros de consentimento. A 

heterogeneidade desses cenários quanto ao registro de consentimento para procedimentos, 

especialmente os testes rápidos para HIV e sífilis, pelo seu caráter compulsório, leva-nos à 

reflexão da necessária valorização dos registros institucionais e da possibilidade de realização 

de procedimentos sem o devido consentimento da mulher ou sem registro que o represente. 

Entende-se que o indicador proposto sofre uma fragilidade para ser monitorado, mas 

enseja uma reflexão dos profissionais e do seu processo de trabalho, que desconsidera os 

registros de consentimento, e da gestão dos serviços para fomentar esses registros e, 

deliberadamente, essa prática na realidade das maternidades. 

Por outro lado, quanto ao consentimento, recomenda-se que mulheres em trabalho de 

parto devem ser tratadas com respeito, ter acesso às informações baseadas em evidências e 

serem incluídas na tomada de decisões (CONITEC, 2016). 

Consentimento por escrito anterior ao procedimento/exame é uma prática consolidada 

apenas em umas das quatro maternidades pesquisadas e quase ausente em outra. Este dado 

implica na necessidade de ampliação desta prática na realidade cearense. 

Destarte, a adoção de um segundo indicador, acerca do consentimento, para monitorar 

a qualidade do cuidado visou reconhecer se ocorreu permissão pedida antes de exames ou 

procedimentos realizados no cuidado à mulher, evidenciando-se adequação global desse 

indicador de qualidade, adequado nas maternidades 2 e 4 e ofertado para cerca de metade das 

mulheres das maternidades 1 e 3.  

Ademais, elegemos também a busca da permissão antes de dois procedimentos 

rotineiros na prática assistencial nas maternidades, cujas respostas das participantes desta 
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pesquisa evidenciam que a adoção de escolhas informadas antes de administração de 

ocitocina endovenosa ou episiotomia ocorreram, em média, para metade das mulheres que 

sofreram essas intervenções, cuja adequação por maternidade ocorreu apenas na maternidade 

4 (permissão antes de ocitocina EV) e na maternidade 2(permissão antes de episiotomia), com 

piores indicadores na maternidade 1 nos dois aspectos.  

Revisão sistemática qualitativa e síntese temática de experiências femininas de 

indução do parto, com artigos publicados entre 2010 e 2018, concluíram que é necessário 

fornecer informações oportunas de boa qualidade e apoiar a autoeficácia das mulheres para 

serem envolvidas na tomada de decisões em torno da indução do parto, causando benefícios 

ao facilitar um senso de propriedade ou controle do parto. Assim, como apoio compassivo de 

outras pessoas e profissionais de saúde, em um ambiente confortável, privado e seguro deve 

estar disponível para todas as mulheres (COATES et al., 2019). 

Com efeito, há algum tempo alguns estudos apontam que o envolvimento da mulher 

na tomada de decisão, compartilhada entre cuidador e paciente, são importantes na satisfação 

das mulheres fazendo-as expressar emoções mais positivas (HODNETT, 2002; LAVENDER; 

STEPHEN; WALKINSHAW, 1999; VANDEVUSSE, 1999). 

No Brasil, procedimentos como a episiotomia são realizados sem o consentimento da 

paciente, que não tem informações dos riscos, efeitos adversos ou necessidade de realização 

da intervenção, numa incongruência com diretrizes da Medicina Baseada em Evidências 

(REDE PARTO DO PRINCÍPIO, 2012). 

Entretanto, atenta-se que o princípio de consentimento informado não é novo, sendo 

defendido desde o século 19 nos Estados Unidos. Consiste no direito de cada pessoa, em 

particular mulheres, para ter sua dignidade respeitada, que um toque de terceiro que não tiver 

sido permitido é considerando ato de agressão ou transgressão (UNITED STATES 

SUPREME COURT, 1891), e, no Brasil, a Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal, 

recomenda entre os cuidados durante o trabalho de parto, no domínio da comunicação, a 

solicitação de permissão à mulher antes de qualquer procedimento e observações e não na 

tecnologia ou na documentação (CONITEC, 2016). 

No Brasil, a Resolução nº 2.232, de 17 de julho de 2019, dispõe sobre a recusa 

terapêutica como um direito do paciente a ser respeitado pelo médico, desde que os riscos as 

consequências previsíveis de sua decisão sejam devidamente informados. Quanto à recusa 

terapêutica manifestada por gestante esta deve ser analisada na perspectiva do binômio 

mãe/feto, considerando que a vontade da mãe não caracterize abuso de direito dela em relação 

ao feto (CFM, 2019). 
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Com efeito, reflete-se sobre a importância desse direito e sobre a ressalva deste 

dispositivo legal, reconhecendo-se que essa exceção - a depender da distância com um 

modelo de cuidados centrado na mulher - pode estimular intervenções que a mulher não 

deseja durante o parto, entre os quais a episiotomia e a manobra de Kristeller. 

Considerando que a decisão compartilhada entre os envolvidos na assistência ao parto 

ainda é um tema pouco discutido no Brasil, a escolha informada nas ações de saúde é um 

direito da mulher e vis-à-vis os profissionais de saúde devem, ética e legalmente, 

proporcionar-lhes informações claras e completas sobre o cuidados e tratamentos, 

oportunizando participar das decisões com base nas informações recebidas (SODRÉ, 

MERIGHI, BONADIO, 2012). 

A Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal, recomenda que mulheres em 

trabalho de parto devem ser tratadas com respeito, ter acesso às informações baseadas em 

evidências e serem incluídas na tomada de decisões, exigindo dos profissionais qualificação e 

consciência da importância da sua atitude, do tom de voz e das próprias palavras usadas, bem 

como a forma como os cuidados são prestados, visando estabelecer uma relação de intimidade 

com as mulheres, questionando sobre desejos e expectativas (BRASIL, 2016). 

Estudo de caso em 23 hospitais privados realizado em 2017/2018 com 4800 mulheres, 

mediante intervenção de melhoria da qualidade denominada Protocolo Parto Adequado 

(PPA) - baseada em quatro componentes: governança, participação de mulheres e famílias 

(capacitação de mulheres e famílias para que elas participem ativamente de todo o processo 

de gravidez, parto e dos cuidados pós-parto), reorganização de cuidados e monitoramento, - 

demonstrou uma redução na taxa de cesáreas de 2,5% e entre os resultados o aumento de 

escolhas informadas para as mulheres (TORRES et al., 2018). 

Destarte, as intervenções desnecessárias poderiam ser reduzidas mediante clareza nas 

informações repassadas para as mulheres, por meio do consentimento informado, fomentando 

autonomia e poder de decisão, inclusive quanto ao direito de recusar intervenções clínicas 

(WHO, 2014). A OMS enfatiza ainda a necessidade de identificar, documentar e pesquisar 

serviços de saúde que oferecem cuidados maternos respeitosos, que promovem a participação 

das mulheres e comunidades e que implementaram processos para monitorar e melhorar 

continuamente a assistência obstétrica respeitosa (WHO, 2014). 

Estudo com 132 mulheres suecas, acerca das percepções das gestantes sobre o parto, 

evidenciou uma ambiguidade das mulheres antes do nascimento, expressando o desejo de 

permanecer no controle e, ao mesmo tempo, renúncia de sua autonomia confiando o parceiro 

e a enfermeira com a tomada de decisões sobre seus próprios corpos. O que pode parecer 
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paradoxal é o fato das mulheres terem o controle dos seus corpos e com grandes expectativas 

tanto no parceiro como na enfermeira/obstetriz, tornando-se dependentes da presença e apoio 

do parceiro, do apoio prático e emocional da enfermeiras/obstetriz e da sua informação e 

interpretação no processo de nascimento (WESTERGREN et al., 2019). 

Nesse escopo, valorizar a capacidade das mulheres de decidir, caso desejem, ou de 

compartilhar a decisão com alguém de sua confiança ou com o profissional, estimular a 

tomada de decisão informada, respeitar o direito ao próprio corpo e à autonomia, é promover 

o direito à condição de pessoa. 

Nesta pesquisa, 5% das mulheres apresentaram algum relato de maus-tratos no 

parto, sendo a maior proporção na maternidade 4 (9,7%), seguida da maternidade 1 (6,6%), 

ocorrendo notadamente na fase de dilatação, por meio de abuso físico ou verbal, ou ambos. 

Para a consolidação do indicador, levou-se em consideração a inversão do seu registro na 

verificação da adequação proposta, sendo oportuno frisar que a qualidade do cuidado de fato 

existe quando nenhuma mulher ou criança for exposta à situação de violência. Infelizmente, 

ainda se evidenciou esse fato nas maternidades cearenses, representado quase 10% na 

maternidade 4. 

O processo de ampliação de hospitalização dos partos, ocorrido a partir do século XX 

(PASCHE; VILELA; MARTINS, 2010), traduz-se hoje em quase 90% dos partos realizados 

em hospitais (RATTNER, 2009b). Nesse contexto, com a medicalização do parto, o aumento 

do uso de tecnologias e intervenções consideradas desnecessárias, reverberou na necessidade 

de pautar os maus-tratos das mulheres durante o parto nos serviços de saúde, assim como na 

busca de diretrizes de atenção ao parto e nascimento visando qualificar práticas, oferecer 

segurança e apoio necessários à mulher e ao recém-nascido. 

Para as mulheres, o cuidado clínico de boa qualidade e melhor comunicação, 

educação, informação e respeito de seus fornecedores são aspectos essenciais do seu cuidado 

(RENFREW et al, 2014). 

No Brasil, até o início de 2017, a violência obstétrica ainda não se apresentava como 

termo legal, sendo assim, os direitos das gestantes são defendidos indiretamente por leis que 

buscam coibir a violência contra a mulher e garantir o direito ao acesso à saúde de qualidade. 

Dados da ouvidoria do Ministério da Saúde computou que 12,7% das queixas das mulheres 

versavam sobre o tratamento desrespeitoso, incluindo relatos de terem sido mal atendidas, não 

serem ouvidas ou atendidas em suas necessidades e terem sofrido agressões verbais e físicas 

(BRASIL, 2012). 
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No mesmo sentido, a pesquisa “A mulher brasileira nos espaços público e privado”, 

mostrou que 25% das mulheres entrevistadas relataram ter sofrido algum tipo de violência nos 

serviços de saúde durante a atenção ao parto (VENTURINI et al., 2010). 

A violência obstétrica é um fenômeno que vem acontecendo há algumas décadas na 

América Latina (ZANARDO et al., 2017), estando atrelada à falta de informação entre as 

gestantes. O medo de perguntar sobre os processos que irão ser realizados no trabalho de 

parto pode levar as mulheres a aceitar diversas situações incômodas, sem reclamar e se 

conformarem com a exploração de seus corpos por diferentes pessoas (GARCIA; DIAZ; 

ACOSTA, 2013). 

Considerando o crescente reconhecimento do tratamento negligente, abusivo e 

desrespeitoso oferecido às mulheres durante o parto nas unidades de saúde, revisão 

sistemática de métodos mistos desenvolveu uma tipologia baseada nas evidências de maus-

tratos, sendo definidos sete domínios, quais sejam: 1.abuso físico; 2.abuso sexual; 3.abuso 

verbal; 4.estigma e discriminação; 5.falha em atender aos padrões profissionais de 

atendimento; 6.baixa relação entre mulheres e profissionais; e 7.condições e restrições do 

sistema de saúde. Com isso, demonstrou-se que os maus-tratos podem ocorrer na interação 

entre a mulher e o profissional, bem como através de falhas sistêmicas nas unidades de saúde 

e níveis do sistema de saúde (BOHREN et al., 2015). 

Nesta pesquisa, as mulheres relataram abusos físicos e verbais, notadamente antes do 

nascimento. Quanto ao profissional referido pela ocorrências de maus-tratos, 38% atribuem ao 

profissional médico e metade diz não saber que cometeu o ato, situação que nos coloca vis-à-

vis com a possibilidade do profissional não ter se apresentado, não sendo reconhecido em 

termos de identidade e/ou função, ou pelo receio das mulheres de, ao identificar a categoria 

profissional, sofrerem algum tipo de retaliação na assistência materna e neonatal, uma vez que 

ainda estavam nas dependências da instituição, constituindo um viés nesse indicador. 

Renfrew et al. (2014) salientam que é necessário um debate importante dentro da 

comunidade de saúde materna e neonatal sobre a implementação da obstetrícia no contexto do 

trabalho interprofissional eficaz, incluindo enfermeiras obstetras/obstetrizes, médicos 

obstetras, médicos de família, neonatologistas, agentes comunitários de saúde e enfermeiras. 

Considera-se que sem a mudança do modelo de atenção médico-centrado para um 

modelo de cuidado obstétrico centrado na mulher, como propõe a Rede Cegonha brasileira e 

vários pesquisadores, a perspectiva de continuidade de cenários com maus-tratos pode ser um 

importante aspecto a ser enfrentado, contrário à qualificação da assistência. 
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Quanto à convergência das instituição com as necessidades religiosas e culturais 

das mulheres, esta avaliação evidenciou um potente indicador de qualidade do cuidado, que 

globalmente e nas maternidades 2, 3 e 4, foi superior a 90% e na maternidade 1 foi de 86,8%.  

Recomenda-se que serviços obstétricos sejam 'culturalmente apropriados' para 

melhorar a saúde materna e do recém-nascido, fundamentado em estudos que mostraram que 

as intervenções para fornecer cuidados maternos culturalmente adequados melhoraram 

amplamente o uso de cuidados de maternidade qualificados (OMS, 2018). 

Revisão sistemática para examinar evidências sobre os efeitos de intervenções para 

fornecer cuidados de maternidade culturalmente apropriados para grupos etno-linguísticos ou 

religiosos sobre o uso de cuidados qualificados antes, durante e após o nascimento, 

evidenciou em 14 intervenções a inclusão de estratégias específicas, como seleção de 

profissionais que compartilharam antecedentes culturais e/ou linguísticos com 

usuários; emprego de intermediários culturais ou intérpretes; treinamento de pessoal para 

melhorar a consciência cultural; incorporação de práticas locais de parto na prestação de 

serviços; adaptação do ambiente físico ou social (por exemplo, equipar a sala de parto com 

uma corda e bancada para parto vertical ou incluir a família na sala durante o nascimento); e 

uso de abordagens participativas (WHO, 2015c).  

Outra revisão sistemática acerca de cuidados culturalmente adequados evidenciou, 

entre facilitadores e barreiras à sua implementação, quatro temas principais, envolvendo 

acessibilidade, participação da comunidade, cuidado respeitoso e centrado na pessoa, e coesão 

entre os serviços de maternidade ao longo da continuidade dos cuidados, desde a gravidez até 

o nascimento (JONES; LATTOF; COSTA, 2017). 

 Serviços culturalmente apropriados, ou prestação de cuidados que levem em conta as 

preferências e aspirações dos indivíduos e as culturas de suas comunidades são um 

componente importante da qualidade do atendimento (TUNÇALP et al., 2015). 

Nesta avaliação as mulheres informaram que tiveram cuidados pelos quais 

precisaram pagar representaram 1% dos achados, estando ausente esse achado na 

maternidade 2 e 4. Novamente, esclarecemos o contexto público dos serviços avaliados, cuja 

cobrança pecuniária foi atribuída ao pagamento de ultrassonografia, sobretudo na maternidade 

1, e cuja execução as mulheres acreditam que impossibilitaria o acesso ao serviço em questão, 

em consonância com a perspectiva original do indicador – ter cuidados recusados por falta de 

capacidade de pagar.  

A despeito, alerta-se que o serviço público deve se estruturar em rede regionalizada de 

saúde, mediante a integração dos serviços dos entes federativos, sob o modelo técnico-
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sanitário de organização dos serviços de menor ao de maior complexidade tecnológica, com a 

atenção primária como porta principal e ordenadora do sistema regional. Atenta-se, entre 

outras ponderações, que o setor privado não pode atuar em atividade privativa do poder 

público, bem como serviços de complementaridade da rede SUS conta com remuneração pré-

estabelecida em tabela; sujeição aos regulamentos do SUS; e integração ao SUS organizado 

em níveis de complexidade crescente (SANTOS, 2015). 

Conquanto não se pôde estabelecer a verificação desse indicador junto às instituições, 

podendo ser fato comum na realidade nas maternidades ou um fato isolado de uma prática 

profissional dissonante do perfil da instituição, no qual se acredita tratar. 

Não obstante, Renfrew et al. (2014) discorrem que o planejamento futuro dos sistemas 

de assistência materna e neonatal pode se beneficiar do uso da estrutura de qualidade no 

planejamento do desenvolvimento da força de trabalho e da alocação de recursos. 

Os achados da pesquisa Nascer no Brasil acerca da identificação de fatores associados 

à satisfação das mulheres na inter-relação profissional-usuária durante o parto, apontaram que 

a mulher atendida nas regiões mais desenvolvidas com fonte de pagamento privado 

possibilitou maior grau de satisfação e melhor relacionamento com os profissionais, ferindo 

os princípios de equidade na assistência à saúde. Nessa direção, em alguns serviços públicos 

de saúde no Brasil observa-se uma cultura discriminatória, sobretudo para mulheres com 

baixa renda e escolaridade, julgadas com redução na capacidade de entendimento e autonomia 

para tomada de decisão acerca das práticas no parto (D’ORSI et al., 2014). 

O framework QMNC descreve valores, filosofia e funcionalidade do sistema de saúde 

necessários para entregar cuidados maternos e neonatais de alta qualidade, considerando-se 

que o aumento bruto da cobertura dos serviços à população, por si só não garante um 

atendimento de alta qualidade ou uma redução da morbidade e mortalidade materna e 

neonatal, implicando na necessidade de políticas que abordem melhorias na cobertura e na 

qualidade ao mesmo tempo, uma vez que ambos são igualmente importantes, revelando-se 

assim o conceito de cobertura efetiva (RENFREW et al., 2014). 

Reclamações sobre o respeito e a preservação da dignidade só estiveram presentes 

em 3,7% dos achados, estando ausente nas maternidades 2 e 3, afetando 5% das mulheres na 

maternidade 2 e 9% das mulheres na maternidade 4. Ressalta-se o caráter reverso desse 

indicador na mensuração de um cuidado de qualidade, e como tal, sua prevalência deveria ser 

inexistente.  

Embora não esteja no elenco de indicadores da OMS, conhecer a percepção da mulher 

quanto à privacidade oferecida nos parece fundamental.  
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Na definição do QMNC, foram consideradas as percepções das mulheres sobre suas 

experiências, tidas como importantes para elas mesmas, ao mesmo tempo que sistemas de 

saúde que não satisfizerem às suas necessidades são considerados menos propensos de acesso 

e de possível rejeição. Para as mulheres, o cuidado clínico de boa qualidade e melhor 

comunicação, educação, informação e respeito de seus fornecedores são aspectos essenciais 

do seu cuidado e a combinação destes fatores é necessária para manter a segurança dela e do 

seu recém-nascido (RENFREW et al., 2014). 

Pondera-se que o descaso e o desrespeito com as gestantes na assistência ao parto, 

sejam no setor público ou no setor privado de saúde, tem ganhado repercussão na imprensa e 

nas redes sociais frente aos relatos de mulheres que se sentiram violentadas. Com efeito, 

tratamento desrespeitoso, o mal atendimento, ausência de escuta das necessidades e agressões 

verbais e físicas figuram entre os tipos de maus-tratos (ZANARDO et al., 2017). Nesse 

sentido, a disponibilização de canais para reclamação e a escuta qualificada das mulheres 

sinaliza para o compromisso dos serviços com o bem-estar das mulheres e a busca com a 

qualidade das práticas nos cenários de atenção obstétrica.  

Com efeito, pouco mais de um terço das mulheres desta pesquisa conheciam a 

existência e localização de uma caixa de reclamações, com prevalência similar nas 

maternidades 1 e 2. Enquanto 55% das mulheres na maternidade 2 referiram conhecer um 

veículo de reclamação, apenas 12% das mulheres na maternidade 4 o expressaram. 

Com base em um modelo de assistência ao parto centrado na mulher, acolhendo de 

forma respeitosa a parturiente e sua família, com protocolo visando orientar a sociedade civil 

e equipes de saúde da atenção primária, secundária e terciária do Estado do Ceará sobre as 

atuais práticas para que se ofereça uma assistência adequada ao parto, recomenda-se a criação 

de um mecanismo de Ouvidoria acessível à população (CEARÁ, 2018). 

Almeida et al. (2018) realizaram estudo no Distrito Federal com vistas a avaliar a 

ouvidoria ativa em saúde como ferramenta de avaliação da qualidade da atenção ao parto e 

nascimento, com 1.007 puérperas. Das entrevistadas, 9,2% relataram que foram mal atendidas 

ou não foram atendidas/ouvidas em suas necessidades e 11,9% relataram que passaram por 

situações desrespeitosas. Em contrapartida, 94,8% das mulheres consideraram o acolhimento 

e a cordialidade recebidos na maternidade como bons ou ótimos. 

No escopo das decisões compartilhadas sobre práticas de saúde, 60% das mulheres 

desta pesquisa avaliativa referiram que se sentiam adequadamente informadas pela equipe 

de saúde em relação às decisões tomadas sobre seus cuidados. Metade das instituições teve 

esse indicador adequado (maternidades 2 e 3), enquanto na maternidade 1 essa percepção 
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ocorreu para 51,3% das mulheres, na maternidade 4 foi tida como presente para 41,8% das 

mulheres. 

As diretrizes clínicas baseadas em evidências fornecem uma ferramenta adequada de 

consulta para os profissionais na sua atividade diária, por envolver avaliação sistemática e 

sintetização da informação científica disponível, constituindo potentes aliadas na tomada de 

decisões, cujas habilidades e experiência clínica do profissional devem estar associadas às 

expectativas e necessidades das mulheres e suas famílias, para uma assistência focada na 

qualidade (CONITEC, 2016). 

Reflete-se que um modelo de continuidade do cuidado pode potencializar processos 

decisórios ainda na atenção ao longo da gestação. Destarte, pesquisa realizada por Domingues 

et al. (2014) com objetivo de reconstituir o processo de decisão pelo tipo de parto e descrever 

os fatores referidos pelas mulheres para a preferência do tipo de parto, evidenciou que, no 

final da gestação um terço das mulheres já havia decidido pela realização de uma cesariana e 

para um quarto ainda não havia decisão quanto ao tipo de parto. Ademais, a informação sobre 

os tipos de parto foi pouco relatada, independente da via de parto, evidenciando-se pouca 

importância da informação para o processo de decisão das mulheres brasileiras. 

Conquanto, estudos internacionais demonstram que a informação é fator de grande 

relevância para a participação das gestantes nos processos decisórios e na satisfação com o 

parto (KINGDON et al., 2009; SANDALL et al, 2016)). E nesse sentido, a atuação 

profissional durante a gestação tem muita importância, pois suas opiniões influenciam a 

percepção das mulheres ao longo do processo de gestação, parto e puerpério, sobretudo na 

decisão da via de parto (OSIS et al., 2001; SALDALL et al., 2016). 

Em revisão sistemática da Biblioteca Cochrane, objetivando comparar os modelos de 

continuidade de cuidados liderados por enfermeiras obstetras/obstetrizes, regulamentadas com 

outros modelos de cuidados, mostrou que as experiências de atendimento relatadas pelas 

mulheres, nos estudos originais, incluem satisfação com informações, conselhos, explicações, 

local do parto e preparação para o parto e nascimento, bem como percepções de escolha para 

alívio da dor e avaliações do comportamento das enfermeiras obstetras/obstetrizes 

(SANDALL et al., 2016). 

Na revisão de metassíntese de estudos qualitativos acerca das opiniões e experiências 

das mulheres que embasou a construção do framework QMNC, evidenciou-se a inter-relação 

entre os diferentes componentes da qualidade de cuidado descritos nessa estrutura, consoantes 

aos relatos das mulheres que consideraram informações e educação essenciais e oportunas 

para aprender por elas mesmas sobre o que elas precisavam saber, levando à compreensão da 
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organização dos serviços para que elas pudessem acessá-los em um momento oportuno, com 

respeito, confiança profissional e cuidado individualizado às suas necessidades (RENFREW 

et al., 2014).  

Com efeito, a prestação de uma boa comunicação está no centro das recentes 

orientações internacionais e nacionais para a melhoria dos resultados do nascimento 

(SANDALL et al., 2016; RENFREW et al., 2014; WHO, 2018). 

Acerca das mulheres que receberam atendimento na unidade de saúde que estavam 

cientes de que tinham o direito de aceitar ou recusar o tratamento, observou-se 

inadequação do contexto global (57,2%) e adequação apenas na maternidade 2 (78%) e 

variações entre 51,4% e 63,2% nas outras três maternidades (p<0,001; Fisher), com 

proporções atingindo mais da metade das mulheres desta avaliação. 

No framework QMNC, o componente Categorias Práticas compreende cinco 

subcategorias, sendo as três primeiras de apoio e prevenção e contemplam todas as mulheres e 

lactentes, e as duas últimas dirigidas às mulheres e RNs que apresentam complicações. Já o 

componente Organização do cuidado pauta-se na avaliação, acessibilidade, aceitabilidade 

(grifo nosso), serviços de boa qualidade, recursos adequados, recursos humanos competentes, 

continuidade, serviços integrados entre unidade de saúde e a comunidade (RENFREW et al., 

2014. 

Tudo o que cerca a relação humana – sentimentos, emoções e julgamentos, 

estabelecida na assistência ao parto entre a mulher e o médico, acaba por influenciar esta 

relação, com uma aceitação maior de pacientes que se apresentam bem informadas, com boa 

relação com a equipe e que demandam menos assistência. Entretanto, há menor aceitação de 

mulheres que questionam, recusam e contestam autoridade médica ou rotinas institucionais – 

consideradas inconvenientes, as quais repercutem no respeito e autonomia do profissional. 

Observa-se que a autonomia e a tomada de decisão compartilhada, é tida pelos médicos como 

direito de escolha de toda mulher, para além da teoria, o bom desfecho para a mãe e o bebê é 

o fundamento frente a divergência de opinião, com prevalência do respeito à autoridade 

médica (SENS; STAMM, 2019). 

Observa-se que na tentativa de diminuir a relação desigual entre mulheres e 

profissionais por vezes essa é interpretada por estes como uma forma reversa de autoritarismo 

e irresponsabilidade por parte das mulheres, sendo um recurso discursivo que as colocam no 

papel de irresponsáveis, e que por isso não devem ter direito à escolha. Nota-se a 

sobrevalorização do feto e a crença de que em nome da possibilidade de escolha as mulheres 

colocariam a vida de seus bebês em risco, havendo ainda uma dificuldade de muitos 
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profissionais de entender e traduzir a linguagem de risco e de entender que as melhores 

evidências não tem pautado o protocolos institucionais, mas a conveniência ao processo de 

trabalho médico, adequadas a racionalidades e práticas socialmente construídas e aceitas. Vis 

à vis, na maioria das vezes as mulheres estão em situação fisiológica de parto o que permite 

diálogo e tomada conjunta de decisão, e essa possibilidade de autonomia e escolha é negada 

diante de o parto ser entendido como um evento iminentemente arriscado e imprevisível, 

numa situação limite entre vida e morte (ANDREZZO, 2016). 

Em relação ao padrão SUPORTE EMOCIONAL esta pesquisa avaliou quatro 

indicadores, observando-se que dois indicadores apresentaram adequação quanto à qualidade 

do cuidado, quais sejam: 1. Acompanhantes de escolha da mulher; e 2. Satisfação quanto as 

orientações dadas ao acompanhante.  

Segundo os relatos das mulheres, ter um acompanhante de sua escolha durante o 

trabalho de parto e nascimento foi o aspecto mais fortalecido na avaliação global das 

instituições quanto ao suporte emocional, haja vista a consonância com os aspectos legais no 

Brasil, atingindo em todas as instituições patamares superiores a 95%. Consubstancialmente, 

encontrou-se 100% na maternidade 2 e 99,4% na maternidade 3, demonstrando-se que os 

achados desta pesquisa são superiores aos de estudos nacionais. 

Na pesquisa Nascer no Brasil, 21% das mulheres tiveram um acompanhante de sua 

escolha durante o parto normal (LEAL et al., 2014), com clara evolução desse indicador 

desde então, pois na pesquisa Rede Cegonha, 83,1% referiram ter tido esse direito garantido 

(LEAL et al., 2019), consonantes com nossos achados de melhoria desse cuidado.  

No Brasil, desde 2005, a Lei nº 11.108 garante às parturientes o direito a presença de 

acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do SUS, 

incluindo rede própria ou conveniada (BRASIL, 2005). Apesar disso, muitas mulheres ainda 

são privadas desse direito, conforme evidenciamos neste estudo e em outras na pesquisa 

nacional Rede Cegonha, em que aproximadamente 15% das mulheres do setor público 

vivenciaram o esses momentos sozinhas, afastadas de pessoas de sua escolha que poderem 

proporcionar apoio emocional (LEAL et al., 2019) 

Apesar dos benefícios conhecidos do apoio contínuo no parto, a prática ainda não é 

rotineira em todos os momentos e ambientes de maternidade, e as opiniões e experiências das 

mulheres podem não ser consideradas (LUNDA; MINNIE; BENADE, 2018). 

 Em pesquisas qualitativas, as mulheres referem que o acompanhante fornece 

segurança e o apoio emocional necessário, por palavras e gestos de carinho e conforto 

(PERDOMINNI; BONILHA, 2011), havendo relatos de que o apoio do acompanhante, 



150 

 

  

associado a boas práticas como o banho e a movimentação, torna-se um fator capaz de reduzir 

a dor e a duração do trabalho de parto (BRÜGGEMANN, 2013). 

A prática de suporte contínuo do trabalho de parto está entre as práticas efetivas que 

contribui para a qualidade do cuidado em obstetrícia na perspectiva de Promoção de 

processos normais e prevenção de complicações do QMNC (RENFREW et al., 2014). 

Entende-se por suporte ou apoio continuo a presença de um acompanhante, doula ou 

alguém de seu convívio, no trabalho de parto, parto e pós-parto, de escolha da mulher 

(TELES, 2015). Ressalta-se que a presença desse acompanhante, seja alguém de sua 

confiança, fato este recomendado pela OMS para garantia de uma experiência positiva de 

parto (BRÜGGEMANN; OSIS; PARPINELLI, 2007), recomendando-se o acompanhamento 

da mulher durante o trabalho e nascimento pela pessoa de sua escolha (WHO, 2018). 

Frente à indissociabilidade entre as subcategorias das Categorias Práticas do QMNC, 

corrobora-se com as diretrizes nacionais, nos cuidados gerais durante o trabalho de parto, ao 

salientar que para estabelecer comunicação com a mulher os profissionais devem mostrar à 

mulher e aos seus acompanhantes como ajudar e assegurar-lhe o que ela pode fazer em 

qualquer momento e quantas vezes quiser. Para tanto, recomenda-se, antes do parto informar 

as mulheres sobre a necessidade de escolha de um acompanhante pela mulher para o apoio 

durante o parto, e este acompanhante deve receber as informações importantes no mesmo 

momento que a mulher (CONITEC, 2016). Por outro lado, práticas e políticas institucionais 

nem sempre apoiam a presença do acompanhante durante o trabalho de parto. 

Embora nossos achados demonstrem abertura para a presença do acompanhante, a 

observância à permanência em todos os momentos do partos evidenciou uma redução de 

11,6% no acesso à permanecer em todos os momentos do parto, tendo-se a maternidade 1 

como principal instituição para constribuir com a redução no acesso, pois houve diminuição 

de 55,4% em comparação com o indicador referente a ter um acompanhante de sua escolha. 

Essa redução foi menos percebida nas outras três materniodades, com variação de 1% a 5%. 

Revisão sistemática da Cochrane, realizada em 2013, mostrou que o acompanhante de 

escolha no nascimento aumenta a probabilidade de nascimentos vaginais, reduz, portanto, a 

necessidade de cesarianas ou vácuo-extração durante o parto vaginal, allém de reduzir 

necessidade de usar analgésicos durante o trabalho de parto, a duração do trabalho de parto e 

melhora a satisfação das mulheres com os cuidados, assim como melhora os índices de apgar 

dos recém-nascidos e revela ausência de sentimentos negativos sobre experiências de parto 

(BOHREN et al., 2017). 
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Outra revisão da Cochrane, realizada em 2013, para determinar os fatores que afetam 

a implementação da inserção do acompanhante de escolha, teve como resultados que 

mulheres e suas famílias agradeceram a presença contínua de uma pessoa para fornecer apoio 

durante o parto e que os profissionais de saúde estavam preocupados com o papel do 

acompanhante e com possíveis interferências nas práticas profissionais, nos custos, na 

organização do atendimento e nas restrições relacionadas às instalações, estas tidas como 

barreiras de implementação. Concluiu-se que é necessário entender as atitudes dos 

profissionais e sensibilizá-los, assim como a gestão das unidades se comprometa com a 

mudança da política assistencial, incluindo a alocação de espaço físico apropriado que 

respeite a privacidade das mulheres (KABAKIAN-KHASHOLIAN1; PORTELA, 2017). 

Embora se reconheça a validade da preocupação dos profissionais com o papel do 

acompanhante, algumas estratégias educativas podem ser utilizadas para reduzir possíveis 

interferências, desde a preparação para o parto ainda no pré-natal até a utilização de 

tecnologias educativas, como manuais e vídeos, entre outros, com essa finalidade. 

Em corroboração, estudo piloto de ensaio clínico randomizado (ECR) com objetivo de 

avaliar a eficácia de um manual educativo na instrumentalização do acompanhante para 

prestar apoio à parturiente e verificar a sua influência na satisfação do acompanhante e da 

mulher com o processo de parto vaginal, realizado com acompanhantes e puérperas, concluiu 

que a tecnologia utilizada foi eficaz na instrumentalização do acompanhante, contribuindo 

para ações de apoio à parturiente e repercutiu na satisfação do acompanhante e da mulher com 

o processo de parto (TELES et al., 2017).  

Nesta pesquisa, todas as maternidades apresentaram adequação quanto à satisfação 

das puérperas com as orientações dadas ao acompanhante sobre o seu papel durante o 

trabalho de parto, evidenciando ser esta uma potente ação educativa para a boa prática de 

oferecer suporte continuo à parturiente nessas maternidades cearenses. 

Ressalta-se que a preparação para o parto deve começar durante o período pré-natal, 

educando e esclarecendo as mulheres sobre o processo de parto e sobre os serviços acessíveis 

ao parto, para que as mulheres possam tomar decisões informadas, e para que seus 

acompanhantes possam fornecer alívio e segurança, pelo caráter contínuo desse apoio. 

(LUNDA, MINNIE; BENADE, 2018). 

Não obstante, Renfrew et al. (2016) salientam que as mulheres precisam ter voz e 

destacam alguns exemplos nacionais muito positivos envolvidos em mudanças políticas, 

incluindo Brasil, Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido, para identificar maneiras de envolver 

de forma consistente e eficaz as mulheres e quem defende essas causas no planejamento e nas 
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decisões políticas em níveis global e nacional, particularmente em culturas onde as mulheres 

são de baixo status social. 

O apoio contínuo de uma pessoa que está presente apenas para fornecer apoio, mesmo 

não sendo membro de rede de apoio social da mulher, mas tendo experiência no fornecimento 

de apoio durante o trabalho de parto ou pelo menos uma quantidade modesta de treinamento 

(como uma doula), parece benéfico. Ademais, em comparação entre não ter acompanhante 

durante o trabalho de parto e ter o apoio de um membro da família ou amigo escolhido, esta 

última opção parece aumentar a satisfação das mulheres com sua experiência de parto 

(BOHREN et al., 2017). 

Segundo a Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal, no que tange ao apoio 

físico e emocional, as mulheres devem ter acompanhantes de sua escolha durante o trabalho 

de parto e parto, não invalidando o apoio dado por pessoal de fora da rede social da mulher 

(CONITEC, 2016). Destarte, a presença do acompanhante no momento do trabalho de parto é 

importante e pode contribuir para autonomia e empoderamento dessas mulheres, ao propiciar 

que elas possam decidir sobre essa presença neste momento marcante da vida cujos 

significados retratem uma experiência positiva. 

Outro aspecto de qualidade no padrão Suporte Emocional envolve as mulheres que 

tiveram partos em posição de sua escolha, sendo uma ocorrência presente para mais de dois 

terços das mulheres desta pesquisa avaliativa, revelando sua inadequação, globalmente. 

Contudo, este indicador foi adequado nas maternidades 2 e 4, com grande desvalorização 

dessa prática de cuidado na maternidade 1(30,3%). 

Na assistência humanizada, recomenda-se à mulher a liberdade de escolha de posição 

no trabalho de parto, entretanto, no Brasil, a posição de litotomia continua sendo utilizada no 

período expulsivo pela maioria das parturientes (LEAL et al., 2014), com melhoria desse 

indicador entre a Pesquisa Nascer (91%) e a Rede Cegonha (62%) (LEAL et al., 2019).  

Houve redução significativa no uso da litotomia e aumento expressivo na adoção das 

posições verticalizadas, justificada pela maior participação das enfermeiras obstetras em 

intervenção educativa, com maior adesão dessas profissionais em orientar as mulheres quanto 

às diferentes posições no parto e possibilitar sua livre escolha (CÔRTES et al, 2018). 

Estudo mostra que quando as mulheres adotam posições verticais, os benefícios físicos 

e psicológicos incluem menor duração do trabalho de parto, menos intervenções e dor severa 

e maior satisfação com o parto (PRIDDIS, DAHLEN, SCHMIED, 2012). 

A adoção de posições verticalizadas para facilitar a progressão do trabalho de parto e o 

conforto materno, e a liberdade de movimentação da parturiente sem impedimentos para 
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deambular e assumir a posição que desejar estão entre as recomendações da OMS e das 

Diretrizes Nacionais (WHO, 2018; CONITEC, 2016). 

Deambular, assumir a posição desejada e participar ativamente do nascimento, sem ser 

privada por uma dor incapacitante são desejos que impulsionam a ciência para técnicas cada 

vez mais peculiares ao contexto obstétrico, visando qualidade do cuidado (CONITEC, 2016). 

Adotar posições verticais na primeira fase do trabalho de parto configura prática efetiva na 

perspectiva de Promoção de processos normais e prevenção de complicações do QMNC, 

promovendo a qualidade do cuidado em obstetrícia (RENFREW et al., 2014). 

Nesta pesquisa, observou-se que apenas 41,9% das mulheres tiveram acesso a 

alimentos e bebidas durante o trabalho de parto, revelando inadequação dessa faceta do 

cuidado à parturiente e revelando uma realidade assistencial que se distancia das evidências 

que invocam a qualidade do cuidado. Todas as maternidades apresentaram inadequação desse 

indicador, ofertado a menos de um terço das mulheres nas maternidades 1 e 4, e a mais da 

metade das mulheres nas maternidades 2 e 3. 

Oferta de líquidos e alimentos gelatinosos estão entre as práticas úteis a serem 

estimuladas durante a assistência no parto normal; enquanto a restrição hídrica e de alimentos 

estão entre as práticas usadas de modo inadequado (WHO, 1996). Assim, recomenda-se a 

ingesta de líquidos e alimentos por via oral durante o trabalho de parto (WHO, 2018). 

Uma vez que as evidências não mostram benefícios ou malefícios, não existe 

justificativa para a restrição de líquidos ou alimentos no trabalho de parto para mulheres com 

baixo risco de complicações. As evidências conflitantes sobre a ingestão de soluções de 

carboidratos indicam que são necessários mais estudos sobre esse tema. Também é importante 

avaliar o ponto de vista das mulheres em qualquer estudo futuro (SINGATA, TRANMER, 

GYTE, 2013). 

Com efeito, o receio e configuração de uma prática ainda comum em muitas 

maternidades brasileiras de se proibir a ingestão de alimentos líquidos ou sólidos no trabalho 

de parto se deve ao medo de aspiração de conteúdo estomacal durante uma anestesia, cujo 

risco está associado à anestesia geral, que é raramente praticada, principalmente em ambientes 

de baixo risco (CONITEC, 2016). 

Segundo a Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal, referente à dieta e 

intervenções para reduzir aspiração gástrica, recomenda-se que mulheres em trabalho de parto 

podem ingerir líquidos, de preferência soluções isotônicas ao invés de somente água; assim 

como àquelas que não estiverem sob efeito de opióides ou não apresentarem fatores de risco 

iminente para anestesia geral podem ingerir uma dieta leve (CONITEC, 2016). 
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Dados da pesquisa Nascer no Brasil revelaram que 23,3% das mulheres puderam 

consumir algum líquido ou alimento durante o trabalho de parto normal (LEAL et al., 2014), 

com aumento dessa boa prática no contexto nacional desde então, uma vez que na pesquisa 

Rede Cegonha, 44,2% das mulheres referiram ter tido acesso a líquidos e alimentos (LEAL et 

al., 2019), havendo convergência desta última com os achados desta pesquisa. 

Considerando que é imprescindível manter uma hidratação e um aporte calórico 

adequado à mulher durante o trabalho de parto, bem como oferecer conforto e bem-estar, as 

instituições de cuidados maternos devem permitir a ingestão de alimentos leves ou fluidos 

durante o trabalho de parto, atendendo às disposições internacionais e nacionais baseadas em 

evidências científicas. 

A assistência obstétrica deve ser pautada no conhecimento clínico e nas habilidades 

com competência interpessoal e cultural do profissional, bem como na preocupação com a 

educação da mulher visando que ela entenda a organização dos serviços de saúde e possa 

acessá-los de uma maneira oportuna e respeitando suas necessidades individuais (RENFREW 

et al., 2014). Contudo, se o acesso a práticas evidentemente eficazes está ceifado para muitas 

mulheres, a qualidade desse cuidado não se consolida plenamente nas maternidades avaliadas, 

estando postas em relevo como mudanças necessárias nesses cenários. 

Consubstancialmente, a experiência do atendimento inclui, primeiramente, 

comunicação eficaz com a mulher - ou sua família, se necessário, e deve-se sentir que ela 

entende o que está acontecendo, o que esperar e conhece os seus direitos. Em segundo lugar, 

ela deve receber cuidados com respeito e dignidade. Em terceiro lugar, ela deve ter acesso ao 

apoio social e emocional de sua escolha (TUNÇALP et al., 2015). Portanto, a junção de todos 

esses elementos é que qualifica a experiência de cuidado, com práticas capazes de promover a 

saúde materna e neonatal, consequentemente. 

Consubstancialmente, é preciso apoiar a prática em evidências científicas com 

protocolos padronizados de cuidados, sobretudo nos indicadores de menor proporção. Assim 

como o trabalhador de saúde deve seguir um modelo de atenção não intervencionista, rever as 

práticas de atendimento à parturiente, considerando as evidências científicas, e respeitar a 

singularidade de cada mulher. 

Quanto ao padrão Recursos Humanos Competentes e Motivados, a presente 

pesquisa avaliou dois indicadores, observando-se que nenhum deles apresentou adequação 

quanto à qualidade do cuidado, quais sejam: 1. Proporção de mulheres em unidade de saúde 

que relataram receber assistência dentro do tempo adequado para sua condição, conforme a 

política da unidade para triagem e tempo de espera; e 2. Proporção de pessoal de parto 
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qualificado na unidade de saúde que recebeu um plano de parto por escrito em implantação 

para a unidade.  

Segundo os relatos das mulheres, assistência dentro do tempo adequado durante a 

admissão na maternidade ocorreu, na avaliação global, para menos de um terço dessas. 

Consubstancialmente, encontrou-se variações de 25% (MAT-1) a 43,6% (MAT-4) entre as 

maternidades, demonstrando-se que esses achados revelam que esse aspecto do cuidado é 

desconsiderado nas instituições, segundo a ótica das mulheres. Seriam necessários estudos 

observacionais para inferir as causas da demora no atendimento inicial da parturiente. 

Considera-se que um dos aspectos fundamentais na assistência ao parto é definir qual 

o momento mais apropriado para se iniciar o cuidado no trabalho de parto, pois caso esta não 

seja iniciada no momento oportuno, podem surgir complicações que não serão detectadas 

nesse período, acarretando resultados desfavoráveis para a mãe e para a criança. Em 

contraponto, início da assistência muito precoce pode implicar em intervenções 

desnecessárias e, por conseguinte, as suas complicações (CONITEC, 2016).  

O acolhimento constitui uma tecnologia para viabilizar o direito ao acesso, 

atendimento e resolutividade em tempo adequado, estando entre as estratégias do SUS para 

qualificar a assistência, fomentar e ampliar relações humanas, democráticas e de solidariedade 

entre profissional-usuário, reconhecidos como sujeitos e participantes ativos no processo de 

produção da saúde. Contudo, a implantação do Acolhimento com Classificação de Risco 

(ACR) articula um movimento de mudança nas instituições, visando, entre outros aspectos: 

atendimento médico, do enfermeiro obstetra ou de obstetriz em tempo oportuno, para 

assistência da usuária de acordo com a gravidade clínica, abolindo a lógica do atendimento 

por ordem de chegada; otimização dos espaços para agilizar o atendimento, seguindo-se os 

referenciais da ambiência; e, informação à mulher e aos familiares/acompanhantes dos tempos 

de espera previstos para atendimento (BRASIL, 2018a). 

Pesquisa com o objetivo de avaliar o funcionamento de um serviço de acolhimento e 

classificação de risco em uma maternidade-escola, em Recife-PE, realizado em 2015 com 377 

usuárias, com utilização do instrumento de indicadores do protocolo de ACR da Rede 

Cegonha, mostrou que o tempo de espera pela classificação de risco foi 21,2 minutos, com 

duração de 5 minutos. Já o tempo de espera segundo prioridade vermelha foi 3,5 minutos, 

sendo a demanda espontânea classificada como prioridade verde (56%), e a insatisfação 

relatada por 60% das usuárias (FIGUEIROA et al., 2017). 

Considerando-se as fases do trabalho de parto, as evidências relacionadas ao momento 

de internação ou início para assistência no trabalho de parto são limitadas mas apontam que 
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retardar a admissão das mulheres para a fase ativa do trabalho de parto reduz intervenções, 

com possível redução de morbidade materna e neonatal. Busca-se orientar o momento 

adequado para a admissão na maternidade, diminuindo-se o tempo entre a internação e o parto 

e, consequentemente, as suas complicações. Atenta-se que o tempo de deslocamento de casa 

para a maternidade deve ser levado em consideração quando se for aconselhar uma mulher 

que está na fase de latência do trabalho de parto (CONITEC, 2016). 

Na perspectiva de Organização do cuidado do QMNC, ter Programas de avaliação do 

parto para adiar a admissão na sala de parto até que o trabalho esteja na fase ativa, são 

práticas efetivas para parturientes e bebês contribuindo para a qualidade do cuidado em 

obstetrícia (RENFREW et al., 2014). 

Nas Diretrizes Nacionais para Assistência no Parto Normal, no momento de admissão 

para assistência do trabalho de parto, recomenda-se incluir na avaliação precoce ou triagem de 

trabalho de parto, em qualquer local de assistência, os seguintes aspectos: Indagar à mulher 

como ela está e sobre os seus desejos, expectativas e preocupações; indagar sobre os 

movimentos da criança, incluindo qualquer mudança desses; oferecer informações sobre o 

que a mulher pode esperar na fase de latência do trabalho de parto e o que fazer se sentir dor; 

oferecer informações sobre o que esperar quando procurar assistência; estabelecer um plano 

de cuidados com a mulher, incluindo orientação de quando e com quem contatar 

posteriormente; e oferecer orientação e apoio para o(s) acompanhante(s) da mulher 

(CONITEC, 2016). 

Quanto ao relato das mulheres de terem um plano de parto na admissão na 

maternidade, somente 11,2% tiveram acesso a esse cuidado ao longo da gestação, onde o pior 

indicador foi encontrado na maternidade 1 (3,9%) e o melhor indicador foi na maternidade 3 

(20,1%). Destas, a implementação do plano de parto foi citada, globalmente, por mais da 

metade das mulheres, referida por um terço das mulheres na MAT-1 e metade na MAT-2, 

sendo o pior desempenho na MAT-4 (16,7%) e o melhor desempenho na maternidade 3 

(69,4%), que contou com maior frequência de daquelas que chegaram com um plano de parto. 

Os planos de parto foram desenvolvidos com a intenção de melhorar a tomada de 

decisão e preparar a mulher para o processo de parto, oferecendo aos profissionais de saúde 

detalhes importantes sobre essas decisões. Assim, por meio do uso de planos de parto, valores 

e escolhas maternas seriam postos em relevo para a escolha de quais práticas e intervenções 

de cuidado gostariam de ter no nascimento, com prévia comunicação desses valores aos seus 

prestadores de cuidados (DEBAETS, 2017).  
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Nesse escopo, o conceito de humanização do trabalho de parto é visibilizado como um 

resgate do acompanhamento do trabalho de parto em consonância à sua fisiologia e oferta de 

suporte emocional contínuo, comungando com o respeito aos desejos da parturiente, por vezes 

espelhados no seu plano de parto, para uma vivência plena desse processo (SANTOS; 

OKAZAKI, 2012). 

O uso de planos de parto é recomendado nacional e internacionalmente, pois estimula 

um processo mais natural do parto e evita procedimentos de intervenção de rotina, como 

amniotomia precoce, episiotomia sistemática e outros (WHO, 1996). Destarte, os planos de 

parto necessitam ser individualizados de acordo com as necessidades e preferências da mulher 

(WHO, 2018). A Diretriz Nacional de Atenção ano Parto Normal recomenda que se a mulher 

tem um plano de parto escrito, o profissional deve ler e discutir com ela esse plano 

(CONITEC, 2016), enquanto protocolo cearense recomenda que se deve estimular e informar 

os benefícios a respeito do parto fisiológico, incluindo a elaboração do plano de parto 

(CEARÁ, 2018). 

Estudo visando conhecer o grau de cumprimento das solicitações que as mulheres 

refletem em seus planos de nascimento e determinar sua influência nos principais resultados 

obstétricos e neonatais, realizado com 178 mulheres, demonstrou que, ao comparar o grau de 

cumprimento do plano de parto com os resultados associados com o tipo de parto, os partos 

vaginais aumentaram à medida que o cumprimento do plano de parto aumentou. Apenas 37% 

das mulheres tiveram o plano de parto cumprido, e o grupo de mulheres cuja adesão ao plano 

de parto foi baixa (≤50%) teve uma taxa de cesariana de 18,8% e piores desfechos neonatais 

no apgar e pH do cordão umbilical. Enquanto a alta adesão ao plano de parto (≥75%) 

representou redução de cesarianas - caiu para 6,1%, com melhores resultados neonatais 

(HIDALGO-LOPEZOSA; SINGATA-MAESTRE; RODRÍGUEZ-BORREGO, 2017) 

Pesquisa realizada com 122 mulheres e 110 profissionais de saúde, em 2012, no 

Canadá, com o objetivo de entender as perspectivas de mulheres, profissionais de saúde e 

acompanhantes em relação ao uso de planos de parto, evidenciou que as mulheres e suas 

acompanhantes consideraram o plano de parto valioso como uma ferramenta de comunicação 

e educação, embora ficassem decepcionadas ou insatisfeitas frente à sua não implementação. 

Dentre as vantagens identificadas para adoção de um plano de parto se incluem controle da 

dor, medidas de conforto (mobilidade), preferências pós-parto (amamentação), atmosfera 

(privacidade) e crenças de nascimento (visões culturais) (ARAGON et al., 2013). 

Não obstante, DeBaets (2017) destaca que um plano de parto pode provocar 

hostilidade por parte dos profissionais, os quais podem desconsiderar os planos e menosprezar 
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as mulheres que os fazem. Nesse sentido, considera que uma abordagem alternativa ao uso de 

planos de parto visando aumentar a participação da mulher e o consentimento informado no 

trabalho de parto está na parceria de nascimento, na qual as mulheres e os profissionais de 

cuidados obstétricos devem dispor de tempo para discutir detalhada e antecipadamente as 

escolhas a serem feitas no parto, de forma a refletir melhor os valores da mulher que está 

parindo (DEBAETS, 2017). 

Pesquisa qualitativa realizada na Inglaterra que objetivou explorar e comparar a 

experiência de enfermeiras obstetras que trabalham em serviços obstétricos liderados por 

enfermeiras obstetras em relação a planos de parto, evidenciou que o tema "plano de parto" 

pode revestir-se de um caráter enganoso e criar falsas expectativas, sendo criticado por 

incentivar a crença de que o nascimento pode ser "planejado", e na visão das enfermeiras 

obstetras estão se padronizando, especialmente aqueles planos influenciados por alguns 

grupos, na rejeição de políticas e procedimentos e pedidos de parto sem intervenção. Algumas 

enfermeiras obstetras percebem a pressão das mulheres e da equipe multidisciplinar que pode 

causar tensões entre as mulheres e os profissionais que as atendem, podendo influenciar 

negativamente a atenção clínica (WELSH; SYMON, 2014). 

Isto posto, acredita-se que as enfermeiras obstetras que têm despertado para uma 

atuação na preparação de gestantes para o parto, podem ser profissionais capazes de impactar 

na adoção e implementação de planos de parto. Mas estudos nessa direção precisam ocorrer 

em diversos cenários para a validade dessa asserção. 

Renfrew et al. (2014) salientam que as características e o efeito das enfermeiras 

obstetras que prestam alguns ou todos os componentes do cuidado foram examinados em 

vários estudos, e, especificamente, sugerem que a enfermeira obstetra tem uma especial 

contribuição a dar para o atendimento de qualidade, identificado no framework QMNC no que 

diz respeito à educação, informação e promoção da saúde; avaliação, triagem e 

planejamento de cuidados; e, promover o processo normal e prevenção de complicações no 

contexto de cuidado respeitoso que é adaptado às necessidades e trabalha para reforçar as 

capacidades das mulheres. 

A despeito, um trabalho interprofissional é essencial para o cuidado materno e 

neonatal eficaz e de alta qualidade e isso requer relações inter-profissionais respeitosas e com 

boa comunicação. Embora haja exemplos de relacionamentos funcionando bem, isso pode ser 

muito problemático (KIRKUP, 2015) e, inevitavelmente, podem não representar um 

entendimento ampliado da contribuição da obstetrícia para a qualidade do cuidado e da 

stisfação materna. 



159 

 

  

 

8.3 Adequação da qualidade do cuidado obstétrico e neonatal e sua relação com a 

satisfação das mulheres 

 

A satisfação das mulheres após o parto apresenta estreita relação com as expectativas 

que elas possuem, e se são cumpridas no processo de parto, o que nem sempre retrata a 

qualidade da assistência prestada (ARAGON et al., 2013; D’ORSI et al., 2014), sendo 

necessário compreender que a satisfação perpassa uma visão subjetiva e influenciada por 

dimensões culturais, sociais e econômicas. 

Considerando-se que a assistência obstétrica deve ser centrada nas necessidades da 

mulher e que a satisfação com o atendimento constitui uma medida indireta de avaliação da 

qualidade dos serviços de saúde, uma forma de apontar os atributos exigidos para uma 

atenção ao parto ancorada nos direitos dos usuários do sistema de saúde seria identificar 

preditoras de satisfação (D’ORSI et al., 2014). 

Pesquisa qualitativa com o objetivo de compreender a satisfação da mulher na 

experiência do parto normal, realizada em 2017, em um município do interior de São Paulo, 

com 20 mulheres satisfeitas com o parir, demonstrou que o tema central “Parto normal como 

encontro consigo” e suas unidades temáticas (Decisão pelo parto normal; Parto com suporte 

acolhedor; Violências: nem tudo são flores) retratavam a satisfação no parto normal, 

correlacionada com efetivação do desejo de parir, suporte acolhedor de doulas/profissionais 

de saúde e presença de acompanhante/familiares nesse processo. Revelou ainda partos 

marcados por vivências invasivas, impositivas e não acolhedoras, concluindo-se que o 

empoderamento favorecido e sentido pela mulher na vivência do parto normal requer 

investimentos para efetivar transformações socioculturais (SILVA et al., 2018). 

Nesta avaliação, a adequação da qualidade do cuidado obstétrico e neonatal foi 

evidenciada estimando-se a relação da adequação das práticas por padrão e pelas 

maternidades com a satisfação das mulheres nas cinco dimensões correspondentes aos 

padrões de qualidade do cuidado. 

Inicialmente, a satisfação apresentada em todas as dimensões analisadas evidenciou 

uma maior satisfação com os profissionais de saúde e menor satisfação com o respeito e a 

privacidade, que foi conferida pelas mulheres durante os cuidados na maternidade. 

Evidenciou-se ainda que em quatro das cinco dimensões de satisfação (Informações; respeito 

e privacidade; apoio emocional; e, cuidados profissionais) a maternidade 1 teve menor 

satisfação das mulheres. Já na dimensão de satisfação Cuidados no parto, a maternidade 4 
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teve o pior desempenho. Por outro lado, a maternidade 2 obteve maior satisfação das 

mulheres em todas as cinco dimensões avaliadas. 

Não obstante, a impossibilidade de inferir se houve dificuldade da mulher de 

estabelecer insatisfação, confere a possibilidade de novos estudos nessa direção de avaliação. 

Entretanto, o nascimento saudável como desfecho, as possíveis insatisfações podem sofrer 

influência de ter seu filho bem e consigo e, com isso, perder sua importância no contexto 

global de percepção do cuidado. Não obstante, tentou-se reduzir esse viés estabelecendo-se no 

roteiro de entrevista momentos distintos para as questões referentes à satisfação, após os 

blocos de questões relacionadas à cada período do parto. 

Destarte, avaliações da satisfação materna, medindo diferentes componentes da 

experiência do nascimento, incluindo-se informações recebidas, assessoramento, explicações, 

local do parto, preparação para o parto e nascimento e dor, e percepção da escolha do método 

de alívio da dor e da avaliação do comportamento do profissional que a assiste, demonstrou 

que a satisfação parece ser maior em modelos orientados por enfermeira obstetra/obstetriz. 

Portanto, a Diretriz Nacional de Atenção no Parto Normal recomenda que os gestores de 

saúde proporcionem condições para a implementação do modelo de assistência que inclua a 

enfermeira obstetra e obstetriz na assistência ao parto de baixo risco, por apresentar vantagens 

em relação à redução de intervenções e maior satisfação das mulheres (CONITEC, 2016). 

Em corroboração, três estudos com 3.075 mulheres identificaram que aquelas que 

recebiam acompanhamento eram mais satisfeitas com a continuidade dos cuidados que 

aquelas do grupo de controle utilizado nos estudos (KHAN-NEELOFUR et al., 1998). 

Por outro lado, alguns profissionais e organizações profissionais concentram sua 

atenção (talvez compreensivelmente) em seu próprio contexto e paisagens. O resultado é que 

os desenvolvimentos podem ser isolados. Para alcançar a mudança em todo o sistema é 

necessário melhorar a qualidade do atendimento a mulheres, RNs e famílias, trabalhando-se 

por meio de fronteiras interdisciplinares e intersetoriais (RENFREW, 2016). 

Neste escopo, observa-se que a enfermeira obstetra é uma profissional de liderança 

para a mulher e evidências científicas demonstram que mulheres expostas a modelos de 

continuidade de cuidados por essas profissionais estiveram menos propensas a ter analgesia 

regional, episiotomia, e instrumentalização do nascimento, assim como ter um parto 

prematuro e perda fetal antes de 24 semanas. Por outro lado, eram mais propensas a ter o 

parto vaginal espontâneo e assistência ao parto por uma enfermeira obstetra conhecida 

(RENFREW et al., 2014; SANDALL et al., 2016). 
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É oportuno salientar que as instituições avaliadas são unidades de referência 

macrorregional no Ceará e constituem-se maternidades-escola com inserção de alunos de 

cursos da saúde, sobretudo medicina e enfermagem. No entanto, esse fato pode ser um fator 

que pode afetar a percepção e a qualidade do cuidado às mulheres de forma a interferir na 

garantia de privacidade durante o processo de parto, a depender do quantitativo de alunos 

inseridos concomitante na assistência. 

Quanto à adequação das práticas por padrão e pelas maternidades e sua relação com 

a satisfação das mulheres, nesta avaliação houve associação entre “Categorias Práticas”, 

“Respeito e preservação da dignidade” e “Suporte emocional” com a satisfação das mulheres 

na dimensão correspondente de cada padrão, tomando-se como referência a maternidade 1 

que apresentava dimensões com menores índices de satisfação (maior que 76% em todos). 

Assim, controlando-se a maternidade, a adequação nas Práticas de rotina mostrou-se 

uma preditora para a satisfação das mulheres com os cuidados ofertados com quatro vezes 

mais chance global de ocorrer, sem no entanto apresentar associação entre as maternidades. 

Esta análise foi similar quanto ao suporte emocional adequado e o respeito e privacidade 

como preditores para a satisfação da mulher, com quatro e três vezes, respectivamente, mais 

chance global de ocorrer. Contudo, não houve associação entre a satisfação e as maternidades. 

Em semelhança aos achados desta pesquisa, estudo realizado com 310 mulheres, que 

avaliou a filosofia de uma maternidade a partir da satisfação das mulheres com o atendimento 

recebido na admissão obstétrica, no trabalho de parto e no puerpério, demonstrou que a 

satisfação esteve associada com aspectos envolvidos na qualidade do cuidado recebido, tidos 

como preditores desta satisfação, como apoio emocional e informações recebidas dos 

profissionais, em todos os momentos do parto. Não obstante, a parcialidade desses aspectos 

influenciou na chance de insatisfação das mulheres (BRÜGGEMMAN et al., 2011). 

Ademais, desse mesmo estudo, inferiu-se que outros fatores influenciam na satisfação 

das mulheres quanto aos profissionais que as assistem, como se apresentarem, estarem 

capacitados e demonstrarem interesse em atender logo na admissão, respeitar a privacidade 

durante o parto e ter tempo suficiente no internamento para ter suas dúvidas sanadas, de modo 

a sentir-se preparada para voltar para casa (BRÜGGEMMAN et al., 2011). 

Consubstancialmente, é necessário distinguir o conteúdo da assistência e a 

organização dos serviços, assim como quem presta a assistência, os valores e a filosofia 

daqueles que cuidam e os resultados relacionados a cada um desses fatores. Quando isso é 

feito, fica claro o valor da obstetrícia, assim como a necessidade de enfermeiras obstetras - 

educadas, licenciadas, regulamentadas (no Brasil, enfermeiras obstetras e obstetrizes), 
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integradas aos sistemas de saúde e trabalhando em equipes interdisciplinares (RENFREW et 

al., 2014). 

Dados da pesquisa Nascer no Brasil objetivando identificar fatores associados à 

satisfação das mulheres no que se refere à relação que estabelecem com os profissionais de 

saúde durante o parto e identificar como esses fatores influenciam a satisfação geral dessas 

mulheres com a assistências no parto, demonstrou que avaliação satisfatória do tempo de 

espera, respeito, privacidade, clareza nas explicações, tempo disponível para fazer perguntas e 

participação nas decisões, foram todos fatores independentes se associou à maior satisfação 

geral com o atendimento ao parto (D’ORSI et al., 2014). 

Os achados desta pesquisa evidenciam que há maior chance de satisfação das mulheres 

diante de cuidados qualificados, com três vezes mais chance de satisfação com o apoio 

emocional e quatro vezes mais chance de satisfação com o respeito e a privacidade, e, dessa 

direção, Renfrew et al. (2014) destaca que respeito e compaixão são tidos como elementos 

essenciais de um sistema seguro e de alta qualidade, juntamente com cuidados qualificados e 

o uso adequado de soluções técnicas quando necessário. 

Por outro lado, embora minoria nos dados desta pesquisa, a insatisfação é uma 

vertente que precisa ser explorada em novos estudos, sobretudo pela possibilidade de estar 

associada com aspectos a serem superados na atenção obstétrica, que podem envolver 

cenários de maus-tratos, discriminação, características socioculturais, intervenções 

desnecessárias, ausência de informações, entre outras. 

Alguns estudos apontam a presença de discriminação social na assistência ao parto e 

que pode culminar em maior violência e em maior insatisfação das mulheres, sobretudo 

pardas com o atendimento, independentemente do nível de instrução (LEAL et al., 2014; 

D’ORSI et al., 2014), expondo a importância de discutir a questão da variável raça/cor, 

especificamente, frente às suas implicações para e nos serviços de saúde (D’ORSI et al., 

2014). 

Concebe-se que o cuidado obstétrico e neonatal é multifocal, mas enseja ofertar 

cuidados de qualidade em todos os momentos da assistência, reconhecendo a individualidade 

da mulher e de experimentação da gestação, parto e puerpério, seja reconhecendo preferências 

e influências culturais ou identificando necessidades de cuidado que culminam em práticas 

baseadas em evidência científica para desfechos favoráveis maternos e neonatais e 

significados positivos na experiência do parto. 
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9 CONCLUSÃO 

 

 

Quanto ao pressuposto desta tese, evidenciou-se que as práticas de cuidado materno e 

neonatal em mulheres que tiveram partos normais, em maternidades de referência da Rede 

Cegonha no estado do Ceará, apresentam uma heterogeneidade quando à adequação dos 

indicadores nos Padrões de Qualidade estabelecidos, implicando em indicadores isolados de 

adequação em alguns cenários e na impossibilidade em sua completude de estabelecer tal 

asserção. 

Dessa forma, refuta-se a tese de que as práticas de cuidado materno e neonatal em 

mulheres que tiveram partos normais, em maternidades de referência da Rede Cegonha, estão 

condizentes com Padrões de Qualidade estabelecidos pela OMS, em consonância à mudança 

de paradigma proposta com a Rede Cegonha brasileira. Entretanto, quanto ao suporte 

emocional, evidenciou-se adequação global desse padrão de cuidado. 

Conquanto, face aos achados em todos os padrões de qualidade do cuidados avaliados, 

a realização de práticas/intervenções com uso de protocolos padronizados, utilizando 

indicadores de qualidade, parece-nos fundamental para a melhoria da assistência obstétrica e 

neonatal. 

A presente pesquisa alcançou os objetivos propostos uma vez que procedeu-se a 

avaliação das práticas de assistência obstétrica e neonatal em maternidades habilitadas pela 

Rede Cegonha Cearense quanto à qualidade do cuidado, e para tanto, caracterizou  as 

puérperas quanto ao perfil sociodemográfico e obstétrico, identificou-se práticas obstétricas e 

neonatais realizadas em mulheres que tiveram parto normal, avaliou-se a adequabilidade das 

práticas de cuidado obstétrico e neonatal com base nas medidas de qualidade estabelecidas 

pela OMS, e verificou a relação dos padrões de qualidade do cuidado obstétrico e neonatal em 

mulheres que tiveram parto normal com a satisfação da mulher. 

Na análise isolada dos indicadores, dentre os 37 indicadores avaliados, 16 indicadores 

apresentaram adequação em relação à qualidade obstétrico e neonatal. Destes, oito 

demonstraram aspectos mais fortalecidos globalmente, quais sejam: ocitocina na prevenção da 

HPP; oferta de opções para alívio da dor; amamentação na primeira hora; alimentação 

exclusiva com leite materno até a alta; permissão antes de exame ou procedimento; respeito às 

necessidades religiosas e culturais; acompanhante de escolha da mulher; e satisfação com as 

orientações oferecidas ao acompanhante.  
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Na comparação entre as maternidades, nos padrões de qualidade do cuidado, houve 

significância estatística em 28 dos 37 itens avaliados, sendo observado de forma global que 

apenas o padrão Suporte Emocional alcançou a qualidade do cuidado esperada. 

Mesmo considerando a inadequação evidenciada nos outros padrões, a maternidade 3 

apresentou a melhor proporção global em todos os padrões avaliados, enquanto a maternidade 

1 trouxe um quadro preocupante, pela pior proporção global em todos os padrões.  

Singularmente, a análise isolada das maternidades apresentou um quadro distinto em 

relação ao número de indicadores de processo adequados, que foram seis na maternidade 1, 

16 na maternidade 2, 11 na maternidade 3 e nove na maternidade 4. Dessa forma tornou-se 

possível concluir que a qualidade do cuidado obstétrico e neonatal apresenta complexidade e 

requer interconexão entre os indicadores propostos para a mensuração da qualidade em 

questão. 

Padrões que tiveram mais adequação demonstraram influenciar na satisfação das 

mulheres com os cuidados recebidos. Não obstante, a heterogeneidade que marcou as práticas 

de cuidados nas maternidades não nos permitiu apontar qual maternidade apresenta mais 

qualidade, mas oportunizou inferir quais práticas estão fortalecidas, precisam ser 

redirecionadas ou abolidas, assim como entender que padrão de cuidado apresenta mais 

indicadores adequados e livres de intervenções desnecessárias. 

No padrão Práticas no cuidado de rotina, as práticas mais fortalecidas nas quatro 

maternidades envolvem oferta de opções para alívio da dor; amamentação na primeira hora; e 

alimentação exclusiva com leite materno até a alta. Contudo, ocitocina na prevenção da HPP 

esteve adequada nas maternidades 2,3 e 4; aconselhamento para amamentação e apoio de um 

profissional de saúde esteve adequada nas maternidades 2 e 3; e uso de partograma e contato 

pele a pele na primeira hora foi uma prática adequada apenas na maternidade 2. 

Monitoramento dos SSVV; registro de exame de urina em mulheres com alteração de 

PA; aconselhamento sobre espaçamento de nascimentos e métodos de planejamento familiar, 

foram práticas inadequadas evidenciadas nas quatro maternidades, revelando as fragilidades 

das instituições e a necessidade de planos de intervenção local para melhoria dessas ações. 

Não obstante, foram mensuradas intervenções como episiotomia, tricotomia, enema 

que, embora demonstrem, em sua maioria, baixas proporções em relação aos estudos 

nacionais, ainda estão presentes nas maternidades, estando episiotomia e tricotomia mais 

presentes na maternidade 1, indução do trabalho de parto na maternidade 3 e enema na 

maternidade 2.  
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Diante desse contexto, conclui-se ainda que é premente a necessidade de instituir e/ou 

fortalecer a realização das boas práticas de atenção ao parto e nascimento, dada a ausência e a 

baixa frequência de algumas práticas recomendadas por dispositivos nacionais e 

internacionais, com consequente redução de práticas desaconselhadas e excesso de 

intervenções, de modo a oferecer uma assistência qualificada numa perspectiva de cuidado 

centrado na mulher. 

No padrão Comunicação efetiva, a heterogeneidade foi mais substancial, com práticas 

mais fortalecidas isoladamente em cada maternidade envolvendo habilidades de comunicação 

dos profissionais na maternidade 3; completude do partograma na maternidade 1; e, 

apresentação da equipe bom conhecimento da história e dos cuidados das mulheres na 

maternidade 2. 

Sobremaneira, as mulheres não reconheceram em nenhuma maternidade a 

oportunidade de discutir dúvidas e preocupações, assim como não reconheceram que 

receberam informações adequadas sobre elementos antes da alta. Por outro lado, é importante 

destacar que este último indicador agrega vários elementos e pode subestimar a composição 

conjunta desses aspectos, demonstrando as fragilidades das instituições na comunicação com 

a mulher e sua família e com o registro do parto, como o uso completo do partograma. 

Quanto ao padrão Respeito e preservação da dignidade no cuidado obstétrico e 

neonatal, a variância entre as instituições avaliadas implica na necessidade de padronização 

dos serviços prestados nesses aspectos e de capacitação dos profissionais para essa dimensão, 

que traz fortes implicações para a prática, sobretudo pelos maus tratos que possam existir 

durante o trabalho de parto e nascimento, como evidenciamos em nossos achados.  

Nesse sentido, quanto ao padrão Suporte emocional à mulher e sua família é preciso 

apoiar a práticas que já contam com evidências científicas robustas, como o apoio contínuo, 

mediante protocolos padronizados de cuidado, atentando-se, sobretudo, aos indicadores de 

menor proporção. Variações nos indicadores de qualidade entre as instituições requerem 

padronização na rede de cuidados obstétrica para fortalecer presença do acompanhante, 

melhoria na oferta alimentar e hídrica às parturientes, e autonomia da mulher na posição do 

parto e qualificação dos profissionais para potencializar cuidados baseados em evidências. 

Com efeito, considerando decisão e autonomia materna, destacou-se a posição adotada 

no parto, quando as posições verticais e laterais foram adotadas por dois terços das mulheres 

entrevistadas, contrariando tendências de pesquisas nacionais em que a litotomia é prevalente. 

No padrão Recursos humanos competentes e motivados os indicadores revelam 

aspectos a serem fortalecidos em todas as instituições, envolvendo a assistência dentro do 
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tempo adequado na admissão e a adoção de plano de parto, este último relacionado com a 

preparação para o parto como uma ação pré-natalista que ainda precisa ser desenvolvida nas 

unidades que as mulheres cearenses dispõem dessa assistência. 

Os indicadores evidenciados revelam seu contributo para rever práticas sem amparo 

científico no contexto regional e estadual, na busca de melhoria da qualidade no cuidado 

obstétrico, contribuindo para evitar complicações e minimizando intervenções desnecessárias. 

Assim, este estudo traz contribuições loco-regional e estadual e poderá ser utilizado como 

fonte de informação sobre os acertos e as falhas na assistência prestada à mulher em trabalho 

de parto. 

Quanto à adequação dos padrões de qualidade do cuidado obstétrico e neonatal e a 

relação com satisfação das mulheres pode-se inferir que a adequabilidade das práticas 

verificou-se correlação da satisfação da mulher quanto à QC e a adequabilidade das práticas 

de cuidado em três padrões avaliados, com a satisfação das mulheres com os cuidados durante 

o parto, com o respeito e a privacidade, e com o apoio emocional. 

Nesta pesquisa avaliativa foram identificadas limitações que envolveram o fato de ser 

realizado em uma única região do país e com puérperas assistidas em maternidades de 

referência regional na realidade cearense - embora possam ser obtidos achados similares na 

replicação metodológica em outras regiões e maternidades, - e da literatura insuficiente sobre 

o recente referencial teórico adotado nesta pesquisa ainda ser pouco explorado por outros 

estudos. 

Ainda como limitação, acrescenta-se que alguns indicadores são subestimados, 

implicando na agregação de várias práticas para a consolidação de algumas ações correlatas, 

gerando uma representação muito genérica de alguns indicadores. Interpretou-se que 

apresentariam melhor avaliação quando vistos isoladamente. Ademais, o fato desta pesquisa 

avaliativa ter sido desenvolvida apenas com as puérperas, não envolvendo outros atores 

determinantes como profissionais e gestores, demanda pesquisas futuras nessa direção. 

Esta pesquisa avaliativa sugere que a qualidade do cuidado materno e neonatal, nas 

maternidades pesquisadas, reflete um cenário de mudança do modelo médico-centrado para 

um modelo que valoriza, em muitos aspectos, o cuidado centrado na mulher, mas, 

contraditoriamente, ainda revela que práticas inadequadas ocorrem nesses cenários e ensejam 

uma reflexão sobre os avanços necessários no modelo assistencial cearense, sobretudo em 

duas das quatro maternidades avaliadas. 
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APÊNDICE A - FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO 
 

Data: da Entrevista: ____/____/201_     

Número da Entrevista: 

Número do Prontuário: 

1. Maternidade: (       )  [1-MEAC-Fortaleza; 2-HMSVP-Barbalha; 3-SCMS-
Sobral; 4-HMJMJ-Quixadá] 

Entrevistador: 

IDENTIFICAÇÃO 

NOME: 

INICIAIS 

DATA DE NASCIMENTO 

Contatos: Telefone:                                                 

                 E-mail: 

2. Puérpera: (       ) [1- Risco Habitual; 2-Alto Risco]. (se Risco Habitual, 
passe à questão 4) 

3. Se alto risco, qual complicação atual (pelo prontuário): (        ) 
[1-Síndromes hemorrágicas; 2-Síndromes hipertensivas; 3-Distócias;      
 4-outros]. Qual? 

DADOS SÓCIO DEMOGRÁFICOS 

4. IDADE:             [em anos completos]                                                                

5. VIVE COM COMPANHEIRO? (         ) [1-Sim; 2-Não] 

6. ESCOLARIDADE: (                               ) em anos de estudos completos                         
[Analfabeto=0 anos; Ens. Fund. Completo= 9 anos; Ens. Médio Completo 
=12 anos; Ens. Superior Completo= Adicionar o nº de anos do curso]  

7. RAÇA/ETNIA AUTORREFERIDA: (    )  
[1-branca; 2-preta; 3-parda; 4-amarela; 5-indígena]                                                                                                        

8. MUNICIPIO DE RESIDÊNCIA: 

9. MUNICIPIO DE PROCEDÊNCIA:    

10. HOSPITAL MAIS PRÓXIMO: 

11. TIPO DE OCUPAÇÃO:   

12. TIPO DE ATIVIDADE LABORAL: (       ) [1-FORMAL; 2-INFORMAL] 

13. RECEBE ALGUM BENEFÍCIO DO GOVERNO: (    ) [1-Sim 2-Não]        
      Qual (is): 

14. RENDA FAMILIAR TOTAL: (___________________ reais)   
[1-De 1 a ≤ 2 salários mínimos; 2- > 2 a ≤ 4 salários mínimos; 3- > 4 a ≤ 6 
salários mínimos; 4- mais de 6 salários mínimos]                             

15. QUANTAS PESSOAS DEPENDEM DESSA RENDA? (               ) 

16. COM QUEM MORA: (         )  
[1-sozinha; 2-companheiro; 3-com familiares 4-com companheiro e filhos; 4-
Pessoa em situação de rua; 5-outros]             

17. Nº DE PESSOAS NO DOMICÍLIO: (        ) ou (      ) NSA (não se aplica)         

18. TIPO DE MORADIA: (        )  
[1-própria; 2-alugada; 3-cedida; 4-NSA]]                     

19. NÚMERO DE CÔMODOS NA CASA:                          

20. RELIGIÃO:                                                                            

21. DROGAS: (           ) [1- Fumo; 2-álcool; 3-Ilícitas 4-NSA] 

22 – PADRÃO DE CONSUMO DE BEBIDA ALCOOLICA: (        ) 
        [1-USO; 2-Abuso (uso nocivo); 3-Dependência; 4-NSA] 
USO = Consumo de álcool em baixas doses e cercado das precauções 
necessárias para a prevenção de acidentes;  
ABUSO = padrão de uso de substâncias de abuso que causem danos à 
saúde física ou mental;  
DEPENDÊNCIA = Padrão de consumo constante e descontrolado, uma 
relação disfuncional entre um indivíduo e seu modo de consumir uma 
determinada substância psicotrópica, visando principalmente a aliviar 
sintomas de mal-estar e desconforto físico e mental, conhecidos por 
síndrome de abstinência. (OMS, 1993) 

DADOS DECARACTERIZAÇÃO GINECO-OBSTÉTRICA 

23. *GESTA (      )  PARA (     )  ABORTO (    )                                                                                     

24. *PARTOS VAGINAIS: 

25. CESARIANAS: 

26. *PARTO INSTRUMENTAL:(    ) 
[1-FÓRCEPS; 2-VÁCUO EXTRAÇÃO; 3-NSA] 

27. Nº DE FILHOS VIVOS:             Se primípara, pule para item 35 

28. DATA DO PARTO ANTERIOR AO ATUAL: (      ) ou (       ) NSA 

29. VIA DO PARTO ANTERIOR AO ATUAL: (      ) 
[1-Abdominal; 2-Vaginal; 2.1-Instrumental] 

30. VIA DE PARTOS ANTERIORES: P1(    );P2(     );P3(     );P4(    );P5(      ).  
[1-Abdominal; 2-Vaginal) 

31. COMPLICAÇÕES NAS GESTAÇÕES ANTERIORES: (      )  
[1-Sim; 2-Não]. (Em caso, negativo, pule p/item 33). 

32. QUAIS COMPLICAÇÕES NAS GESTAÇÕES ANTERIORES: (        ) 
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[1-Pre-eclâmpsia; 2-Diabetes gestacional; 3-Placenta prévia; 4-Ameaça de 
aborto; 5-Polidrâmnio; 6-Oligodrâmnio; 7-Outras ________________) 

33. AMAMENTOU EXCLUSIVAMENTE OS OUTROS FILHOS? 
(     ) [1-Sim; 2-Não]. 

34. QUANTO TEMPO AMAMENTOU O ÚLTIMO FILHO: (         ) [em meses] 

35. ANTECEDENTES MÓRBIDOS PESSOAIS: (           ) 
[1-Hipertensão arterial crônica; 2-DM; 3-Cardiopatias; 4-Doenças 
autoimunes; 5-Asma brônquica; 6-Epilepsia; 7-HIV; 8-Nefropatias; 9-
Depressão; 10-Hemopatias; 11-Câncer; 12-Alterações genéticas. 

36. MEDICAÇÕES EM USO: 
 

DADOS DO PRÉ-NATAL (PN) 
(Obter junto ao Cartão da Gestante) 

37. PESO:                  Kg 

38. ALTURA:                   cm 

39. CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL NA ÚLTIMA CONSULTA 
DE PN (IMC)                      Kg/m2 

40. Nº DE CONSULTAS DE PN REALIZADAS: (         )                                                                                       

41. TIPO DE ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL: (     ) 
[1-SUS; 2-Convênio; 3-Particular; 4-Filantrópica]          

42. IDADE GESTACIONAL NO INÍCIO DO PRÉ-NATAL: 
43. FOI IMUNIZADA NA GESTAÇÃO: (     ) [1-Sim; 2-Não] Qual: 

44. REALIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA HIV NA GESTAÇÃO: (     )  
[1-Sim; 2-Não] 

45. REALIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS NA GESTAÇÃO: (     ) 
[1-Sim; 2-Não] 

46. APRESENTOU COMPLICAÇÕES NA GRAVIDEZ? (    ) [1-Sim; 2-Não]. 
(Em caso negativo, passe ao item 48). 

47. QUAIS COMPLICAÇÕES ESTIVERAM PRESENTES NA GRAVIDEZ? 
 

48. PROFISSIONAL QUE FEZ O PRÉ-NATAL: (      ) 
[1-médico; 2-enfermeiro; 3-ambos[ 

DADOS DA ADMISSÃO NA MATERNIDADE 
(obter junto ao prontuário) 

49. IDADE GESTACIONAL NA ADMISSÃO PARA O PARTO: (    ) em 
semanas             

50. DILATAÇÃO NA ADMISSÃO: (      ) [1-Sim; 2-Não] 

51. SITUAÇÃO DE DILATAÇÃO NA ADMISSÃO: ( _______) em centímetros 

52. MEMBRANA INTEGRA NA ADMISSÃO: (      ) [1-Sim; 2-Não] 
      (Em caso positivo, passe ao item 54) 

53. TEMPO DE BOLSA ROTA: 

54. CONTRAÇÕES NA ADMISSÃO: (      )  [1-Sim; 2-Não] 

55. PRESENÇA DE INFECÇÃO: (     ) [1-Sim; 2-Não] Qual: 

DADOS DO RECÉM-NASCIDO 
(obter junto ao prontuário) 

56. PESO AO NASCER: 

57. ESTATURA: 

58. SEXO: (       ) [1-Feminino; 2-Masculino] 

59 PERÍMETRO CEFÁLICO (PC): 

60. PERÍMETRO TORÁCICO (PT): 

61. APGAR: (       ) 1-1º minuto;  (      ) 2 - 5º minuto 

62. O RN PRECISOU DE SUPORTE VENTILÁRIO APÓS O NASCIMENTO: 
(      ) [1-Sim; 2-Não]. Especifique: 

63. O RN PRECISOU DE REANIMAÇÃO APÓS O NASCIMENTO? (      ) 
[1-Sim; 2-Não]. 

64. O RN PRECISOU SER TRANSFERIDO PARA OUTRA INSTITUIÇÃO DE 
SAÚDE: (     ) [1-Sim; 2-Não] . Motivo:  

DADOS DO PARTO 
(obter junto ao prontuário) 

65. DATA DO PARTO:                                                      

66. HORA DO PARTO:                                              

67. Nº DE DIAS DE INTERNAÇÃO: 

68. TIPO DE TRABALHO DE PARTO: (      )  
[1-Espontâneo; 2- Induzido (misoprostol, ocitocina)] 

69. PARTO INSTRUMENTAL?  (      ) 
[1-Fórceps; 2-Vácuo extração; 3-NSA (Não se aplica)] 

70. PARTO EM POSIÇÃO NÃO HORIZONTAL: (      ) [1-Sim; 2-Não] 

71. TIPO DE LACERAÇÃO VAGINAL / PERINEAL?  (     )  
[1-Primeiro grau; 2-Segundo Grau; 3-Terceiro Grau; 4-Quarto grau; 5-Não; 6-
sem registro] 

72. PROFISSIONAL QUE ASSISTIU O PARTO: (      ) 
[1-MÉDICO; 2-ENFERMEIRO] 

73. TIPO DE POSIÇÃO ADOTADA NO PERÍODO EXPULSIVO?   (       ) 
[1-Deitada; 2-Semi-deitadaa/semi-sentada; 3-Cócoras; 4-Lateral; 5-
Litotomia/Ginecológica; 6-Outra] 
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APÊNDICE B - FORMULÁRIO DE ENTREVISTA COM AS PUÉRPERAS 
 

Data: da Entrevista: ____/____/201_  Entrevistador: 

NOME DA PUÉRPERA:  Número da Entrevista: 

Hora de Início: Hora de encerramento: 

*As questões devem ser iniciadas com uma expressão de tratamento adequado (Ex: a senhora; a senhorita; ou você, se oportuno) 
**Informar que as questões dizem respeito aos cuidados realizados neste serviço, referente a este parto.  

QUESTÕES DISTRIBUÍDAS PELAS FASES CLÍNICAS DO TRABALHO DE PARTO 

 ANTES DO PARTO 

1. Foi chamada pelo seu nome pelos profissionais que cuidaram da senhora?                          1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

2. Foram ofertados líquidos e alimentos durante seu trabalho de parto?                                    1- Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

3. Tipo de alimentos que consumiu?                                                                                            1-Líquido, 2-Pastoso, 3-Sólidos 

4. Teve tricotomia (retirada dos pêlos genitais) realizada pelas profissionais da maternidade?  1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

5. Foi feito enema (lavagem intestinal) antes do parto?                                                               1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

6. Foi realizado toque vaginal?                                                                                                     1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 
7. Foi realizado toque vaginal de maneira repetida?                                                                    1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

8. Foi pedida alguma permissão antes de exame ou procedimento que a senhora realizou na instituição?  
                                                                                                                       1-Sim,  2-Não, 3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não  6-Não se aplica 

9. Estava ciente de que tinha o direito de aceitar ou recusar o tratamento?     1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 
10. Recebeu “injeção de força” (ocitocina) antes do parto?                                 1-Sim,  2-Não, 3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

11. Foi perguntado se a senhora consentia em tomar essa injeção?                  1-Sim,  2-Não, 3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 6-Não se aplica 

12. Foi oferecido a possibilidade de ter um acompanhante?                               1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

13. Teve um acompanhante?                                                                               1-Sim,  2-Não 

14. O acompanhante foi de sua escolha?                                                            1-Sim,  2-Não. [Se ‘Não’, passe à questão 19] 

15. Quem foi seu acompanhante? 

16. Sexo do acompanhante? 

17. Acompanhante ficou todos os momentos?                                                     1-Sim,  2-Não 
18. Sobre TER UM ACOMPANHANTE, ficou satisfeita com o serviço desta maternidade?  

                                                                                                                        1-Sim,  2-Não, 3-Não sei , 4-Acho que sim, 5-Acho que não, 6-Não se aplica 
19. Chegou ao serviço com um plano de parto? [Lista onde se relaciona tudo que a gestante gostaria, ou não, que acontecesse em seu parto]  

                                                                                                                        1-Sim,  2-Não. [Se ‘Não’, passe à questão 21] 

20. Se sim, o plano de parto foi implementado?                                                   1-Sim,  2-Não,  3-Não se aplica 

21. A senhora teve oportunidade de discutir suas preocupações e preferências acerca do parto?  
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                                                                                                                        1-Sim,  2-Não, 3-Não sei ,4-Acho que sim, 5-Acho que não 

22. ANTES DO PARTO, a senhora passou por algum tipo de abuso (físico, verbal ou sexual)?    
                                                                                                                                                  1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

23. Se sim, qual tipo?  

24. Foi informada que pode fazer reclamações, sugestões e elogios?                                          1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

25. Sabe da existência do serviço de ouvidoria?                                                                            1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 
26. Fez alguma queixa que foi resolvida?                                                                                      1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

27. Ficou satisfeita com os cuidados ANTES DO NASCIMENTO que recebeu dos profissionais de saúde? 
                                                                                                                                                  1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

 DURANTE O PARTO 

28. O profissional que assistiu seu parto se apresentou?                                                              1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

29. Sentiu que tinham compartilhado decisões sobre o seu parto?                                               1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

30. Foi ofertado algum MÉTODO NÃO MEDICAMENTOSO para aliviar a dor do parto?             1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

QUAIS MÉTODOS foram realizados durante o trabalho de parto: 
31. Livre movimentação ou mudança de posição?                                                                    1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

32. Massagem lombosacral?                                                                                                     1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

33. Hidroterapia (aspersão em banheira)?                                                                                1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

34. Crioterapia (aplicação de calor ou frio)?                                                                              1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

35. Cavalinho?                                                                                                                           1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

36. Acupuntura?                                                                                                                         1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 
37. Escada de ling?                                                                                                                    1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

38. Sabe o que é Doula? [pessoa que assiste o parto, com ou sem formação na saúde, com foco no bem estar da mulher]   1-Sim,  2-Não,   

39. Teve assistência de doula (apoio individualizado)?                                                                  1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

40. Foi utilizado algum MÉTODO MEDICAMENTOSO para aliviar a dor do parto?                      1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

41. Se sim, qual método? 

42. Foi realizada anestesia (analgesia peridural) para aliviar a dor do parto?                                1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

43. O profissional rompeu a bolsa das águas? (amniotomia)                                                          1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 
44. Antes da saída da placenta, foi administrada injeção na coxa ou no braço (ocitocina-IM)?     1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim, 5-Acho que não 

45. DURANTE O PARTO, a senhora passou por algum abuso (físico, verbal ou sexual)?            1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim, 5-Acho que não 

46. Se sim, qual tipo? 

47. Foi atendida por um profissional médico obstetra durante o parto?                                           1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim, 5-Acho que não 

48. Foi atendida por um profissional enfermeiro obstetra durante o parto?                                     1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim, 5-Acho que não 

49. Foi cortada na região genital? (episiotomia)                                                                               1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim, 5-Acho que não 

50. O profissional comunicou que iria cortar a região genital?                              1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não, 6-Não se aplica 

51. Teve uma veia puncionada para receber soro ou medicamentos?                                            1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim, 5-Acho que não 
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52. Durante o parto, foi orientada a fazer força?                                                                              1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim, 5-Acho que não 
53. Durante o parto, um profissional fez pressão sobre sua barriga para “ajudar” o bebê sair? (Manobra de Kristeller)         

                                                                                                                                                  1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim, 5-Acho que não 
54. Durante o parto, foi pedido para respirar forçando o ar contra os lábios fechados e nariz tapado, com força em direção ao ouvido? (Manobra de Valsalva)  

                                                                                                                                                  1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim, 5-Acho que não 

55. A posição do parto foi de sua escolha?                                                                                    1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

56. Foi estimulada a adotar posições verticais durante o parto?                                                    1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

57. Se sim, em qual momento?   

58. Sobre seu parto, suas escolhas e as preferências foram respeitadas?                                    1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim, 5-Acho que não 

59. Na sua percepção, seu parto demorou?                                                                                   1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 
60. Acredita que os profissionais estavam preparados para cuidar do seu parto?                         1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim, 5-Acho que não 

61. A senhora recomendaria o parto nesse serviço?                                                                      1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim, 5-Acho que não 

62. Considera sua experiência de parto positiva?                                                                                                                1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim, 5-Acho que não 

63. Ficou satisfeita com os cuidados que recebeu dos profissionais de saúde DURANTE O PARTO?    
                                                                                                                                                   1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim, 5-Acho que não 

 APÓS O PARTO 

64. Após o nascimento, O recém-nascido foi estimulado a mamar ainda na sala de parto?          1-Sim,  2-Não, 3-Não sei, 4-Acho que sim, 5-Acho que não 

65. Se sim, qual profissional estimulou? 

66. O RN foi amamentado dentro da primeira hora de nascimento?                                              1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim, 5-Acho que não 

67. O bebê (saudável) foi alimentado exclusivamente com leite materno desde o nascimento?   1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim, 5-Acho que não 

68. O bebê foi colocado no seu colo (contato pele a pele) imediatamente após o nascimento?    1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim, 5-Acho que não 

69. O bebê foi mantido em contato pele a pele com a senhora por pelo menos 30 minutos após o parto?   
                                                                                                                                                   1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim, 5-Acho que não 

70. A senhora apresentou problemas de pressão arterial após o parto?                                        1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim, 5-Acho que não 

71. Se sim, qual? 
72. A Sra. apresentou problemas de frequência cardíaca após o parto?                                        1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim, 5-Acho que não 

73. Se sim, qual? 

74. Apresentou hemorragia após o parto?                                                                                      1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim, 5-Acho que não 

75. Apresentou problemas de lóquios após o parto? [odor fétido, placenta retida, infecção]         1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim, 5-Acho que não 

76. Apresentou problemas de amamentação após o parto?                                                           1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim, 5-Acho que não 

77. Se sim, qual? 

78. Teve apoio para resolver problemas na amamentação?                                                          1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

79. APÓS O PARTO, a senhora ou seu bebê passou por algum abuso (físico; verbal; sexual)?  1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 
80. Se sim, qual tipo? 

81. Recusou algum cuidado ou tratamento?                                                                                   1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 
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82. Se sim, qual? 

83. Considera que teve alguma discriminação?                                                                            1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,   5-Acho que não 

84. Se sim, qual? 

85. Acredita que deixou de realizar alguma assistência (negligência)?                                         1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

86. Se sim, qual negligência? 

87. Se sim, qual profissional negligenciou? 

88. Teve suas necessidades religiosas e culturais respeitadas nesta maternidade?                    1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

89. Precisou pagar por algum cuidado ou procedimento?                                                             1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

90. Se sim, por qual procedimento? 

91. Nesse internamento, fez alguma reclamação por falta de respeito com a senhora ou com sua família?    
                                                                                                                                                  1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

92. Sentiu-se satisfeita com a PRIVACIDADE durante o internamento?                                       1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

93. Acredita que recebeu CUIDADOS ADEQUADOS para sua recuperação após o parto?         1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

94. Ficou satisfeita com os CUIDADOS que recebeu dos profissionais de saúde APÓS O PARTO, até este momento?    
                                                                                                                                                  1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

 QUESTÕES ADICIONAIS 

Recebeu ORIENTAÇÕES sobre: 
95. os alimentos que pode ou não consumir?                                                                            1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

96. os métodos de planejamento familiar?                                                                                 1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

97. Espaçamento entre os partos?                                                                                             1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

98. o aleitamento materno exclusivo?                                                                                         1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

99. a manutenção da lactação?                                                                                                  1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 
100. a sua higiene?                                                                                                                       1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

101. a higiene do bebê?                                                                                                                1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

102.  a necessidade de manter o bebê aquecido?                                                                       1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

103.  sobre onde ir em caso de complicações?                                                                            1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 
Essas CARACTERÍSTICAS estiveram presentes NOS PROFISSIONAIS que cuidaram da senhora:  
104. Escutou atentamente e resolveu as suas necessidades?                                                                              1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

105. Fez perguntas e respondeu suas dúvidas?                                                                          1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

106. Verificou se a senhora tinha compreendido a explicação?                                                   1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

107. Ajudou na resolução de problemas?                                                                                     1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

108. Sobre as informações recebidas, ficou satisfeita com o serviço desta maternidade?          1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 

109. Acredita que a equipe que cuidou da senhora conhecia sua história de saúde?                 1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 
110.   Ficou satisfeita com os cuidados que recebeu dos profissionais de saúde até aqui?          1-Sim,  2-Não,  3-Não sei , 4-Acho que sim,  5-Acho que não 
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APÊNDICE C - FORMULÁRIO DOS DADOS DOS PRONTUÁRIOS 
 

Data: da coleta: ____/____/201_      

Número da Entrevista: 

Número do Prontuário: 

Maternidade: (       )  [1-MEAC-Fortaleza; 2-HMSVP-Barbalha; 3-SCMS-Sobral; 4-HMJMJ-Quixadá] 

Nome: 
LEGENDA: Não (N); Sim (S); Não se aplica (NSA); e Sem registro (SR), para dado ausente. 

QUESTÕES DISTRIBUÍDAS PELAS FASES CLÍNICAS DO TRABALHO DE PARTO 
COM BASE NOS REGISTROS 

RESPOSTA 

N S NSA 

1. Registro de consentimento para algum exame ou procedimento no prontuário?    

2. Antes do parto teve PRESSÃO ARTERIAL monitorada?    

3. Antes do parto teve PULSO monitorada?    

4. Antes do parto teve TEMPERATURA monitorada?    

5. Antes do parto teve SANGRAMENTO monitorado?    

6. Antes do parto teve alteração de PRESSÃO ARTERIAL?    

7. Antes do parto teve alteração de PULSO?    

8. Antes do parto teve alteração de TEMPERATURA?    

9. Durante o parto teve PRESSÃO ARTERIAL monitorada?    

10. Durante o parto teve PULSO monitorada?    

11. Durante o parto teve TEMPERATURA monitorada?    

12. Durante o parto teve SANGRAMENTO monitorado?    

13. Durante o parto teve alteração de PRESSÃO ARTERIAL?    

14. Durante o parto teve alteração de PULSO?    

15. Durante o parto teve alteração de TEMPERATURA?    

16. Durante o parto foi realizada ausculta intermitente para avaliação fetal durante o 
parto? [Ausculta intermitente é a avaliação da FCF em intervalos de 15 a 30 
minutos na segunda fase] 

   

17. Durante o trabalho de parto foi administrada ocitocina endovenosa?    

18. Durante o trabalho de parto foi administrado misoprostol?    

19. Foi realizada amniotomia?    

20. Durante o parto foi realizada episiotomia?    

21. O Partograma foi preenchido com todas as informações?    

22. Após o parto teve PRESSÃO ARTERIAL monitorada pelo menos 1 vez em 12 
horas? 

   

23. Após o parto teve PULSO monitorado pelo menos 1 vez em 12 horas?    

24. Após o parto teve TEMPERATURA monitorada pelo menos 1 vez em 12 horas?     

25. Após o parto teve SANGRAMENTO monitorado pelo menos 1 vez em 12 
horas? 

   

26. Após o parto teve lóquios (sangramento fisiológico) monitorados pelo menos 
uma vez? 

   

27. Após o parto teve alteração de PRESSÃO ARTERIAL?    

28. Após o parto teve alteração de PULSO?    

29. Após o parto teve alteração de TEMPERATURA?    

30. Após o parto teve registro de anormalidades no sangramento após o parto?    

31. Teve conduta apropriada diante de alteração na pressão arterial?    

32. Teve conduta apropriada diante de alteração no pulso?    

33. Teve conduta apropriada diante de alteração na temperatura?    

34. Teve conduta apropriada diante de sangramento?    

35. Tem resultado de análise de urina registado em até 12 horas pós-parto, 
mediante alteração de PA? 

   

36. Foi administrado ocitocina IM após o nascimento?    

37. Teve registro de acompanhante da mulher?    

38. Teve registro de BCF após o nascimento?    

39. Teve registro da respiração do recém-nascido?    

40. Teve registro de líquido amniótico claro?    

41. Teve registro de líquido amniótico meconial?    
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APÊNDICE D – CARTA CONVITE AOS JUÍZES 

 

Prezadas (os) colegas, 

 

Estamos desenvolvendo um estudo de doutorado, no Programa de Pós-Graduação 

em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC), intitulado AVALIAÇÃO DAS 

PRÁTICAS OBSTÉTRICAS E NEONATAIS QUANTO À QUALIDADE DO CUIDADO, 

que tem como objetivo geral: avaliar a qualidade do cuidado nas práticas de assistência 

obstétrica e neonatal nas maternidades cearenses da Rede Cegonha. 

Adotamos o referencial teórico o framework Quality Maternal Newborn Care - 

QNMC (RENFREW et al., 2016) para nortear a análise dos dados, a partir da identificação 

dos Padrões de Cuidado Obstétrico e Neonatal, postos em relevo pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS, 2016), mensurando-se os indicadores de processo a serem avaliados nesta 

pesquisa avaliativa. 

Não encontramos na literatura instrumentos específicos para a avaliação proposta a 

ser realizada junto às mulheres (puérperas), profissionais de saúde atuantes nas maternidades 

e levantamento de dados junto aos gestores. Assim, frente aos objetivos propostos, vimos a 

necessidade de desenvolver instrumentos específicos para este fim, elaborados pela 

pesquisadora e subsidiados por estudos prévios e pelos referenciais citados. 

Assim sendo, são cinco os instrumentos a serem validados. Inicialmente, os dados 

sociodemográficos e história obstétrica serem levantados no instrumento de caracterização. 

No instrumento de entrevista junto às puérperas, busca-se captar a experiência das mulheres 

com o cuidado obstétrico e neonatal ofertado, possibilitando a identificação das práticas de 

cuidados nessa área. Não obstante, outras práticas de cuidado obstétrico materno e neonatal 

requerem a confirmação de sua realização á partir dos registros constantes no prontuário 

clínico, assim como entendemos que parte da avaliação proposta necessita de observação 

direta, e, portanto, temos um checklist de observação a ser utilizado na fase ativa do parto. 

Por fim, os gestores de setores da maternidade deverão ser entrevistados para levantamento 

de dados afim de se conhecer, sob o prisma da organização do cuidado, como as boas 

práticas são tratadas pela instituição. 

Os instrumentos possibilitarão avaliar as práticas de cuidados de saúde realizados 

nas maternidades pesquisadas, buscando reconhecer esses cuidados e mapeá-los no âmbito 

da prática obstétrica, categorizando-os a partir dos Padrões definidos pela OMS e 

analisando-os sob a perspectiva evidenciada no framework QNMC. Este considera que todos 
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os entes envolvidos no cuidado são importantes para o cuidado compartilhado, centrado na 

valorização do processo normal e as nas decisões que fundamentam esse cuidado. 

Convidou-se a contribuir com a validação dos instrumentos citados, realizada por 

meio de técnica Delphi com outros experts na temática, objetivando chegar ao consenso para 

a validação dos instrumentos, esclarecendo, aprofundando e identificando áreas de 

concordância ou discordância nas questões levantadas. 

Caso concorde, solicitaremos leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido; Apreciação e análise dos instrumentos quanto à clareza dos itens; forma de 

apresentação do instrumento (validação de face/aparência), e abrangência das variáveis 

utilizadas para avaliar as práticas obstétricas e neonatais quanto à qualidade do cuidado 

(validação de conteúdo); Realização de sugestões, comentários e acerca de cada item 

contido no formulário de entrevista, ficando a seu critério a inclusão, exclusão ou alteração 

de qualquer pergunta ou item que considerar pertinente. Deste modo, solicitamos sua valiosa 

colaboração no sentido de participar da análise dos itens dos instrumentos. 

Agradecemos antecipadamente sua disponibilidade em compartilhar o seu 

conhecimento e experiência, e coloco-me à disposição para maiores e eventuais 

esclarecimentos que se façam necessários, e para o agendamento do nosso encontro de 

consenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eglídia Carla Figueirêdo Vidal 

Rua Coronel Antônio Luis, 1161, 

Pimenta, Crato – CE 

Fone (88) 9.9705.0666 

E-mail: eglidiavidal@hotmail.com 

Profª. Dra. Priscila de Souza Aquino 

Orientadora 

E-mail: priscilapetenf@gmail.com 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - 

(Juízes) 

 

 

Prezadas (os) colegas, 

 

Eu, Eglídia Carla Figueirêdo Vidal, Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem, da Universidade Federal do Ceará, estou desenvolvendo um estudo intitulado: 

AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS OBSTÉTRICAS E NEONATAIS QUANTO À 

QUALIDADE DO CUIDADO, com objetivo geral de avaliar a qualidade do cuidado nas 

práticas de assistência obstétrica e neonatal nas maternidades cearenses da Rede Cegonha, 

em que uma das etapas se refere à validação de face e conteúdo dos formulários de 

entrevistas, por parte de juízes (especialistas em saúde materna e/ou neonatal). Estes 

especialistas foram selecionados com base em critérios pré-estabelecidos, sendo você 

atenderia aos mesmos.  

Adotamos o referencial teórico o framework Quality Maternal Newborn Care - 

QNMC (RENFREW et al., 2016) para nortear a análise dos dados, a partir da identificação 

dos Padrões de Cuidado Obstétrico e Neonatal, postos em relevo pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS, 2016), mensurando-se os indicadores de processo a serem avaliados nesta 

pesquisa avaliativa. 

Não encontramos na literatura instrumentos específicos para a avaliação proposta a 

ser realizada junto às mulheres (puérperas), profissionais de saúde atuantes nas maternidades 

e levantamento de dados junto aos gestores. Assim, frente aos objetivos propostos, vimos a 

necessidade de desenvolver instrumentos específicos para este fim, elaborados pela 

pesquisadora e subsidiados por estudos prévios e pelos referenciais citados. 

Gostaria de solicitar a sua colaboração e lhe convidar a participar da referida 

validação, tendo em vista que seus conhecimentos serão relevantes para avaliar o 

instrumento que será utilizado no presente estudo. Você receberá uma cópia dos formulários 

de coleta de dados e do instrumento de validação. Este, visa registra vossa avaliação, 

possibilitando-o registrar sugestões e comentários pertinentes à questão. 

Informo que será garantido o seu anonimato e assegurada sua privacidade, assim como 

o direito de desistir de participar em qualquer momento da pesquisa. A critério de 

esclarecimento, não há riscos previsíveis ao longo da sua participação neste estudo, e 

ressalto que não será efetuada nenhuma gratificação pela participação. Os dados coletados 
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farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos científicos e publicados 

em revistas nacionais ou internacionais. A pesquisadora estará à disposição para qualquer 

esclarecimento durante todo o processo de desenvolvimento deste estudo. 

Após essas informações, agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 

 

Pesquisadora 

Endereço: Rua Coronel Antonio Luis, 1161. Pimenta. Crato – CE. CEP 63.100-000.  

Telefone (88) 9.9705.0666. E-mail: eglidiavidal@hotmail.com 

 

__________________________________________________________________________

_ 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO (Juízes) 

 

 

Eu, ___________________________________________________________, 

concordo em participar desta pesquisa, declarando, para os devidos fins, que cedo os direitos 

das informações coletadas pela pesquisadora, estando ciente dos objetivos da pesquisa e 

aceito participar da mesma com a liberdade de retirar o meu consentimento, sem que isso me 

traga prejuízo. 

 

Fortaleza - CE, ____/____/______ 

 

______________________________________________________ 

Especialista 
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APÊNDICE F– INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO 

 

INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO DE FACE E CONTEÚDO DO FORMULÁRIO 

DE ENTREVISTA 

 

Título do Trabalho: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO CUIDADO NAS PRÁTICAS 

OBSTÉTRICAS E NEONATAIS 

Nome do Avaliador: 

Instituição: 

Experiência com o conteúdo em questão: 

 Doutor em Enfermagem (   ) 

 Mestre em Enfermagem (   ) 

 Especialista em Saúde Materna e/ou Neonatal (   ) 

 Experiência na área de Saúde Materna e/ou Neonatal, no mínimo 5 anos (   ) 

 Participação em grupos/projetos de pesquisa na área de Saúde Materna e/ou Neonatal (   ) 

 Trabalhos publicados na área de Saúde Materna e/ou Neonatal nos últimos 3 anos (   ) 

 Tese/Dissertação/Monografia na área de Saúde Materna e/ou Neonatal (   ) 

INSTRUÇÕES: 

Analise cuidadosamente o roteiro de entrevista. Em seguida, responda às perguntas: 

1. O conteúdo das perguntas reflete os itens necessários para avaliação do instrumento 

concernente às questões sociodemográficas, obstétricas e relacionadas à qualidade do 

cuidado ofertado à população deste estudo? (   ) Sim (   ) Não 

Sugestões: 

 

Comentários: 

 

2. Nas questões e alternativas existem termos ou expressões que não condizem com a 

avaliação do instrumento proposto? (   ) Sim (   ) Não 

Sugestões: 

 

Comentários: 

 

3. A forma de abordagem e o conteúdo das perguntas estão com o vocabulário adequado?  
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(   ) Sim (   ) Não 

Sugestões: 

 

Comentários: 

 

4. As perguntas demonstram clareza e objetividade? (   ) Sim (   ) Não 

Sugestões: 

 

Comentários: 

 

5. É necessário realizar alguma alteração gramatical ou correção textual? (   ) Sim (   ) Não 

Sugestões: 

 

Comentários: 

 

6. As perguntas mensuram o que desejam medir? (   ) Sim (   ) Não 

Sugestões: 

 

Comentários: 

 

7. Você tem algum item a retirar? (   ) Sim (   ) Não 

Sugestões: 

 

Comentários: 

 

Você tem algum item a acrescentar? (   ) Sim (   ) Não 

Sugestões: 

 

Comentários: 

 

Comentários Finais 
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APÊNDICE G– OFICIO SOLICITANDO ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO  

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  

 

 

Fortaleza - CE, 29 de novembro de 2016 

 

À Direção do Hospital e Maternidade: ______________________________ 

 

Eu, Eglídia Carla Figueiredo Vidal, discente do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem (Doutorado), do Departamento de Enfermagem em da Universidade Federal do 

Ceará – UFC, venho requerer autorização de Vossa Senhoria para realização da pesquisa 

intitulada AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS OBSTÉTRICAS E NEONATAIS QUANTO À 

QUALIDADE DO CUIDADO. 

A pesquisa tem como objetivo geral: Avaliar a qualidade do cuidado materno e neonatal de 

maternidades cearenses da Rede Cegonha. São objetivos específicos: Avaliar as práticas de 

cuidado materno e neonatal em maternidades habilitadas pela Rede Cegonha; Avaliar a 

estrutura física e organizacional de maternidades habilitadas pela Rede Cegonha; Avaliar as 

competências profissionais no cuidado obstétrico em maternidades habilitadas pela Rede 

Cegonha. 

Informamos que o Projeto de Pesquisa em questão, após anuência na Comissão de Pesquisa 

da Maternidade, será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Maternidade-Escola 

Assis Chateaubriand, da Universidade Federal do Ceará, sob a coordenação geral do Profa. 

Dra. Priscila de Souza Aquino. 

Foram consideradas elegíveis as instituições habilitadas na Rede Cegonha Cearense, desde a 

sua implantação – motivo que permitiria avaliar as modificações no perfil assistencial nas 

unidades em relação às mudanças propostas com a RC e as práticas de cuidados obstétricos 

e neonatais; Qualificadas na atenção materno infantil com leitos de gestação de alto risco 

(GAR) no cenário estadual da Rede; Ser unidade hospitalar configurada como referência na 
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atenção obstétrica para a região de saúde (Hospital-Polo na clínica obstétrica), em 

conformidade com as 17 RC nas 22 RAS no Ceará. Assim, o estudo contará com a 

participação de mais duas maternidades cearenses habilitadas na Rede Cegonha nas 

macrorregiões de Fortaleza e Sobral. 

Em cada estabelecimento, serão entrevistadas puérperas, profissionais e gestores, além de 

consultados prontuários e cartões da gestante. Estima-se que a duração da coleta de dados 

variará de 15 dias a quatro meses, de acordo com o número de partos/ano ocorridos no 

estabelecimento de saúde. 

A equipe de pesquisa é composta pelos seguintes membros: 

 Profa. Dra. Ana Karina Bezerra Pinheiro / UFC (orientadora); 

 Profa. Dra. Priscila de Souza Aquino / UFC (orientadora, coordenadora geral); 

 Cinthia Gondim Pereira Calou – Mestre e Doutoranda em Enfermagem / UFC; 

 Eglídia Carla Figueirêdo Vidal – Mestre e Doutoranda em Enfermagem / UFC; 

 Lara Leite de Oliveira – Mestre e Doutoranda em Enfermagem / UFC. 

Todos os cuidados serão adotados para o tratamento adequado das informações coletadas e a 

garantia do anonimato dos participantes (puérperas, profissionais e gestores), sendo os dados 

apresentados de forma a representar a macrorregião de saúde cearense. 

Espera-se que os resultados desse estudo possam contribuir com relevantes informações 

acerca da qualidade do cuidado obstétrico e neonatal associado à melhoria dos desfechos 

maternos e perinatais. 

Para realização de tão relevante estudo, contamos com sua fundamental colaboração, 

recebendo e possibilitando o acesso da equipe de entrevistadores e supervisores às 

dependências da maternidade e aos prontuários hospitalares. 

Atenciosamente,  

 

Eglídia Carla Figueiredo Vidal 

Pesquisadora 
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APÊNDICE H – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Coordenador) 

 

 

Caro(a) Senhor(a), 

 Eu, EGLIDIA CARLA FIGUEIREDO VIDAL, enfermeira, sou aluna do Curso de 

Doutorado em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e estou realizando uma 

pesquisa sob orientação da Prof.ª Dra. Priscila de Souza Aquino que tem como título AVALIAÇÃO 

DAS PRÁTICAS OBSTÉTRICAS E NEONATAIS QUANTO À QUALIDADE DO CUIDADO. 

 Assim, você está sendo convidado a participar dessa pesquisa, para que possamos avaliar a 

qualidade do cuidado nas práticas de assistência obstétrica e neonatal nas maternidades cearenses da 

Rede Cegonha Cearense. Sua participação é importante, porém, você não deve participar contra sua 

vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que 

todos os procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. 

A sua colaboração acontecerá da seguinte forma: primeiramente, você irá responder algumas 

perguntas sobre cuidados realizados durante a assistência ao parto e no pós-parto, e, ao final, 

solicitaremos informações acerca da experiência diante dessas práticas. Após essa entrevista, 

fotografaremos o cartão da gestante e dados obstétricos do prontuário (sob consentimento da 

puérpera) para colhermos informações dos registros realizados durante o atendimento, afim de 

complementarmos informações e subsidiarmos a avaliação pretendida. 

 Dou-lhe a garantia que, os dados de identificação não serão divulgados, e lhe asseguro que 

os dados coletados serão utilizados apenas para a realização desse trabalho e, a qualquer momento, 

você poderá ter acesso às informações sobre os procedimentos e benefícios relacionados a esse 

estudo. Você tem a liberdade de retirar a sua assinatura (consentimento) a qualquer momento e não 

participar do estudo, sem que isto lhe traga nenhuma penalidade ou prejuízo. Esse estudo não terá 

pagamento para sua participação, no qual todas as despesas serão de minha responsabilidade. E, 

finalmente, informo-lhe que, ao apresentar o meu trabalho, não usarei o seu nome e nem darei 

nenhuma informação que possa identificá-lo. 

 Caso precise entrar em contato comigo, informo-lhe meu nome e endereço. 

 Atenciosamente, 

 

Eglídia Carla Figueirêdo Vidal 

Universidade Federal do Ceará 

Endereço: Rua Coronel Antonio Luis, 1161. Pimenta. Crato – CE. CEP 63.100-000.  

Telefone (88) 9.9705.0666. E-mail: eglidiavidal@hotmail.com 
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TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO (Profissionais) 

 

 

Eu, _______________________________________________________, declaro que 

tomei conhecimento do estudo mencionado, e tendo sido devidamente esclarecida pela 

pesquisadora e entendido o que me foi explicado, concordo em participar desta pesquisa. 

 

Fortaleza, ____ de _______________ de _________ 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa 
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APÊNDICE I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Puérperas) 

 

Cara Senhora, 

Eu, Eglídia Carla Figueiredo Vidal, enfermeira, aluna do Curso de Doutorado em Enfermagem pela 

Universidade Federal do Ceará (UFC) estou realizando uma pesquisa intitulada: AVALIAÇÃO DA 

QUALIDADE DO CUIDADO MATERNO E NEONATAL DE MATERNIDADES DO CEARÁ. Essa 

pesquisa se caracteriza como um projeto integrado “guarda-chuva”, sob a coordenação/orientação da Profa. 

Dra. Priscila de Souza Aquino, promovida pelo Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do 

Ceará (UFC). O projeto de tese tem como objetivo avaliar as práticas de cuidado materno e neonatal em 

maternidades habilitadas pela Rede Cegonha. 

Por essa razão, a Sra. está sendo convidada a participar da pesquisa. A sua colaboração acontecerá da 

seguinte forma: primeiramente, você irá responder algumas perguntas sobre a estrutura física e organizacional 

da maternidade, as práticas/cuidados que foram realizadas durante o pré-natal, parto e no pós-parto e as 

competências profissionais no cuidado obstétrico. Após essa entrevista, solicitaremos a fotografia do seu cartão 

da gestante e do seu prontuário para colhermos informações dos registros realizados durante seu atendimento, 

afim de complementarmos informações e avaliarmos a qualidade desses registros. 

Nos casos em que os procedimentos utilizados no estudo tragam algum desconforto ou sejam 

detectadas alterações que necessitem de assistência imediata ou tardia, as pesquisadoras envolvidas na pesquisa 

serão as responsáveis pelo encaminhamento à Coordenação das maternidades em que a pesquisa pretende ser 

realizada, no intuito de buscar oferecer assistência adequada as participantes da pesquisa. Os benefícios 

esperados com o estudo são no sentido de avaliar instituições de saúde no intuito de contribuir para identificar 

as principais lacunas na assistência obstétrica, visando planejar ações para que as mesmas sejam sanadas e os 

índices de morbimortalidade materna e infantil no estado melhorem. 

Todas as informações que a Sra. fornecer será utilizada para esta pesquisa e outras que poderão ser 

vinculadas a partir desta, pretendendo-se utilizar a mesma base de dados para fins científicos. Sua identidade 

não será revelada e sua participação é voluntária. Caso a Sra. aceite participar, não receberá nenhuma 

compensação financeira, e não sofrerá prejuízo mediante recusa ou desistência após ter iniciado a pesquisa. 

Se tiver alguma dúvida quanto aos objetivos e métodos da pesquisa, pode nos procurar no 

Departamento/Curso de Graduação em Enfermagem – Rua Alexandre Baraúna, nº1115, Fortaleza-CE, 

telefone: (85)3366-8464. Se desejar obter informações sobre os seus direitos e os aspectos éticos envolvidos na 

pesquisa poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da UFC. Assim, se. estiver de acordo em 

participar deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que se segue, e receberá uma 

cópia deste Termo. 

Atenciosamente, 

 

Eglídia Carla Figueirêdo Vidal 

Endereço: Rua Coronel Antonio Luis, 1161. Pimenta. Crato – CE. CEP 63.100-000. 

Telefone (88) 9.9705.0666. E-mail: eglidiavidal@hotmail.com 
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TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO  

(Puérperas) 

 

 

Eu, _____________________________________________, declaro que tomei 

conhecimento do estudo mencionado, e tendo sido devidamente esclarecida pela 

pesquisadora e entendido o que me foi explicado, concordo em participar desta pesquisa. 

 

____________________, ____ de _______________ de _________ 

 

 

___________________________________ 

Assinatura da participante 

 

 

Informações adicionais no caso de recusa da mãe em participar da pesquisa 

 

1. Motivo da recusa: _____________________________________________________ 

2. Idade da mãe: |___| anos 

3. Escolaridade da mãe: |___| nº de anos de estudo 

4. Raça ou cor (opinião do entrevistador): |___|  

    (1. Branca 2. Preta 3. Parda 4. Amarela 5. Indígena) 

5. Tipo de parto: |___| 

     (1. Normal 2. Cesariana) 
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ANEXO A – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) DO 

TREINAMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

NOME DA TAREFA:  

Coleta de dados para desenvolvimento de tese de 

doutorado 

ESTABELECIDO EM:  

FEVEREIRO DE 2017  

RESPONSÁVEL: Eglidia Carla Figueirêdo Vidal 

Objetivo 

Capacitar equipe de coleta de dados. 

MATERIAL NECESSÁRIO 

- Data show; 

- Notebook; 

- Formulários de coleta de dados. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

1. Apresentar o Projeto de Pesquisa; (relevância, objetivos e processo metodológico da 

pesquisa); 

2. Explicar as atribuições do supervisor diário e dos entrevistadores e prontuaristas; 

3. Apresentar os documentos da pesquisa com as explicações inerentes à aplicação de 

cada instrumento. 

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES 

1. Identificação da equipe de pesquisa; 

2. Atenção ao material necessário: Pasta com formulários; Lista única das puérperas; 

Formulários de coleta de dados - Caracterização; Coleta de Dados dos prontuários; 

Avaliação das práticas); Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); Canetas; 

Prancheta rígida; Pasta para formulários preenchidos. 

PREPARADO POR: 

Eglidia Carla Figueirêdo Vidal 

EXECUTADO POR: 

Eglidia Carla Figueirêdo Vidal 

 

 

 

 

 



203 
 

  

ANEXO B - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA  

(UFC – MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND) 
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ANEXO C – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA  

(UNICATÓLICA – CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICA DE QUIXADÁ) 
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